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

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

ــل اقتــدار وثقــة. ــرين بكـــ ــادي والعشــ الحــ

`s

2021

`s

2021

 

YEAR OF TOLERANCE

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

رسائل رواد الغد
علــى  مغلــف  آالف  عشــرة  توزيــع  ســيتم 
مــدارس الدولــة، حيــث يقــوم ا�طفــال بتــرك 
بصمــة يدهــم علــى بطاقــة (عــام التســامح) 
ومــن ثــم يتــم تجميــع هــذه البطاقــات علــى 
ــم  ــة (حل ــوذج مركب ــي لنم ــم الخارج المجس
زايــد 2021) كرســائل ســالم وتســامح مــن 
ســيصار  ا�  بــإذن  القــادم  الــرواد  جيــل 
ــم  ــى مجس ــات عل ــذه البصم ــع ه ــى تجمي إل
(حلــم زايــد 2021) ومــن ثــم إدراج المجســم 
ــية  ــام القياس ــس ل�رق ــوعة جيني ــي موس ف
كأكبــر مجســم مكــون مــن بصمــات ا طفــال.

999 ads.indd   3 8/26/19   4:28 PM



999 ads.indd   2 8/26/19   4:28 PM

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

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

ــل اقتــدار وثقــة. ــرين بكـــ ــادي والعشــ الحــ

`s

2021

`s

2021

 

YEAR OF TOLERANCE

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

رسائل رواد الغد
علــى  مغلــف  آالف  عشــرة  توزيــع  ســيتم 
مــدارس الدولــة، حيــث يقــوم ا�طفــال بتــرك 
بصمــة يدهــم علــى بطاقــة (عــام التســامح) 
ومــن ثــم يتــم تجميــع هــذه البطاقــات علــى 
ــم  ــة (حل ــوذج مركب ــي لنم ــم الخارج المجس
زايــد 2021) كرســائل ســالم وتســامح مــن 
ســيصار  ا�  بــإذن  القــادم  الــرواد  جيــل 
ــم  ــى مجس ــات عل ــذه البصم ــع ه ــى تجمي إل
(حلــم زايــد 2021) ومــن ثــم إدراج المجســم 
ــية  ــام القياس ــس ل�رق ــوعة جيني ــي موس ف
كأكبــر مجســم مكــون مــن بصمــات ا طفــال.

999 ads.indd   3 8/26/19   4:28 PM





مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية

مًا
دائ

م 
ك

ع
م

مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية

تتمتع املراأة يف دولة الإمارات مبكانة كبرية يف قلب القيادة الر�شيدة جعلتها عرب عقود معدودة 

مت�شدرة يف كثري من جمالت العمل ال�شيا�شي والجتماعي والقت�شادي والع�شكري وغريها من 

جمالت العمل، بل حتى اإن الدولة خ�ش�شت يومًا للمراأة الإماراتية حتتفل به كل عام كمنا�شبة 

نه�شة  القوية يف  الإم��ارات وم�شاهمتها  ابنة  اإجن��ازات  ا�شتذكار وتكرمي  وطنية يتم من خاللها 

البالد وم�شريتها التنموية.

امل��راأة  حققتها  التي  املتميزة  النوعية  والنقلة  ال�شاملة  احل�شارية  الإجن��ازات  اأن  �شك  ول 

الإماراتية تعترب ترجمة عملية للروؤية احلكيمة الثاقبة للمغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 

نهيان »طيب اهلل ثراه« لدور املراأة احليوي يف بناء الوطن، وهي الروؤية التي تعمقت يف فكر ونهج 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل«.

ال�شغرية  امل�شاريع  قطاع  يف  التجارية  الأعمال  ن�شف  اإدارة  الإم��ارات  دولة  يف  امل��راأة  وتتوىل 

واملتو�شطة ويف املجال القت�شادي، متثل املراأة 46.6% من اإجمايل القوى العاملة.

كما تت�شدر الدولة العديد من املوؤ�شرات الإقليمية والعاملية فيما يتعلق بامل�شاواة بني اجلن�شني 

واإجنازات املراأة، والتعليم وحمو الأمية، ون�شيب املراأة يف قطاع التوظيف، وموؤ�شر »معاملة الن�شاء 

باحرتام« �شمن موؤ�شرات الرقم القيا�شي للتقدم الجتماعي، اإىل جانب موؤ�شرات عديدة اأخرى.

لتمكينها  رئي�شة  دعامة  ي�شكل  كونه  القرار،  �شنع  يف  امل��راأة  م�شاركة  الإم��ارات  دولة  وتدعم 

املوؤ�ش�شات  2014 يلزم جميع  التا�شع من دي�شمرب  الوزراء قرارًا يف  اأ�شدر جمل�س  اقت�شاديًا، وقد 

والهيئات احلكومية بتمثيل العن�شر الن�شائي يف جمال�س الإدارات، وقد بلغت ن�شبة متثيل الن�شاء 

15% يف املوؤ�ش�شات احلكومية، حيث كانت الإمارات هي اأول بلد عربي، والثاين على م�شتوى العامل 
يف طرح اإلزامية تعيني اأع�شاء من الن�شاء يف جمال�س اإدارات ال�شركات واملوؤ�ش�شات احلكومية.

مراكز  يف  منهن   %30 احلكومي  القطاع  يف  العاملة  القوة  من   %66 ن�شبة  اليوم  امل��راأة  وت�شغل 

�شيدة  األف   23 الإماراتيات  الأعمال  �شيدات  عدد  يبلغ  فيما  القرار  باتخاذ  مرتبطة  قيادية 

اإدارات غرف التجارة  15% جمال�س  50 مليار درهم وي�شغلن  يدرن م�شروعات تزيد قيمتها على 

وال�شناعة يف الدولة.

هذا الو�شع الريادي للمراأة عمومًا ول�شيدات الأعمال خ�شو�شًا يف الدولة ل نراه ال يف بقع 

قليلة من العامل، اإذ وفقًا للمنتدى القت�شادي العاملي، فاإن �شد الفجوة بني اجلن�شني ب�شكل عام يف 

106 دول �شي�شتغرق 108 �شنوات اإذا ا�شتمرت وترية التغيري احلالية. يف اأفريقيا جنوب ال�شحراء، 
حيث تتفاقم حدة امل�شكلة، �شي�شتغرق الأمر 135 عاًما على الأقل. اإن اأكرب فجوة تعاين منها هذه 

البلدان هي الفجوة القت�شادية، واإغالقها �شي�شتغرق ما يقدر ب� 202 �شنة.

اأن  اإىل  بلدًا   36 �شمن  ال�شركات  يف   2019 لعام  اجلن�شني  بني  للم�شاواة  بلومربغ  موؤ�شر  وي�شري 

الأن�شطة التجارية تبذل املزيد ل�شمان و�شول الن�شاء اإىل منا�شب املديرين التنفيذيني وجمل�س 

الإدارة. لكن احلقيقة املرة هي اأن الن�شاء تظل على الهام�س القت�شادي يف معظم بلدان العامل.

للبنك  ووفًقا  العامل.  اأنحاء  جميع  يف  التحديات  اأكرب  من  للمراأة  القت�شادي  التهمي�س  وُيعد 

الدويل، تفوق اأرباح الرجال مدى احلياة ب�23 الف دولر اأرباح الن�شاء، يف املتو�شط، ما يعني اأن 

160 مليار دولر من الرثوة الب�شرية - اأي ما يعادل عامني من الناجت املحلي الإجمايل العاملي - يتم 
ال�شتغناء عنه.

وتقول اأرانها غونزاليز املديرة التنفيذية ملركز التجارة الدولية الذي ين�شط يف متكني �شيدات 

الأعمال يف العامل، اإن اإدراج مليار امراأة على الهام�س يف القت�شاد الر�شمي يف العامل �شيكون كارثة، 

ول ميكنك الفوز باملباراة مع الحتفاظ بن�شف الفريق على مقاعد املتفرجني.

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.

بوضوح  برهنت  قد  االتحادية  تجربتنا  لوال 
كنا  لما  لشعبنا  ونفعها  فائدتها  على 
بهذه  اليوم  نتمسك  كما  بها،  تمسكنا 
مواطن،  لكل  ثمارها  أعطت  التي  الدولة 
كذلك  العرب  إخواننا  طالبنا  كنا  ولما 
بضرورة  مكان  كل  في  نطالبهم  كما 

وحدتهم وتآزرهم.
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ولن  اإلسالمي  تراثنا  عن  نحيد  لن 
بقيمنا  التمسك  عن  الحضارة  تغرينا 
عن  تبعدنا  ولن  السمحة  وأخالقنا 

جذور األرض التي نشأنا فيها ومنها.
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أخبار الوطن

خليفــة بن زايد ي�شدر مرا�شيم بتعيينات واإن�شاء دائرة يف اأبوظبي 
آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  أصدر 
نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« بصفته حاكماً إلمارة 
خالد  الشيخ  سمو  بتعيين  أميرياً  مرسوماً  أبوظبي 
بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي 

إلمارة أبوظبي رئيساً لمكتب أبوظبي التنفيذي.
»حفظه  الدولة  رئيس  السمو  صاحب  أصدر  كما 
أميرياً  مرسوماً  أبوظبي  إلمارة  حاكماً  بصفته  الله« 
بتعيين سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان 
عضو المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي رئيساً لديوان 

صاحب السمو ولي عهد أبوظبي.
وكذلك أصدر صاحب السمو رئيس الدولة »حفظه 
أميرياً  مرسوماً  أبوظبي  إلمارة  حاكماً  بصفته  الله« 
المزروعي  علي  مبارك  أحمد  الدكتور  معالي  بتعيين 
عضو المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي رئيساً لمكتب 
والذي تم   ، أبوظبي  التنفيذي إلمارة  المجلس  رئيس 

استحداثه وتحديد مهماته.
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة »حفظه الله« 
بصفته حاكماً إلمارة أبوظبي مرسوماً أميرياً بتكليف 
معالي فالح محمد األحبابي بمهمات رئيس دائرة النقل 

في أبوظبي باإلنابة، باإلضافة إلى مهماته.
»حفظه  الدولة  رئيس  السمو  صاحب  أصدر  كما 
أميرياً  مرسوماً  أبوظبي  إلمارة  حاكماً  بصفته  الله« 

بإنشاء دائرة اإلسناد الحكومي في أبوظبي.
ونص هذا المرسوم األميري على تعيين معالي علي 
لدائرة اإلسناد الحكومي  الكتبي رئيساً  راشد قناص 
التنفيذي  المجلس  في  عضواً  ويكون  أبوظبي،  في 

إلمارة أبوظبي.
لدائرة  يتبع  األميري،  المرسوم  هذا  وبموجب 
اإلسناد الحكومي في أبوظبي كل من مركز اإلحصاء 
أبوظبي،   إلمارة  البشرية  الموارد  وهيئة  أبوظبي،   -

وأكاديمية أبوظبي الحكومية، وهيئة أبوظبي الرقمية.

.. ويمنح سفير الجزائر وسام االستقالل 

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
الله«، سعادة صالح عطية سفير الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية 

لدى دولة اإلمارات العربية المتحدة، وسام االستقالل من الطبقة األولى.
الشعبية  الديموقراطية  الجزائرية  الجمهورية  سفير  سعادة  منح  وأتى 
بذلها  التي  لجهوده  تقديراً  األولى  الطبقة  من  االستقالل  وسام  الدولة  لدى 
خالل فترة مهماته في دولة اإلمارات العربية المتحدة، مما أسهم في تطوير 
العالقات بين البلدين الشقيقين. وقلّد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير 

الجزائرية  الجمهورية  عطية سفير  الخارجية، سعادة صالح  للشؤون  الدولة 
الديموقراطية الشعبية لدى الدولة الوسام خالل استقباله له في مكتب معاليه 

بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي.
وأثنى معالي الدكتور قرقاش على جهود سعادة السفير الجزائري خالل 
فترة عمله في الدولة، وثّمن معاليه العالقات الثنائية التي تجمع دولة اإلمارات 
في  والنجاح  التوفيق  السفير  لسعادة  معاليه  تمنى  كما  الشقيقة.  بالجزائر 

مهماته المستقبلية.
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محمد بن راشد  يعتمد روؤية دبي الثقافية اجلديدة

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
الجديدة،  الثقافية  دبي  رؤية  الله«،  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس 
دبي  مستوى  على  تنوعاً  واألكثر  األشمل  هو  ثقافي  حراك  بتدّشين  إيذاناً 
مركزاً  دبي  تكون  لكي  والمجتمعية،  والمعرفية  الثقافية  مؤسساتها  بمختلف 
للثقافة وحاضنًة لإلبداع، وملتقًى للمواهب ومنارة لألدباء والُكتَّاب والمفّكرين 
والباحثين والفنانين اإلماراتيين والعرب ومن مختلف أنحاء العالم وفي شتى 

مجاالت اإلبداع.
جاء ذلك خالل زيارة سموه لهيئة الثقافة والفنون في دبي، رافقه خاللها 
سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس 
التنفيذي إلمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
حاكم دبي، حيث كان في استقبال سموه، سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن 

راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم »رعاه الله« أن الوجه 

الثقافي لدبي ال بد أن يكون عالمياً ومتفّرداً وحقيقياً.
وقال سموه: »مكانة أي عاصمة اقتصادية عالمية ال تكتمل من دون وجه 
ثقافي حضاري يعكس رقيّها... ودبي تملك أصوالً ثقافية وفنية تؤهلها لتكون 

وجهًة ثقافية عالمية وحاضنة رئيسة للمواهب والمبدعين«.
اإلمارات ما يؤهلها  به دولة  تتمتع  الذي  الثقافي  الثراء  إلى  وأشار سموه 

االقتصادي  بدورها  أسوة  الثقافية  العالم  خريطة  على  مهم  بدور  للقيام 
المحوري عالمياً.

وأضاف سموه: »يمكن بوضوح رؤية دولة اإلمارات خالل سنوات قليلة 
كأكبر محطة ثقافية إقليمية.. وأحد أهم الوجهات الثقافية العالمية، وذلك بفضل 

المشاريع الثقافية االستثنائية في مختلف إمارات الدولة«.
ودعا سموه للعمل على مضافرة جهود جميع الجهات المعنية بالعمل الثقافي 

من أجل تعظيم النتائج والمردود اإليجابي لهذا القطاع المهم على المجتمع.
وأدعو  دبي..  والفنون في  الثقافة  بفريق هيئة  كبيرة  »ثقتي  وقال سموه: 
الجميع لتوحيد الطاقات ودعم الفريق إلحداث تغيير حقيقي في المشهد الثقافي 
بدبي... العديد من الجهات تعمل في القطاع الثقافي والفني واألدبي.. وتوحيد 
الجهود وتجميع الفعاليات الصغيرة في تظاهرات ثقافية كبيرة أنفع لنا خالل 

المرحلة المقبلة.. وندعو الجميع للعمل بروح الفريق الواحد«.
وشدد سموه على أهمية هذا التكامل، وضرورة أن يكون مالمساً للمجتمع 

بمكوناته كافة.
وختم سموه بالقول: »المبادرات والمشاريع الثقافية ال بد أن تكون جامعة 
قياسه  يمكن  الحضاري  تطورنا  المجتمع...  شرائح  مختلف  وتمّس  شاملة 
بنمونا الثقافي.. وال بد أن نعبر عن تراث فكري وحضاري ومعرفي يليق بنا 

كأمة العرب.. ويرسخ دبي منارًة لهذا الفكر«.

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، عقدت في دبي فعاليات 
شعار:  تحت  الحضرية  والتنمية  لإلسكان  الثالث  العربي  الوزاري  المنتدى 
»استشراف المستقبل في اإلسكان والتنمية الحضرية«، بمشاركة أكثر من 20 
وزيراً عربياً، باإلضافة إلى وفود عربية رفيعة المستوى، وعدد من مسؤولي 

القطاعين الحكومي والخاص.

الشيخ  وبرنامج  التحتية  البنية  تطوير  وزارة  نظمته  الذي  المنتدى  وناقش 
زايد لإلسكان، بالتعاون مع مجلس وزراء اإلسكان والتعمير العرب والمكتب 
اإلقليمي للدول العربية التابع لمنظمة األمم المتحدة للمستوطنات البشرية، آلية 
العمل على تطوير الممارسات الحكومية، وتبادل التجارب والخبرات واستشراف 
التحديات المستقبلية، وضمان مستقبل أفضل للشعوب العربية، وطرح حلول 

عربية مبتكرة وجديدة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

.. ويرعى المنتدى الوزاري العربي لإلسكان

.. ويمنح سفير الجزائر وسام االستقالل 
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محمد بن زايد وبوتين  يعقدان جل�شة مباحثات ر�شمية  

.. ويستقبل رائدي الفضاء اإلماراتيين

عقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
مباحثات  جلسة  المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي 
جمهورية  رئيس  بوتين  فالديمير  الرئيس  فخامة  مع  رسمية 
روسيا االتحادية، الذي قام بزيارة دولة إلى دولة اإلمارات العربية 
المتحدة. وتناولت المباحثات عالقات الصداقة والتعاون الثنائي 

بين البلدين، وسبل تطويرها وتعزيزها على المستويات كافة. 
النظر حول  بوتين وجهات  الرئيس  وتبادل سموه وفخامة 
وفي  عام،  بشكل  والدولية  اإلقليمية  الساحتين  في  التطورات 
منطقة الخليج العربي والشرق األوسط بشكل خاص، باإلضافة 
إلى العديد من القضايا السياسية واألمنية واالقتصادية محل 

االهتمام المشترك، ورؤى البلدين تجاهها.
ونقل سموه خالل اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، إلى فخامة الرئيس 

الروسي وترحيبه بزيارته إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة.
إن:  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وقال صاحب 

روسيا  وجمهورية  اإلمارات  دولة  بين  التاريخية  »العالقات 
الصديقة أصبحت ثمارها واضحة من خالل تعاونهما المشترك في المجاالت 
البلدان  الذي وقعه  الشراكة االستراتيجية  إعالن  »أن  كافة«. وأضاف سموه: 
والتجارية  واألمنية  السياسية  المجاالت  يشمل  والذي  الماضي،  العام  خالل 
واالقتصادية والثقافية واإلنسانية والعلمية والتكنولوجية والسياحية وغيرها، 
كان بمثابة نقلة نوعية في مسار العالقات اإلماراتية - الروسية، وأنه يعبّر عن 
توفر إرادة سياسية مشتركة لالرتقاء بهذه العالقات ودفعها إلى آفاق أرحب، 
أكثر  أجل مستقبل  من  المشترك  للعمل  أساسياً  إطاراً  اإلعالن  هذا  يمثل  كما 

ازدهاراً للعالقات بين البلدين خالل الفترة المقبلة«.
تواصل  البلدين  بين  الثنائية  العالقات  أن  الروسي  الرئيس  فخامة  ورأى 
تطورها في جو ودي وبناء، ووفق إعالن الشراكة االستراتيجي بين بلدينا، وأن 
العالقات التجارية واالقتصادية تتسع وتشمل مختلف الجوانب، منوهاً إلى أن 
روسيا واإلمارات شركاء في العديد من االستثمارات بخاصة في مجال الطاقة 
والطاقة النووية السلمية، إلى جانب التنسيق بين سياسات البلدين في أسواق 
اإلمارات  دولة  ومهنئاً  الفضاء،  وعلوم  استكشاف  مجال  في  والتعاون  النفط 

بانطالق أول رائد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية.

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
المسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي 
وسلطان  المنصوري،  هزاع  اإلماراتيين  الفضاء  رائدي 
من  عائدين  الرئاسة  مطار  إلى  وصولهما  لدى  النيادي 
الفضاء  إلى محطة  المنصوري  رحلة  نجاح  بعد  روسيا 
بأبناء  واعتزازاً  الدولة  قيادة  من  تقديراً  وذلك  الدولية، 
اإلمارات الذين يسهمون في رفعتها وبناء أمجادها بين 

األمم.
العودة  سالمة  على  المنصوري  هزاع  سموه  وهنأ 
من رحلته الناجحة والموفقة إلى محطة الفضاء الدولية، 
مشيداً بالروح العالية والهمة الكبيرة وقوة اإلرادة التي 
في  أسهم  ما  الرحلة،  هذه  مراحل  كل  خالل  بها  ظهر 
كله،  العالم  إلى  اإلمارات وشعبها  نقل صورة طيبة عن 
وأكد ريادتها وقوة إرادتها للمشاركة في مسيرة التقدم 

اإلنساني.
من  أظهره  وما  النيادي،  سلطان  على  سموه  وأثنى 
الرحلة  قبل  هزاع  أخيه  مساندة  في  وإخالص  حماس 
وأثناءها مؤكداً أن العمل بروح الفريق الواحد هو أساس 

النجاح والتفوق.
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.. ويعتمد االستراتيجية الوطنية للمكافآت السلوكية

سيف بن زايد   يرتاأ�س وفد الدولة  لجتماع وزراء داخلية »التعاون« يف م�شقط

مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  اعتمد 
الوزراء وزير الداخلية، االستراتيجية الوطنية للمكافآت السلوكية الهادفة إلى 
تحفيز وتبني السلوك اإليجابي لدى أفراد المجتمع من خالل رصد السلوكيات 

المجتمعية اإليجابية ومكافأة الملتزمين بها.
لإلدارة  القيادي  للفريق  الثاني  االجتماع  سموه  ترؤس  لدى  ذلك،  جاء 
في  عقد  والذي  »الالمستحيل«،  وزارة  في  السلوكية  للمكافـآت  االفتراضية 
دبي، بحضور معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء 
ووقاية  الصحة  وزير  العويس  محمد  بن  عبدالرحمن  ومعالي  والمستقبل، 
المجتمع، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي 
ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي حصة بنت 
عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد 
بالهول الفالسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، ومعالي 

عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب 
رئاسة مجلس الوزراء، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة 
دولة لشؤون الشباب، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، ومعالي 

مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي. 
كما حضر االجتماع سعادة محمد عبد العزيز الشحي وكيل وزارة االقتصاد، 
الهيئة  في  الهوية  عام  مدير  الظاهري  حمودة  أحمد  منصور  اللواء  وسعادة 
االتحادية للهوية والجنسية، وهدى الهاشمي مساعد المدير العام لالستراتيجية 
الوزراء  مجلس  شؤون  بوزارة  الوزراء  مجلس  رئاسة  مكتب  في  واالبتكار 
والمستقبل، والدكتور سعـــيد عبــد الله األمين العام باإلنابة للمجلس االتحادي 
للتركيبة السكانية، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري األمين العام لمكتب 
التنفيذي في مركز دبي  الرئيس  المزروعي نائب  الداخلية، ورجا  سمو وزير 

المالي العالمي.

نائب رئيس مجلس  آل نهيان  الشيخ سيف بن زايد  الفريق سمو  ترأس 
الوزراء وزير الداخلية، وفد الدولة المشارك في أعمال االجتماع السادس 
العربية،  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  بدول  الداخلية  لوزراء  والثالثين 

والذي ُعقد في العاصمة الُعمانية مسقط.
وقدم سموه، في كلمة له خالل االجتماع، الشكر لسلطنة عمان الشقيقة 
االستقبال.  وحفاوة  المتميزة  استضافتهم  على  وشعباً  وحكومة  قيادة 
كما هنأ سموه، في كلمته، الشعب الكويتي بعودة صاحب السمو الشيخ 
الله  داعياً  بالده،  إلى  سالماً  الكويت  أمير  الصباح  الجابر  األحمد  صباح 
الكويت وشعبها، ثم دعا سموه  سبحانه وتعالى أن يحفظ سموه لدولة 

لعقد االجتماع المقبل في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
التعاون  مجلس  بدول  الداخلية  وزراء  والمعالي  السمو  أصحاب  وناقش 
الموضوعات ذات االهتمام  من  العربية في االجتماع، عدداً  الخليج  لدول 
األمني المشترك، وسبل تعزيز التعاون والعمل األمني، واعتماد عدد من 

القرارات والتوصيات المعروضة على جدول أعمال االجتماع. 
 وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان قد وصل إلى مسقط، 
حيث كان في استقباله معالي حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية 
العماني، ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني األمين العام لمجلس 

التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من المسؤولين.

.. ويستقبل رائدي الفضاء اإلماراتيين
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تتولى المرأة في دولة اإلمارات إدارة نصف األعمال التجارية في قطاع المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة وفي المجال االقتصادي، فيما يبلغ عدد سيدات األعمال اإلماراتيات أكثر من 
23 ألف سيدة يدرن مشروعات تزيد قيمتها على 50 مليار درهم ويشغلن 15% من مجالس 

إدارات غرف التجارة والصناعة في الدولة. هذا الوضع الريادي للمرأة عموماً ولسيدات 
األعمال خصوصاً في الدولة ال نراه إال في بقع قليلة من العالم، حيث ال تزال تتلمس طريقها 

نحو إثبات الذات في العديد من دول منطقتنا العربية. 

سباق حواجز ال ينتهي
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حققت دولة اإلمارات العربية المتحدة المرتبة 
لريادة  العالمي  المؤشر  تقرير  في  عالمياً   26
للتنافسية  االتحادية  الهيئة  عن  الصادر  األعمال 
واإلحصاء للعام 2018 كما حققت مراكز متقدمة 
ريادة  مرصد  مع  بالتعاون  الصادر  التقرير  في 
اإلمارات  أن  التقرير  أكد  حيث  العالمي،  األعمال 
كما  دولة   66 بين  عالمياً  الثالث  المركز  احتلت 
أنموذجاً  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تعتبر 
عالمياً في تمكين المرأة وريادتها إقليمياً ودولياً 
مرحلة  إلى  المرأة  تمكين  مرحلة  تجاوزت  حيث 
دول  المرأة،وفي  طريق  عن  المجتمع  تمكين 
الخليج تشكل النساء نحو 41% من سكان الخليج، 
وتصل نسبة العامالت منهن نحو 16%، وتحتضن 
إجمالي  أرباع  ثالثة  نحو  واإلمارات  السعودية 
القوة العاملة النسائية التي تصل لنحو 1.75 وفقاً 

حتقيق: عاطف ح�سن-االإمارات

لصحيفة الرياض السعودية. 
»الماسة  شركة  عن  صادر  لتقرير  ووفقاً 
التي  الثروات  بلغت  فقد   2016 عام  في  كابيتال« 
تمتلكها النساء الخليجيات نحو 385 مليار دوالر، 
ويبلغ حجم سوق أصحاب الثروات الكبيرة منهن 
مليار   224 الخليجي  التعاون  مجلس  دول  في 
دوالر، وذلك وفقاً »للمركز المالي الكويتي«، أي ما 
نسبته 20.2% من إجمالي الثروات الشخصية في 
المنطقة، وتوقع المركز أن تنمو الثروات النسائية 

في دول الخليج 15%  حتى عام 2020.
األعمال  سيدات  عدد  بلغ  فقد  للتقرير  ووفقاً 
في  يعملن  سيدة  ألف   22 نحو  اإلماراتيات 
السوقين المحلي والعالمي، ويدرن نحو 21 ألف 
مشروع اقتصادي باستثمارات تصل لـ 45 مليار 

درهم. 

في البداية تشير روضة عبد الحميد بني حماد 
وقصر  البناء  لمقاوالت  مليونير  شركة  مالكة 
المرأة  وضع  أن  الشك  أنه  للعقارات..  الروضة 
اإلماراتية هو وضع مميز نتيجة لخطوات التمكين 
له  المغفور  بدأها  والتي  الدولة  شهدتها  التي 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيّب الله ثراه« 
في  والعمل  الدخول  فرصة  للمرأة  أتاحت  والتي 
جميع القطاعات سواء في األجهزة الحكومية أو 
في القطاع الخاص على مختلف مستوياته، وقد 
برهنت اإلماراتية على كفاءتها في تبوء المناصب 
الرفيعة محققة المزيد من النجاحات وهو ما رفع 
تجارب  صياغة  في  وخبرتها  قدرتها  من  وزاد 
حياتية ومؤسساتية واستثمارية تمتلك فيها على 
قدم المساواة زمام األمور، وقد اعتمدت في كل 
ذلك مبدأ المساواة مع أخيها الرجل، وذلك في ظل 

الحّد األعلى 
�شيدات الأعمال املواطنات يج�شدن روؤية ملهمة وواقعاً مده�شاً. 
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اإلسالمية  والتقاليد  والعادات  القيم  على  الحفاظ 
والخليجية. 

وأضافت: أن دولة اإلمارات ال تألو جهداً في 
في  المرأة  تقدم  تعوق  التي  كافة  المعوقات  حل 
دعمها  على  وتعمل  بل  واألعمال،  المال  مجال 
بجدية واألهم على تمكينها، كما أن صاحب السمو 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
في  أساسياً  شريكاً  المرأة  جعل  الله«  »حفظه 
التنمية المستدامة وجزءاً ال يتجزأ من استراتيجية 
أن تكون ضمن  الدولة وتحقيق رؤيتها في  بناء 
أفضل دول العالم في مؤشر التوازن خالل عام 

 .2021
المرأة  مشاركة  أن  إلى  حماد  بن  وأشارت 
اإلماراتية في التنمية االقتصادية ليس خافياً على 
أحد وفيما يتعلق بقطاع المقاوالت فقد شهد هذا 
القطاع نمواً كبيراً، حيث تلعب المرأة دوراً كبيراً 
مالكة  أن تكون  إما  العقار فهي  في عملية شراء 
البيع  عمليات  وراء  األساس  المحرك  أو  للعقار 
بأولوية  راسخة  رؤية  على  بناًء  وذلك  والشراء، 
االستثمار في السوق العقاري وقناعتها بجدوى 

وربحية االستثمار في هذا السوق.
في  عملها  مجال  في  توسعت  أنها  وأوضحت 
قصر  شركة  بإنشاء  عملها  منذ  العقار  قطاع 
الروضة للعقارات والتي كانت وراء توسعها تالياً 
بإنشاء شركة لمقاوالت البناء وهو ما يسهم من 

وجهة نظرها في خطط البناء والتنمية. 
وحول تذليل المعوقات أمام مساهمة المرأة في 
يتطلب وجود  األمر  إن  قالت  االقتصادية  التنمية 
المنظمة  الرسمية  والجهات  المستثمر  بين  حوار 
التمويل والبنوك،  القطاع وأخيراً مؤسسات  لهذا 

مع قيام كل طرف بدوره على أكمل وجه.
وبينت أنه يجب على المستثمر منذ البداية أن 
للمشروع،  شاملة  جدوى  دراسة  بإعداد  يقوم 
عن  واقعية، فضالً  نتائج  على  الحصول  لضمان 
المالئم،  المشروع  ونوع  السليم،  الموقع  اختيار 
عن  يقل  ال  بما  المال  رأس  توافر  ضرورة  مع 
عن  فضالً  المشروع،  بدء  من  األقل  على  عام 
المتخصصة  العاملة  األيدي  باستقطاب  اهتمامه 
نجاح  في  تساعد  والتي  والخبرة،  الكفاءة  وذات 

مشروعه.
وقالت بن حماد: إن الجهات الرسمية اتخذت 
القرارات بخفض  من  األخيرة عدداً  الفترة  خالل 
تشجيع  في  أسهم  ما  وهو  والنفقات،  الرسوم 
المستثمرين على بدء المشاريع الخاصة بهم، كما 
أن قيام الغرف التجارية بدورها في نقل مشاكل 
حلها  في  والمساهمة  الرسمية  للجهات  القطاع 
مشروعاتهم  بدء  على  الكثيرين  يشجع  شك  ال 
ومؤسسات  البنوك  تأتي  النهاية  في  الخاصة، 
التمويل، والتي يجب أن تقدم التسهيالت الالزمة 
المستثمرين  الجديدة، مع منح صغار  للمشاريع 

فترة سماح.
وحول أكثر القطاعات التي تشهد اتجاه المرأة 
األسهم  مجال  أن  إلى  أشارت  فيها  لالستثمار 
إلى  باإلضافة  المالي،  القطاع  في  والتجارة 

السندات هي أحد أسهل وسائل االستثمار لبعض 
هو  كما  يفضل  بعضهن  ولكن  األعمال،  سيدات 
والعمل  المغامرة  روح  أتباع  لي  بالنسبة  الحال 
في السوق ومتابعة المشروعات وهذا من وجهة 
نظري هو الطريق الطويل والصعب ولكنه األفضل 

للتقدم والنجاح.

تنمية الكوادر الن�سائية

منذ  اقتصادية«  »خبيرة  الهاشمي  ندا  وترى 
البداية كانت الدولة حريصة على انخراط المرأة 
اإلماراتية في الحياة العامة ومنها بالطبع المجال 
الشيخ  له  المغفور  تشجيع  كان  لذا  االقتصادي 
زايد بن سلطان آل نهيان )طيب الله ثراه(، وسمو 
الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد النسائي 
التنمية األسرية،  الرئيس األعلى لمؤسسة  العام، 
»أم  والطفولة،  لألمومة  األعلى  المجلس  رئيسة 
اإلمارات«، دافعاً قوياً للمرأة اإلماراتية لالنخراط 

في النشاط االقتصادي.
ومن هنا جاءت فكرة تأسيس مجلس سيدات 
األعمال باإلمارات لتهيئة المناخ لدور المرأة في 
والقطاع  األعمال  سوق  وفي  الوطني،  االقتصاد 
الناشئة  المشاريع  أصحاب  وتشجيع  الخاص، 
العمل  واختراق  الخاص،  عملهن  لبدء  والمبدعات 
ظل  والذي  االقتصادية،  القطاعات  من  بالعديد 

لسنوات حكراً على الرجال.
وتنمية  المرأة  دعم  مبادرات  خالل  ومن 
لمزيد  مهيأة  األرضية  كانت  النسائية  الكوادر 
األعمال  سيدات  عدد  بلغ  حيث  النجاحات  من 

اإلماراتيات نحو 23 ألف سيدة يدرن مشروعات 
تزيد قيمتها على 50 مليار درهم، ويشغلن %15  
من مجالس إدارات غرف التجارة والصناعة في 
  %66 نحو  على  المرأة  استحوذت  فيما  الدولة، 
و%30   الحكومي،  القطاع  في  العاملة  القوة  من 
القرار،  باتخاذ  مرتبطة  قيادية  مراكز  في  منهن 
وتشكل النساء اإلماراتيات 25% من القوى العاملة 
المشاريع  في  العاملين  30% من  وتشارك نسبة 

الصغيرة والمتوسطة.
إلى  أبوظبي  األعمال في  ووصل عدد سيدات 

5325, وفي دبي 807 عضوات، مقارنة مع 591.
وبساطة  مرونة  لوال  ليتحقق  كان  ما  هذا  كل 
اإلجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات من جهة, 
والفرص الكبيرة المرتبطة بالنمو القوي لمختلف 
إلى  إضافة  الدولة  في  االقتصادية  القطاعات 
التي  اإلمارات  في  والتشريعية  األساسية  البنية 
المبادرات  أن  كما  والنمو،  االستثمار  على  تحفز 
الفرص  من  المزيد  أوجدت  الجديدة  الحكومية 

الجديدة أمام المرأة.
وتقول: إن تمكين المرأة كان عنصراً أساسياً 
في رؤية اإلمارات 2021 لتكون ضمن أفضل 25 
دولة على مستوى مجال المساواة بين الجنسين، 
والتأكيد على مشاركة المرأة في مجاالت التنمية 
في  كافة  المستدامة  واالجتماعية  االقتصادية 

الدولة.
نساء   9 يضم  الوزراء  مجلس  أن  وتابعت 
يعكس  ما  وهو   ،%27 بنسبة  32وزيراً  بين  من 
سياسة  بفضل  اإلماراتية  المرأة  إليه  وصلت  ما 

التمكين.
أن نسبة  أحد  على  أنه ليس خافياً  وأوضحت 
العليا  القيادية  الوظائف  في  المرأة  مساهمة 
 ،%30 نحو  إلى  تصل  القرار  باتخاذ  والمرتبطة 
وفي القوة العاملة تمثل ما نسبته 46.6%، و%15 

في مجالس إدارة غرف التجارة والصناعة.
وأصبحت اإلمارات تضم أكبر تجمع لسيدات 
ألف   23 يبلغ  اإلقليمي،  المستوى  على  األعمال 
مليار   50 قيمتها  مشاريع  يدرن  أعمال،  سيدة 
العديد  هناك  أن  أحد  على  خافياً  وليس  درهم، 
المجال  في  الرائدات  النسائية  الشخصيات  من 
عيسى  رجاء  السيدة  بينهن  من  االقتصادي 
القرق المدير التنفيذي لمجموعة شركات عيسى 
صالح القرق، والشيخة لبنى القاسمي أول وزيرة 
إماراتية على رأس وزارة االقتصاد، وأيضاً فاطمة 

الجابر الرئيس التنفيذي لمجموعة الجابر.
األعمال  لسيدات  الدولة  قيادة  تشجيع  وجاء 
استثمارية  مجاالت  لدخولهن  حافزاً  اإلماراتيات 
جديدة أبرزها الصناعة والنفط والغاز والمقاوالت 
والعقارات وشركات البناء، فضالً عن االستثمار 
سيدة  تمكنت  حيث  واألسهم،  المال  أسواق  في 
األعمال اإلماراتية من الخروج عن اإلطار التقليدي 
األعمال  بعض  على  اقتصر  الذي  لالستثمار 
المالبس  مثل  ومستلزماتها  بالمرأة  المتعلقة 
األوسع  االستثمار  إلى  وغيرهما  والعطور 

واألرحب في شتى المجاالت.

 ندا الها�شمي: 

الإمارات ت�شم اأكرب 

جتمع ل�سيدات الأعمال 

على امل�ستوى الإقليمي
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حتقيق : هاين العريفي - الكويت 

مؤشرات وردية
رائدات الأعمال الكويتيات ي�شهمن بفاعلية يف القت�شاد الوطني. 

نجاحات  تحقيق  الكويتية من  المرأة  تمكنت 
كل  وفي  المستويات  جميع  على  كبيرة 
الكويتي،  العمل  سوق  إلى  وبالنظر  المجاالت، 
جميع  في  يتواجدن  األعمال  سيدات  أن  نجد 
من  العديد  هناك  أن  نجد  حيث  القطاعات، 
الكويت  في  الكبرى  والمؤسسات  الشركات 
من  كبير  عدد  تمكنت  فيما  سيدة،  تقودها 
السيدات من الوصول إلى مكانة سيدة األعمال 
وتأسيس »بزنس« خاص بهن والنجاح في هذا 

الـ »بزنس« وتحقيق الريادة من خاللها.

وتضم قائمة مجلة فوربس السنوية ألقوى 50 
امرأة عربية نحو سبع سيدات أعمال كويتيات 
ضمن األقوى واألنجح بعالم المال واألعمال في 
المنطقة، لذلك ومن خالل هذه المعطيات، يمكننا 
في  أساسية  شريكة  الكويتية  المرأة  إن  القول 
النظام المالي الكويتي، ودعامة رئيسة لالقتصاد 

الوطني.
األعمال  رائدات  من  عدد  مع  وبالحديث 
النجاح على  تمكنَّ من تحقيق  الكويتيات، ممن 
صعيد العمل الخاص، باإلضافة للمشاركة في 

مدى  يتبين  عريقة،  كويتية  مؤسسات  قيادة 
به  تحظى  الذي  والرسمي  المجتمعي  الدعم 
النجاح،  لتحقيق  الكويت  في  األعمال  سيدات 
هذا  في  الممكنة  المراتب  أعلى  إلى  والوصول 
المجال الذي يستحوذ عليه رجال األعمال بشكل 

كبير في غالبية مجتمعاتنا العربية.

جمال مفتوح

السويدي،  نجاة  تقول  السياق،  هذا  وفي 
رئيسة مجلس إدارة الشركة العربية لالستثمار، 
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مها خالد الغنيم
مها سيدة أعمال كويتية وتعتبر واحدة من سيدات األعمال العصاميات في منطقة الخليج، حيث بدأت 
حياتها العملية بإنشاء بيت االستثمار العالمي غلوبل وهو أحد أفضل البيوت المصرفية االستثمارية 
تتابع  التي  المؤشرات  إطالق  بدأت  غلوبل  إنشاء  ومنذ   ،1998 عام  أواخر  في  المنطقة  في  المرموقة 
حركة سوق الكويت لألوراق المالية، باإلضافة إلى أنها تعمل كمستشارة للعديد من الصناديق المالية 

واالستثمارية وتمويل الشركات.
كما أنها عضو في مجالس إدارات الكثير من الشركات منها المجموعة القابضة التي تمتلك شركة 

الصناعات الوطنية، وكانت مجلة أرابيان بيزنس منحتها عام 2006 لقب سيدة أعمال العام.

غ�سون اخلالد

تصدرت غصون الخالد ضمن قائمة أقوى 100 امرأة عربية والتي تصدرها مجلة CEO، وتميزت 
الخالد على وجه الخصوص في إدارة المشاريع الصناعية والتطوير العقاري، حيث تمتلك الكفاءة والقدرة 
على القيادة واتخاذ القرارات الضرورية في اللحظات الحاسمة، مما جعلها من سيدات األعمال الكويتيات 

الناجحات.

�سيخة خالد البحر

هي مديرة تنفيذية كويتية لمعت في مجال األعمال واالقتصاد، إذ تصدرت قائمة أقوى مئة سيدة 
أعمال عربية لعام 2012 بمنصب الرئيسة التنفيذية لبنك الكويت الوطني، وعينتها مجلة فوربس األلمانية 

خالل السنة نفسها، في المركز الخامس والثمانين من بين أقوى مئة امرأة في العالم.

فدوى احلمي�سي

أصول  تنمية  في  نجحت  وقد  الغذائية،  كوت  مجموعة  إدارة  مجلس  رئيسة  منصب  فدوى  تشغل 
وزيادة أرباح الشركة التي تملك توكيالت عالمية في الكويت، كما نجحت فدوى في الميدان االقتصادي 

و االجتماعي من خالل دعمها للشباب وإتاحة فرص التوظيف والتدريب لهم.
وتعمل فدوى كمستشار متطوع في مركز لوذان إلنجازات الشباب كما أسهمت في إنجاح العديد 
من الشركات من خالل رؤيتها االقتصادية العميقة، ووضع االستراتيجيات الناجحة والمدروسة وذات 

الجدوى.

هنادي ال�سالح

تحمل سيدة األعمال هنادي شهادة جامعية في االقتصاد من جامعة تافتس، وأصبحت رئيسة مجلس 
2007 كمديرة  عام  الشركة في  إلى  الصالح  انضمت  ،وقد  اللوجستية  للخدمات  أجيليتي  إدارة شركة 
لعالقات المستثمرين، وشغلت سابقاً منصب رئيسة قسم الديون وأسواق رأس المال في بنك الكويت 

الوطني كابيتال.

اإميان الرو�سان

إيمان الروضان من القيادات الوطنية الكويتية التي شغلت أكثر من منصب تنفيذي خالل مسيرة 
عملها، حيث شغلت منصب المدير التنفيذي للتجوال والعالقات الدولية والنواقل المشغلة، كما أنها من 
الرعيل الرائد في مختلف قطاع االتصاالت، والروضان حاصلة على شهادة البكالوريوس في هندسة 
اإللكترونيات واالتصاالت من جامعة الكويت ولديها أكثر من عضوية في العديد من الهيئات والمنظمات 
الدولية، فهي عضو في مجموعة المصالح اإلقليمية GSMA العالم العربي، وعضو في مجموعة الرؤساء 
برامج عملية من معهد طوكيو  أنها حصلت على  GSMA CROG، كما  التنظيمية  للشؤون  التنفيذيين 

للتكنولوجيا TIT وبرامج في إدارة العالقات بين القطاعين العام والخاص من كلية هارفارد لألعمال.

�سارة اأكرب

تعد سارة حسين أكبر من سيدات األعمال المعروفات في الكويت وتشغل منصب رئيسة المديرين 
علوم  بكالوريوس في  على  2005، سارة حاصلة  عام  يوليو  منذ  انرجي  التنفيذيين في شركة كويت 
الكيميائية عام 1981 من جامعة الكويت، في مارس من عام 1991، لتصبح المهندسة سارة  الهندسة 
عضواً في العديد من المجالس مثل مجلس إدارة شركة التنقيب الكويتية احترافياً، وفي عام 2001 حصلت 
على عضوية مجلس إدارة تجمع مهندسي البترول في الواليات المتحدة األمريكية، وبداية من عام 1992 

حتى عام 1996 كانت عضواً في تجمع المهندسين الكويتيين.

أبرز سيدات األعمال الكويتيات
إن هناك دعماً كبيراً تحظى به سيدات األعمال 
المجال  أن  إلى  مشيرة  الكويت،  في  والرائدات 
عالم  في  الدخول  تريد  سيدة  أي  أمام  مفتوح 
المال واألعمال، بل الطريق ممهد لتحقيق النجاح 
عام،  بشكل  للمرأة  يقدم  الذي  الدعم  ظل  في 

ولسيدات األعمال بشكل خاص.
السويدي:  تقول  الدعم،  هذا  أشكال  وحول 
التي  والقوانين  التشريعات  من  العديد  »هناك 
الكويت،  في  10 سنوات  آخر  في  إصدارها  تم 
وخوض  خاص  عمل  لبدء  للمرأة  الدعم  قدمت 
تجربة »البزنس«، حيث اهتمت الجهات الرقابية 
السيدات  أمام  المجال  بإتاحة  والتشريعية 
للدخول في عالم المال ومشاركة الرجال بهذا 
القطاع، الذي ظل حكراً عليهم لسنوات طويلة«.

وتشير إلى أن الكويت شهدت على األقل في 
آخر 10 سنوات، نمواً متسارعاً لريادة األعمال 
من جانب سيدات األعمال الالتي خطون خطوات 
والناجحة،  الخاصة  أعمالهن  بناء  نحو  كبيرة 
في  تأثيراً  النساء  أكثر  قوائم  على  وأصبحن 
العالم، ما يؤكد أن دور المرأة لن يظل قاصراً 
على محيطها اإلقليمي والمحلي فقط بل سيمتد 

تأثيره على االقتصاد العالمي بأسره.
من  تمكنت  الكويتية  المرأة  أن  وتضيف: 
إثبات دورها في تنمية المجتمع الكويتي باقتدار 
خالل األعوام الماضية السيما في فترة ما بعد 
اكتشاف النفط، حيث أسهمت بتحقيق النهضة 
المجتمعية بمشاركة الرجل بعد أن عانت كثيراً 

في حقبة ما قبل النفط.
أمام  تقف  التي  العوائق  يخص  وفيما 
السويدي  تطالب  بالكويت،  األعمال  سيدات 
المشاريع  قطاع  نحو  الحكومي  الدعم  بتوجيه 
الصغيرة والمتوسطة، ليكون هذا المجال فرصاً 
الراغبات في دخول عالم  الكويتيات  للمبادرات 
المال واألعمال، حيث يتيح هذا القطاع الفرص 
خالل  من  جيدة  بداية  لتحقيق  السيدات  أمام 
تدشين »بزنس« خاص بهن يقودهن إلى تحقيق 

النجاح والوصول إلى الريادة.

التو�سع يف »البزن�س«

ومن جانبها، تقول نبيلة العنجري، اإلعالمية 
والناشطة في مجال السياحة والمرأة، إنه يجب 
الكويتيات  األعمال  لسيدات  الفرصة  إعطاء 
والخليجيات إلبراز طموحاتهن وقدراتهن على 
تأسيس الشركات وإدارة األعمال، مشددة على 
ال  بحيث  للمرأة،  التجاري  العمل  تنويع  أهمية 

يقتصر على األزياء والمواد الغذائية.
قليالً من  العنجري: أن هناك عدداً  وتضيف 
تجربة  يخضن  الكويت  في  األعمال  سيدات 
القطاعات  وفي  العام،  بمفهومه  »البزنس« 
أن  إلى  الرجال، مشيرة  بها  يتفرد  التي  نفسها 
»البزنس«  تجربة  خوض  يمكنهن  الكويتيات 
عن  النظر  بغض  التجارية  األعمال  من  بعدد 
حجمها مع إمكانية تطويرها لتنمو وتصبح من 
أكبر الصناعات، مؤكدة أهمية دعم هذا المجال 
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كمساند للصناعات الكبيرة.
في  األعمال  سيدات  عدد  أن  إلى  وتشير 
خاصة  مستمر،  تناٍم  في  أصبح  الكويت 
لعبت  حيث  الماضية،  القليلة  السنوات  خالل 
السيدات  توجه  في  مهماً  دوراً  التكنولوجيا 
إلى هذا الجانب وتأسيس مشاريع تعتمد على 
المال  لعالم  خاللها  من  والدخول  التكنولوجيا، 
الجانب،  هذا  في  الرجال  ومنافسة  واألعمال، 
تعتمد  التكنولوجية  المشاريع  وأن  خاصة 
غالبيتها على بيع التجزئة التي من بينها األزياء 
تمكنت  حيث  التجميل،  ومنتجات  والموضة، 
العديد من السيدات من تحقيق ثروات من هذا 

المجال في السنوات األخيرة.
وفيما يخص المعوقات التي تواجه السيدات 
في الكويت بعالم المال واألعمال، تشير العنجري 
جميع  على  تحصل  لم  الكويتية  المرأة  أن  إلى 
حقوقها في السابق، الفتة إلى أن األمر يعود إلى 
التراث والعادات والتقاليد، فالرجل يحصل على 
كل شيء، أما اليوم فالمرأة لديها جميع الحقوق 
بل تمنح الدعم الكبير لتكون سيدة أعمال ناجحة 

وتؤسس عمالً خاصاً لها.

طموح كبري

التنفيذي  المدير  العمر،  عبير  وتقول 

شركة  في  للشركات  االجتماعية  للمسؤولية 
الدول أصبح يقاس  تقدم  إن  الكويت،  مشاريع 
تحقيق  ومدى  المرأة،  وتمكين  مشاركة  بمدى 
اإلنسان  كان  فإذا  الجنسين،  بين  المساواة 
الشاملة  التنمية  فإن  تنمية،  أداة وغاية كل  هو 
على  باألساس  جوهرها  في  ترتكز  المستدامة 
عنصري  بين  واإليجابية  الفاعلة  المشاركة 

المجتمع. وتشير العمر إلى أنه على الرغم من 
النجاحات التي حققتها سيدات األعمال بالكويت 
والخليج بمختلف القطاعات االقتصادية، إال أن 
الواقع يؤكد أن مساهمتها في التنمية ما تزال 
من دون المستوى المأمول، فما زالت السيدات 
قادرات  والخليج،  بالكويت  األعمال  ورائدات 
على تقديم المزيد من العطاء بما يخدم األهداف 
ذاته  الوقت  في  ويخدم  ألوطانهن،  التنموية 
طموحاتهن في تحقيق الذات وترسيخ مكانتهن.
أن  يمكن  ال  الرؤية  هذه  أن  إلى  وتشير 
تنفصل بأي حال من األحوال عن توافر المناخ 
االقتصادي المالئم الذي فيه تتضافر القوانين 
لخلق  والطموحات  الرؤى  مع  والتشريعات 
مجتمع اقتصادي متوازن تتحقق فيه األهداف 
االجتماعية والتنموية قبل أن تتحقق فيه أهداف 

الربح والخسارة.
وفيما ينقص الكويتيات للوصول إلى الريادة 
وتحقيق النجاح، تشير إلى أنه يجب إعطاء الثقة 
الالزمة للكويتيات للدخول إلى عالم »البزنس« 
كان  ولو  حتى  خاص،  مشروع  وامتالك 
صغيراً، ولكن الثقة ستمكنها من تحقيق النجاح 
وتصبح  األعمال  رائدات  مرتبة  إلى  والوصول 
بجميع  الرجال  تنافس  ناجحة  أعمال  سيدة 

القطاعات االقتصادية.

عبير العمر
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حتقيق: عبدالرحمن اإ�سماعيل- م�سر

تحطيم »جدران الزجاج«
هل يرتكز »بيزن�س احلرمي« يف قطاعات اقت�شادية حمددة؟

عدد  ارتفع   ،21 الـ  الحالي  القرن  بداية  منذ 
العالم كافة، وحظيت  أنحاء  األعمال في  سيدات 
المنطقة العربية بأكبر عدد منهن، بعدما تمكنت 
من  اإلناث،  تعليم  معدالت  ارتفاع  مع  المرأة 
دخول سوق العمل، ومنافسة الرجال بقوة، بيد 
أنه وحسب دراسة لمنظمة العمل الدولية، ال يزال 
هناك ما تسميه المنظمة بـ»الجدران الزجاجية« 
لتحقيق  تحطيمها  امرأة  كل  على  يتعين  التي 
بعيداً  بها،  مشروع خاص  بإقامة  حلمها، سواء 
عن التمييز في األعمال، حسب الجنس، أو تقلد 
المناصب القيادية العليا في الوظائف الحكومية 

والخاصة.
وفقاً لذات الدراسة، تمتلك المرأة وتدير أكثر 
بدءاً  األعمال،  مشروعات  جميع  من   %30 من 
والمشروعات  الحرة،  األعمال  مشروعات  من 
الصغيرة ومتناهية الصغر، وصوالً إلى الشركات 

من   %24 المرأة  وتمثل  والكبيرة،  المتوسطة 
باستثناء  عالمياً،  المشروعات  أصحاب  إجمالي 
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، إذ تمثل 

المرأة 6%  فقط.
التي  الزجاجية«  »الجدران  إلى  هل يعود ذلك 
الترقي  في  وحلمها  العربية  المرأة  بين  تحول 
والتملك؟ ما هي المعوقات التي تقف أمام المرأة 
؟ هل هناك بحق تمييز في عالقات العمل وعالم 
البيزنس بين المرأة والرجل؟ هل بات لدينا عدد 
ينافسن  الناجحات  األعمال  سيدات  من  جيد 
كل  في  الحريم«  »بزنس  يتركز  وأين  الرجال؟ 

دولة عربية؟.

االإمارات يف املقدمة 

هذه التساؤالت طرحتها »999« على عدد من 
صاحبات األعمال اللواتي لهن تجارب في »عالم 

البيزنس«، ومجال عمل مشاريعهن والعقبات التي 
أكاديمية  سيدة  آراء  استطلعنا  كما  تعترضهن، 
عن »بيزنس الحريم« وتجارب المرأة مع العمل 

الخاص.
تتواجد في العديد من الدول العربية جمعيات 
المرأة على  األعمال، تستهدف مساعدة  لسيدات 
الدخول في مجال األعمال الحرة، وتذليل العقبات 
التي تقف أمامها، عند تأسيس األعمال. وحسب 
القائمة  اإلمارات  تتصدر  المتوافرة،  اإلحصاءات 
من حيث عدد سيدات األعمال، إذ يوجد بها نحو 
تتجاوز  مشروعات  يدرن  أعمال  سيدة  ألف   23
قيمتها 13.5 مليار دوالر، فيما تعد مصر صاحبة 
أكبر كثافة سكانية في المنطقة األقل، رغم وجود 
جمعيات عدة في أكثر من إقليم جغرافي، إذ يبلغ 
عدد أعضاء جمعيات سيدات أعمال مصر البالغ 
عددها 21 جمعية نحو 250 سيدة تبلغ استثمارات 
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هدى ي�سى: التوفيق 

بني اإدارة الأعمال 

وم�سوؤوليات الأ�سرة 

اأبرز ال�سعوبات

مينى ال�سريدي: 

�سيدات اأعمال دخلن 

قطاعات ال�سناعات 

التحويلية واملقاولت 

وقطع الغيار

أعمالهن 3 مليارات جنيه )180 مليون دوالر(.
في  األعمال  سيدات  من  العديد  أن  والالفت 
من  البيزنس«  »عالم  دخلن  عدة،  عربية  دول 
العائلية  بـالشركات  يعرف  ما  أو  العائلة  بوابة 
أباً  لألبناء  ينتقل  الذي  العائلي«،  »البيزنس  أو 
عن جد، وهي سمة بارزة في عالم األعمال في 
الخليج بالتحديد، فالكثيرات من سيدات األعمال 
الناجحات، يديرن أعمال وشركات األب، أو عملن 
اكتسبن خاللها خبرات،  المجموعة،  داخل  لفترة 

مكنتهن من تأسيس أعمالهن الخاصة.
اإلماراتية  األعمال  سيدة  على  ذلك  ينطبق 
أعمال سيدات دبي،  رئيسة مجلس  القرق  رجاء 
والمدير التنفيذي لمجموعات شركات األب محمد 
الجابر،  فاطمة  األعمال  وسيدة  القرق،  صالح 
بأبوظبي،  الجابر  مجموعة  في  العمليات  مديرة 
غرفة  إدارة  بمجلس  تنتخب عضوة  امرأة  وأول 
تجارة وصناعة أبوظبي، وترأست الهيئة التنفيذية 

لمجلس سيدات أعمال أبوظبي.
وفي السعودية، يأتي اسم سيدة األعمال لبنى 
التنفيذي  الرئيس  العليان في الصدارة، وتترأس 
غرار  على  وهي  العليان،  شركات  لمجموعة 
فاطمة الجابر أول امرأة تنتخب لعضوية مجلس 
إدارة شركة مساهمة عامة، هي البنك السعودي 
الهولندي. وتنفرد الكويت بوجود أسماء نسائية 
المعة، تتقلد مناصب قيادية رفيعة، مقارنة ببقية 
تشغل  الغانم  مها  تزال  ال  إذ  العربية،  الدول 
منصب المدير التنفيذي لبيت االستثمار العالمي 
الرئيس  منصب  البحر،  وشيخة  »جلوبال«، 
التنفيذي لبنك الكويت الوطني، أكبر بنوك الكويت. 
بعضهن  أعمال  أسماء سيدات  تبرز  وفي مصر 
إلى عائالت تجارية معروفة، مثل سحر  ينتمين 
رجل  ابنتا  خميس،  وفريدة  وياسمين  السالب، 
صاحب  خميس،  فريد  محمد  المعروف  األعمال 
الشرقيون«،  »النساجون  شركات   مجموعة 
أعمال  سيدات  جمعية  رئيس  الشريدي  ويمنى 
مصر، وكل من منى ذو الفقار، وشاهيناز النجار.

األعمال  بيئة  أن  على  اقتصاديون،  ويجمع 
االستثمار  مناخ  يتيحها  التي  والمواتية  المالئمة 
على  المرأة  وتشجع  تساعد  التي  هي  واألعمال، 
عكس  على  الخاص،  األعمال  عالم  في  اإلنخراط 
والتعقيدات  الروتين  بكثرة  تتسم  التي  البيئات 
الحكومية، وهو ما يجعل اإلمارات متفردة في هذا 
المجال، إذ حافظت على مركزها للعام السادس 
على التوالي، كأفضل بيئة عربية في مناخ األعمال، 
وجاء ترتيبها 11 عالمياً، واألول عربياً في تقرير 
ممارسة أنشطة األعمال للعام 2019، الصادر عن 
البنك الدولي، تليها البحرين عربياً في المركز 62 
وعمان 78 وتونس 80 والسعودية 92 والكويت 97 
واألردن 104، ومصر 120، ولبنان 142 والسودان 
162 والعراق171 وسوريا 179 وليبيا في المركز 

186 قبل األخير بـ 4 مراكز.

من ال�سيدلة اإىل البيزن�س

في  البيزنس«  »عالم  الشريدي  يمنى  دخلت 

مصر من بوابة الصيدلة، بعدما اختارتها إحدى 
شركات تصنيع أغذية األطفال األمريكية لتكون 
وكيالً لها في مصر، ومع تصاعد نجاحها تمكنت 
من تأسيس شركة في مجال االستيراد والتصدير، 
ثم وسعت مجال عملها لتؤسس مصنعاً لتصنيع 
الزيتون األخضر، والطماطم  األغذية، مثل تعبئة 
دولة،   20 لنحو  طريقها  وتجد  والفلفل،  المجففة 
الذي يستقبل غالبية  السوق اإليطالي  خصوصاً 

منتجات المصنع.
تقول الشريدي التي تتقلد حالياً منصب رئيس 
جمعية سيدات أعمال مصر 21، وأحد مؤسسي 
لجامعة  التابع  العرب،  األعمال  سيدات  مجلس 
في  العقبات  من  العديد  العربية: »واجهت  الدول 
البداية منها ما يتعلق بظروف السوق والمنافسة 
في  يعرف  ما  مصانع  جانب  من  الشريفة  غير 
مصر بـ»بير السلم« وهي مصانع غير مرخصة 
المنتج  إلى  وتسيء  رديئة،  منتجات  وتنتج 
المصري، إلى جانب صعوبة التوفيق بين العمل 
ومسؤوليات األسرة، بيد أن النجاح الذي تحقق 
على  وقوة  عزيمة  زادني  واإلرادة،  باإلصرار 
االستمرار في تحقيق حلم حياتي في أن يكون 
لي مشروع مستقل ناجح، وهو ما تحقق بالفعل، 
فضالً عن حصولي على جائزة أكثر النساء تأثيراً 

في إفريقيا في قطاع األعمال لعام 2014«.
الرجل إلى سيدة األعمال  وتضيف: أن نظرة 

والتي كانت تتسم بالسلبية في الماضي، لم تعد 
المرأة  اقتحمت  الحالي، بعدما  الوضع  كذلك في 
الرجال  وتنافس  كافة،  العمل  مجاالت  العربية 
منافسة شريفة، وحققت بالفعل نجاحات كبيرة، 
دفعها إلى تقلد مناصب وزارية وقيادية في مجال 
الوظيفة الحكومية وحتى الخاصة، إلى جانب أن 
العديد من المشاريع الخاصة الناجحة، في أكثر 

من قطر عربي تمتلكه سيدة.
مجال  في  الشريدي  مصنع  عمل  ويتركز 
التي  المجاالت  من  وهو  التحويلية،  الصناعات 
يندر تواجد عمل المرأة فيها، بسبب طبيعة العمل 
الشاق في قطاع الصناعة، عكس قطاعات أخرى 
تتواءم أكثر مع طبيعة المرأة، غير أن الشريدي 
تقول: ليس هناك مجال صعب العمل فيه للمرأة، 
اتسمت  لو  خصوصاً  فيه،  العمل  أحبت  طالما 
المرأة بروح المغامرة، والتي تعتبر أحد شروط 

نجاح المرأة في » عالم البيزنس«.
وتتابع: »البيزنس بكل مجاالته وقطاعاته عمل 
وخبرتها  بقدرتها  اقتناعها  حال  للمرأة،  مناسب 
فهناك سيدات أعمال نجحن في دخول مجاالت 
للبيزنس يظن كثيرون أنها مقصورة على رجال 
الغيار  وقطع  المقاوالت  قطاعات  مثل  األعمال، 
الحرة، وهو ما يجعلني أرفض حصر  والتجارة 
مع  تتواءم  معينة  قطاعات  في  المرأة  مشاريع 
التي  المغامرة  الطموح  المرأة  أن  ذلك  طبيعتها، 
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الغالف

دينا عبدالفتاح: �سعف 

التوافق بني العمل 

والزواج يدفع املراأة 

لتف�سيل البيت   

مها �سعد: الإجراءات 

احلكومية معوق كبري 

لكن املراأة اأكرث جراأة 

يف املناف�سة

الصحيح  القرار  واتخاذ  والعزيمة  اإلرادة  تمتلك 
في  الدخول  على  قادرة  المناسب،  الوقت  في 

قطاعات األعمال كافة«.
األعمال  سيدات  تواجه  التي  التحديات  وعن 
العمل  بين  الوقت  تنظيم  تحدي  يزال  »ال  تقول: 
ورعاية األسرة، أبرز التحديات التي تواجه عمل 
بداية  في  خصوصاً  العرب،  األعمال  سيدات 
إعطاء  منها  يستلزم  والذي  مشروعها  تأسيس 
صعوبات  يفرض  الذي  األمر  للعمل،  أكبر  وقت 
وتحديات جمة، بيد أنه باإلرادة والعزيمة تتمكن 

الفتاة أو السيدة من النجاح«.
األمر الثاني كما تقول الشريدي، أن الضغوط 
االجتماعية واألساليب التقليدية التي تمارس على 
المرأة، ال تزال تشكل عائقاً أمام تطور المجتمعات 
بقناعة  مرهون  المرأة  تحرر  أن  ذلك  العربية، 
الرجل بأن الطرفين يكمالن بعضهما بعضاً، وأن 
من حقوق المرأة أن يكون لها عملها الخاص وأن 

تشارك في تنمية بلدها.

اأ�سغر �سيدة اأعمال

اتحاد  وال تختلف مسيرة هدى يسى رئيسة 
المستثمرات العرب، رئيسة مجلس إدارة مجموعة 
شركات »تي سي إل« كثيراً عن تجربة الشريدي، 
البيزنس من بوابة  وإن كانت يسى دخلت عالم 
العائلة، فهي االبنة الوحيدة لألب الذي كان يمتلك 
منذ  وحيدته  تنخرط  أن  وأراد  صغيراً،  مصنعاً 
كما  دفع هدى  ما  الصغر في مجال عمله، وهو 

تقول، ألن تصبح أصغر سيدة أعمال وقت كان 
عمرها 18 عاماً، وكما فعل األب مع ابنته الوحيدة، 
فعلت االبنة ذات األمر مع أبنائها، إذ دفعت بهم 
منذ الصغر أيضا، للدخول إلى عالم البيزنس الذي 

أصبح متوارثاً جداً عن أم.
لتصنيع  صغير  بمصنع  »بدأنا  يسى:  تقول 
والمنظفات  والمطهرات  البتروكيماوية  المواد 
من  فترة  وبعد  السياحية،  والمنتجعات  للفنادق 
توسعنا  السوق،  في  والمنافسة  الشاق  العمل 
دبي  في  أن أصبحت مصانعنا  إلى  كبير  بشكل 
وروسيا، وشركاتنا تتابع أعمالها من خالل مكتب 

دبي، لتشمل أسواق الخليج والهند«.
إذ  للغاية،  صعبة  كانت  البداية  أن  وتضيف: 
واجهت صعوبات جمة لكوني سيدة، وتدريجياً 
ومع تطور األعمال بدأت هذه النظرة تتغير كثيراً، 
والمجتمع  الحكوميين  المسؤولين  جانب  من 
التواصل  في  نجحت  بعدما  خصوصاً  بأكمله، 
من  العديد  في  األعمال  سيدات  جمعيات  مع 
المستثمرات  اتحاد يضم  العربية، إلنشاء  الدول 
 ،2003 عام  العربية  الجامعة  مظلة  تحت  العرب 
من  العديد  يجمع  سنوياً  مؤتمراً  االتحاد  ويقيم 
تنمية  في  دورهن  لمناقشة  العرب  المستثمرات 
المجتمعات العربية، والدور الذي يمكن أن تقوم 

به سيدة األعمال العربية في خدمة مجتمعها.
عالم  بأن  تتابع  الطويلة،  التجربة  واقع  ومن 
يعرف  بل  المرأة،  أو  الرجل  يعرف  ال  البيزنس 
ثقافة العمل واإلرادة والتحدي، خصوصاً بعدما 

دخلت المرأة العربية في المجاالت كافة، وأثبتت 
جدارتها، بدليل أنها تولت في أكثر من قطر عربي، 
المرأة في مجال  أن  عن  قيادية، فضالً  مناصب 
األعمال كسبت احترام العمالء وحتى المنافسين، 
بفضل حرصها الزائد أكثر من الرجل بطبيعتها، 
درجة  على  مشروعها  مخرجات  تكون  أن  على 
عالية من الجودة، وهو ما يمكن رصده في العديد 
من المشاريع النسائية بما في ذلك مجاالت أعمال 
مثل  دخولها،  السيدات  على  الصعب  من  كان 

مجاالت المقاوالت والصناعات التحويلية.
هي  تكون  ما  عادة  »البدايات  يسى:  وتقول 
األصعب على سيدة األعمال في بداية انخراطها 
في  خصوصاً  الخاص،  مشروعها  تأسيس  في 
يأخذ كل  الذي  الخاص  بين عملها  تنظيم وقتها 
بيتها  تجاه  وبين مسؤولياتها  البداية  في  وقتها 
البداية،  في  حقيقة  واجهني  أمر  وهو  وأوالدها، 
لكن نجحت في أن أجعل األسرة داعمة لي بدالً 
من أن تكون عبئاً، بفضل حسن تنظيم وتوزيع 

الوقت والجهد«.
يتركز  يعد  لم  السيدات«  »بيزنس  أن  وتتابع 
طبيعة  مع  يتواءم  أو  يتوافق  بعينه  مجال  على 
اتسعت  بل  قوله،  للبعض  يحلو  كما  المرأة، 
كافة،  المجاالت  لتشمل  وامتدت  المرأة  مشاريع 
وهو ما نراه في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، 
وحتى في الشركات الكبيرة، خصوصاً مجاالت 
مصانع  المرأة  تمتلك  إذ  التحويلية،  الصناعات 

إنتاجية عديدة.

من الوظيفة اإىل العمل احلر

العالقات  إلى  التحويلية  الصناعات  ومن 
اإلعالمية، يتركز عمل مها سعد صاحبة ورئيسة 
شركة »بلو اوشن« للعالقات العامة، والتي عملت 
ألكثر من 20 عاماً في مجال العالقات اإلعالمية 
منصب  شغلت  إذ  والسياحة،  الفنادق  بقطاع 
لمنطقة  اإلعالمية  للعالقات  اإلقليمي  المدير 
الشرق األوسط لدى مجموعة ستاروود الفندقية 
الطويلة  السنوات  العالمية..أسست مها بعد هذه 
من الخبرة، شركة للعالقات اإلعالمية في مصر، 

وسط تحٍد كبير في مجال يحتكره الرجال.
الخبرة  من  طويلة  سنوات  »بعد  مها   تقول 
والدولي  المحلي  الخاص  القطاع  في  والعمل 
الخبرة  هذه  من  االستفادة  أردت  واإلقليمي، 
فيه  أحقق  بي،  خاص  مشروع  تأسيس  في 
البيزنس  مجال  في  الدخول  وجاء  طموحاتي، 
ال  وأنه  اإلعالمية، خصوصاً  بالعالقات  الخاص 
يزال مجاالً بكراً في مصر، عكس الحال في الدول 
العربية خصوصاً الخليجية، التي لديها باع كبير 
في هذا المجال، بفضل تواجد شركات العالقات 

العامة الدولية«.
ولم تجد مها كما تقول تمييزاً في السوق مع 
أنها ترى أن  الرجل، بفضل خبرتها الطويلة، إال 
الصعوبات تكمن في األعباء التي تواجه الشركات 
الحكومية،  القوانين  مع  شركتها،  مثل  الصغيرة 
التي تفرض عليها التزامات مالية ال تتناسب مع 



27 العدد 587 نوفمبر 2019

ينظر للنساء على أنهن أنسب لألعمال الحساسة الدقيقة التي تتطلب اهتماماً بالتفاصيل، 
وهناك قطاعات معينة أكثر مالءمة للنساء السيما المتزوجات، ويأتي على رأس هذه القائمة 
مجال الرعاية الصحية بمختلف أنواعه، ويسهم بأكثر من ثلث وظائف النساء، وفقاً لدراسة 

مجموعة البنك الدولي.
لكن الدراسة أظهرت ومن خالل مقابالت مع عدد من صاحبات األعمال، أن المشروعات 
المملوكة للنساء تتركز معظمها في الصناعات التحويلية والسياحة وتصميم األزياء، وخدمات 

األعمال، واألنشطة العقارية، وفقاً لما قالته رائدات أعمال مصريات.
وحصر عمل المرأة في أنماط معينة يعكس ظاهرة »الجدران الزجاجية« كما تقول منظمة 
العمل الدولية، وهي الفصل حسب الجنس، ذلك أن هناك ميالً نحو تجميع النساء في وظائف 
ويتزايد  أكثر  مشروعات  يدرن  السيدات  إن  يقول  الواقع  أن  من  الرغم  على  معينة،  إدارية 
امتالكهن لسلطة اتخاذ القرارات المتعلقة بإنفاق المستهلكين، وهي حقائق غالباً ما يتم إغفالها، 

وهو ما يفرض على السيدات المزيد من العوائق التي يتعين عليهن تخطيها. 
أعمال،  سيدات  ذكرت  كما  األعمال  سيدات  نجاح  عوامل  بين  من  أن  الدراسة  وتوضح 
المساندة المعنوية والمادية التي لقينها من أسرهن، وفي المقابل ذكرت بعضهن أن أعمالهن 
فشلت بسبب العجز عن الموازنة بين متطلبات العمل واألسرة، إلى جانب العجز عن الوصول 
مدخراتهن  من  كان  مشروعاتهن  به  بدأن  الذي  المال  رأس  أن  إذ  البنوك،  من  التمويل  إلى 
الناشئة  المشروعات  حالة  في  وطأة  أشد  التمويل  على  الحصول  وتبدو صعوبة  الخاصة، 
خصوصاً من النساء الالتي يفتقرن إلى سجل ائتماني مالئم أو ال يمتلكن ضمانات كافية 

للحصول على االئتمان.
وأحد  في مصر،  العام  الرأي  لبحوث  بصيرة  مركز  رئيس  عثمان  ماجد  الدكتور  ويقول 
المشاركين في دراسة البنك الدولي، إن نسبة النساء الالتي يدرسن التكنولوجيا المعلوماتية 
والعلوم والرياضيات والهندسة في بلد مثل مصر مرتفعة، مقارنة بالوضع في بقية بلدان 
العالم، لكن عدد النساء في هذه الوظائف والمراكز القيادية لهذه التخصصات متدينة للغاية، 
على الرغم من أن هذه المجاالت تنطوي على إمكانيات كبيرة وهائلة القتصاديات منطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا.

»بيزنس« الحريم

االيرادات والعائدات التي يحققها مشروعها، وهذه 
أكبر عقبة تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

في مصر كما تقول.
وتتابع: »عملنا ليس بالحجم الكبير الذي تجده 
في الشركات الكبيرة، ومع ذلك يتعين علينا تقديم 
إقرارات ضريبية وغيرها من اإلجراءات الحكومية 
كل فترة ثالثة أشهر، وهي أمور ال تتالءم على 
االطالق مع المشاريع الصغيرة، التي تتكبد أعباء 
إضافية ال قبل لها بها، األمر الذي يجعل الكثير 
ارتفاع  بسبب  السوق،  من  تخرج  الشركات  من 

األعباء والتكاليف، مقارنة بااليرادات والعوائد«.
سوق  في  المنافسة  أن  على  خالف  وال 
تضيف،  كما  للغاية  كبيرة  اإلعالمية  العالقات 
المملوكة  الشركات  جانب  من  خصوصاً 
لشخصيات معروفة في السوق منذ زمن طويل، 
وكانت تعمل في مجال اإلعالنات، ودخلت سوق 
العالقات اإلعالمية لالستفادة من »الكعكة«، لكن 
في المقابل ال خالف على أن السيدات والفتيات 
الشركات  وغالبية  المجال،  هذا  في  األبرز  هن 
على  المرأة  تفوق  بسبب  عليهن،  تعتمد  العاملة 
تعاملها  وحسن  االتصاالت،  مهارات  في  الرجل 
مع المصادر والشركات، وهو ما يعطي أفضلية 
للمشاريع النسوية في مجال العالقات اإلعالمية.

بني البيزن�س والزواج

أستاذ  عبدالفتاح  دينا  الدكتورة  وترى 
االقتصاد بالجامعة األمريكية بالقاهرة، أن دخول 
واالزدياد  الظهور  في  بدأ  األعمال،  المرأة مجال 
التسعينيات، مع تباطؤ  في بلد مثل مصر بداية 
خلق  على  للدولة،  المملوك  العام  القطاع  قدرة 
القطاع  يشكل  لم  كما  جديدة،  وظائف  فرص 
الجذاب  البديل  الرسمي،  وغير  الرسمي  الخاص 
لإلناث، األمر الذي دفع الكثير من الشابات، إما 
إلى التعطل، أو الدخول في مجال العمل الخاص 

بمساعدة أسرهن خصوصاً األسر المقتدرة.
على  تؤكد  الرسمية  »اإلحصاءات  وتضيف: 
تزال  ال  العمل،  سوق  في  اإلناث  مشاركة  أن 
إجمالي  من   %23 إلى  تصل  إذ  للغاية،  محدودة 
في  مشاركتهن  بأن  اعتقاد  فهناك  العمل،  قوة 
الزوجية،  السعادة  على  العمل، تؤثر سلباً  سوق 
وهو تحٍد يواجه صاحبات األعمال، اللواتي يجدن 
أنفسهن موزعات، بين إدارة مشاريعهن الخاصة، 

ومسؤلياتهن تجاه األسرة«.
سوقي  بين  التوافق  ضعف  أن  وتتابع، 
اختيار أحدهما  إلى  المرأة  العمل والزواج، يدفع 
االختيار  يكون  ما  وغالباً  اآلخر،  حساب  على 
لصالح األسرة، ويزيد من هذا االختيار الضغط 
المجتمعي على الفتاة والذي يدفعها إلى الزواج، 
وهو ما يكون له تبعات ديموجرافية واقتصادية، 
السياسات  تراعي  أن  يتعين  المنطلق  هذا  ومن 
تهتم  أن  اقتصادياً،  المرأة  بتمكين  المختصة 
بالنواحي االجتماعية، وتوفير بيئة عمل اجتماعية 

مؤثرة باإليجاب.
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الغالف

دخلت المرأة اللبنانية كسيدة أعمال في المجاالت 
نحو  منذ  والزراعية  والصناعية  والخدمية  التجارية 
واجتماعي  مالي  واقع  إلى  اليوم  عاماً، ووصلت   55
أخرى في  بمثيالتها في دول عربية  مقبول مقارنة 
المنطقة، مع استمرار سعيها إلى المستقبل المأمول 

الذي تتطلع إليه.
بدأ نشاط سيدات األعمال اللبنانيات في االقتصاد 
اللبناني منذ عام 1964 بشكل عائلي أو فردي من دون 
وجود إطار مؤسسي ونقابي يجمعهن، كما هو الحال 
لدى رجال األعمال اللبنانيين المتواجدين في العديد 
التجارة  غرف  مثل  والنقابية  المؤسسية  األطر  من 
األعمال،  رجال  وتجمعات  والزراعة،  والصناعة 
وجمعيات التجار والصناعيين، وذلك على المستوى  
المناطقي في العاصمة بيروت والمحافظات اللبنانية، 

أو على مستوى الوطني في الدولة ككل.
أما سيدات األعمال اللبنانيات فقد انتظرن 33 عاماً 

 حتقيق : �سايل اأبو فار�س- لبنان 

»تجمع  لهن هو  نقابي  إطار مؤسسي  أول  ليشكلن 
سيدات األعمال اللبنانيات« الذي تأسس عام 1997، 

وتلته جمعيات ونواد أخرى تعنى بهن.

اأرقام 

يزلن  وال  اللبنانيات  األعمال  سيدات  لعبت  وقد 
اللبناني،  الوطني  االقتصاد  دعم  في  مهماً  دوراً 
 %15 نسبة  يشكلن  هن  إحصائية  دراسة  فبحسب 
من عدد النساء اللبنانيات العامالت، ومقابل تأسيس 
هناك  لبناني  أعمال  لرجل  اقتصاديين  مشروعين 
لبنانية  أعمال  لسيدة  اقتصادي  مشروع  تأسيس 
أي نسبة الثلث )33.33%( من المشاريع االقتصادية 
من   %67.65 نسبة  يمتلكن  لبنان، وهن  في  الجديدة 
كامل المؤسسة االقتصادية التي يعملن فيها  أو هن 
شريكات بنسبة 22.79% في هذه المؤسسات، وهن 
منهن   %70.59 فـ  التعليم  مستوى  بارتفاع  يتميزن 

حاصالت على شهادات جامعية.
ورأت الدكتورة شيرين مصطفى كريدية )سيدة 
المتخصصة  أصالة  دار  عام  ومدير  لبنانية  أعمال 
بنشر كتب األطفال منذ عام 1994( أن سيدة األعمال 
اللبنانية حاضرة في الميدان االقتصادي، وذلك من 
تقدم،  من  القطاعات  مختلف  في  تحققه  ما  خالل 
بحيث حجزت المواقع والمناصب رفيعة المستوى، 
ودورها  ملحوظة،  نجاحات  من  ذلك  صاحب  وما 
كبير في دعم االقتصاد الوطني اللبناني، فهي تتمتع 
بدقة  وتتميز  المغامرة،  وبروح  المتطور  باإلبداع 
مذهلة في التفاصيل، وال ترضخ للصعوبات إطالقاً، 
وهي مثابرة للغاية، وهنا يكمن مفتاح النجاح وسره، 
والعائلية  المهنية  حياتها  بين  التوفيق  كيفية  تعرف 
واالجتماعية، وتتمتع بقدرة استخدام كل دقيقة من 

وقتها بشكل مثمر وفعال.
وأضافت أنه على الرغم من التحول الجذري الذي 

واقع مقبول.. ومستقبل مأمول 
�شيدة الأعمال حا�شرة يف امليدان القت�شادي لكن حواجز عدة تعوق تقدمها. 
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يزال  ال  نفسها،  اللبنانية  المرأة  فرضت  خالله  من 
وثقتها  بنفسها،  إيمانها  األحيان  بعض  في  ينقصها 
أن بوسعها أن تكون سيدة أعمال مشهورة، وزوجة 
ناجحة، وأماً مثالية في آن واحد من دون أن يتطلب 
ذلك تقديم تنازالت على صعيد طموحاتها الشخصية 

و العلمية والعملية.

معوقات 

وعن أبرز المعوقات التي تقف أمام سيدة األعمال 
اللبنانية، ذكرت الدراسة االحصائية نفسها أن أبرز 
هذه المعوقات بحسب سيدات األعمال اللواتي شاركن 
في اإلحصاءات هي: عدم القدرة على تنظيم الوقت 
ومشكالت   %29.32 التسويق  ومشكالت   %33.83
الدعم  غياب  أو  وضعف   %27.07 المالي  التمويل 
رئيسة  كرامي  سلهب  ليلى  ورأت   .%3.76 العائلي 
تجمع سيدات األعمال اللبنانيات أن النساء اللبنانيات 
التنمية االقتصادية،  الرغم من فاعليتهن في  و على 
ومشاركتهن في رفع الدخل الوطني اللبناني ورفع 
مستوى معيشة عائالتهن، وعلى الرغم من امتالكهن 
التسهيالت  اليمتلكن  لكنهن  الشخصة،  القدرات 

المادية أو المعنوية التي يحتجن إليها. 
وأوضحت أنها أسست عام 1989 شركة الستيراد 
وجدت  وحين  التنظيفات،  ومواد  الغذائية  المواد 
زميالت لها من سيدات األعمال، فكرت بإنشاء تجــمع 
يهتم  والذي   ،1997 عام  اللبنانيات  األعمال  سيدات 
اللبنانية التي لديها القدرات، ولكنها  بسيدة األعمال 
ال تملك التسهيالت المادية أو المعنوية، بحيث يقوم 
التجمع بمساعدتها في توظيف أعمالها وتوجيهها إلى 
للعوائق  معرضة  األعمال  سيدة  وألن  الجيد،  العمل 
أكثر من رجل األعمال، يشجع التجمع المرأة اللبنانية 

على العمل االقتصادي.
أما الدكتورة كريدية، فأجابت أنه يمكننا الحديث 
األعمال  سيدات  لدى  المعوقات  من  نوعين  عن 
النساء  تواجه  اجتماعية  معوقات  وهما  اللبنانيات، 
باألرقام  متعلقة  اقتصادية  ومعوقات  عام،  بشكل 
واألسواق، حيث ال تزال المرأة اللبنانية، وعلى الرغم 
ال  التي  االجتماعية  القيود  بعض  من  تحررها  من 
ال  فإنها  العربية،  األقطار  بعض  في  موجودة  تزال 
تزال عرضًة لصعوبات اجتماعية عدة، مع اإلشارة 
اللبنانية مجال األعمال ليس  المرأة   إلى أن خوض 
طارئاً أو وليد السنوات األخيرة، إذ يعود إلى أواسط 
ال  ذلك،  من  الرغم  وعلى  الماضي.  القرن  ستينيات 
يمكننا إنكار أن ثمة معوقات اجتماعية تحد من ولوج 
المرأة اللبنانية الساحة االقتصادية أكثر فأكثر، ومن 

أن تكون عنصراً فعاالً ومنتجاً أكثر فأكثر.
وشرحت أن من هذه المعوقات، ولألسف، وجود 
مجتمعات ال تزال »مقفلة«، ولديها خشية من اقتحام 
الرجل«  »ميدان  هو  الذي  التجارة  ميدان  المرأة 
)بحسب رأي هذه المجتمعات(، وأيضاً ثمة مجتمعات 
و»ست  المرأة  أو  واألم،  المرأة  بين  تربط  تزال  ال 
في  النساء،  من طموحات  يحد  الربط  وهذا  البيت«، 
السياسية واالجتماعية  الذكورية  تزال  مجتمعات ال 

متحكمة في مفاصلها وأماكن القرار فيها.
وأضافت أما بالنسبة إلى المعوقات االقتصادية، 

فإن أهمها مسألة تمويل المشاريع والشركات التي 
تؤّسسها النساء، وال نعرف إلى اآلن، أسباب توجس 

بعض المصارف اللبنانية من دعم سيدات األعمال.

متييز

سيدات  أن  نفسها  االحصائية  الدراسة  ذكرت 
األعمال في لبنان يشكلن نسبة 15% من عدد النساء 
اللبنانيات العامالت مقابل نسبة 45% من عدد الرجال 
تأسيس  في  فجوة  هناك  وأن  العاملين،  اللبنانيين 
أي مشروعان  الضعف  تبلغ  الجنسين  بين  األعمال 
وأن  أعمال،  لسيدة  مشروع  مقابل  أعمال  لرجل 
في  النساء  من  أكثر  هم  عاماً  و64   18 بين  الرجال 
اقتصادية،  لمشاريع  تأسيساً  نفسها  العمرية  الفئة 
عاماً   25 هو  لبنان  في  أعمال  لرجل  عمر  أقل  أن  و 
مقابل 31 عاماً لسيدة األعمال، وأنه مقابل كل صاحبة 
الرجال.  6 أصحاب عمل من  النساء هناك  عمل من 
وهذه األرقام تظهر غلبة الرجل اللبناني على المرأة 
اللبنانية في المجال االقتصادي بسبب وجود تمييز 
في عالقات العمل وعالم األعمال بين المرأة والرجل 
في لبنان. وكمثال على هذا التمييز، أشارت كرامي 
في  المالية  والمؤسسات  المصارف  بعض  أن  إلى 
لبنان اعتادت على التعامل مع رجل األعمال، ألنه هو 
من يأخذ القروض منها، وهو الذي يعمل، وهو الذي 
يمتلك الخبرة، وهو الذي يتمتع بشبكة عالقات عامة، 
وهو القادر على التحرك أكثر في األسواق، وهو الذي 
يؤثر أكثر باألسواق، وهو الذي يعرف كيف يسوق 

المنتج، وكأن سيدة األعمال المرأة مجرد دخيلة.
أعمال  سيدات  ثمة  أن  كريدية  الدكتورة  وذكرت 
أكثر  صعوبات  تواجه  المرأة  أن  يؤكدن  لبنانيات 

ال  فهي  الميسرة،  القروض  إلى  بالنسبة  الرجل  من 
بالسهولة نفسها  أعمال على قرض  تحصل كسيدة 
التي يحظى بها رجل األعمال من عدد من المصارف 

والمؤسسات المالية اللبنانية. 
 

تركيز ومناف�سة 

سيدات  وجود  فيها  يتركز  التي  المجاالت  وعن 
األعمال اللبنانيات، بينت الدراسة االحصائية نفسها 
أنهن يعملن في التجارة بنسبة 44.27%  مثل تجارة 
والمطبوعات  والتكنولوجية  الكهربائية  األدوات 
الزينة،  واألغذية والمفروشات والملبوسات وأدوات 
الخدمات  مثل   %44.46 بنسبة  الخدمات  قطاع  وفي 
خادمات  واستقدام  والسياحية  والعقارية  التجميلية 
في  يعملن   %11.27 أي  منهن  والباقيات  وعمال،  
قطاعي الصناعة والزراعة. وعن المنافسة بين سيدات 
ورجال األعمال في لبنان، أشارت الدكتورة كريدية 
المؤسسات  حول  لبنانية  حكومية  دراسة  أن  إلى 
الصغيرة والمتوسطة وحول قيادة الشركات أظهرت 
لشركات،  نساء  تأسيس  من  ثالث سنوات  بعد  أنه 
بدل  رجال  منها  أصل خمس  من  أربع  إدارة  تسلم 
إشراف  تحت  تبقى  فقط  واحدة  فيما شركة  نساء، 
يجب  أنه  فأكثر  أكثر  األرقام  هذه  وتوضح  امرأة، 
مالئمة  بيئة  إيجاد  من خالل  المشكلة  هذه  معالجة 
العمل  في  مهماتها  بين  التوفيق  من  تمكنها  للمرأة 
وواجباتها في المنزل، لكي تؤدي بالتالي دوراً أفضل 

على صعيد القدرة اإلبداعية في االقتصاد.
وأضافت: أنه لهذه األسباب، فإن االبتكار بالنسبة 
التنافسية،  مفتاح  هو  الرائدات  األعمال  سيدات  إلى 
تخنقه  ومجتمع  عالم  وسط  التقليد  من  يحد  ألنه 
االقتصاد  طريق  هو  واإلبداع  الصعبة،  األوضاع 
يشكل  والذي  األعمال،  سيدات  تتبعه  الذي  الجديد 

حاجة لبناء مجتمع سليم.
أما كرامي فأوضحت أنها تفضل أن يتعامل رجل 
اللبنانية كزميلة  األعمال  اللبناني مع سيدة  األعمال 
منافسة، ألن المنافســة الشريفة جميلة، وإذا فقدت 
وأن  تقدم،  وال  نجاح  وال  حوافز  وال  استمرار  فال 
سيدة األعمال اللبنانية ال تشكل حتى اآلن خطراً كبيراً 
على رجل األعمال اللبناني، ولكن المرحلة المقبلة من 
الزمن ستتطلب منه أن يحسب حساباً كبيراً لها ألنها 

أثبتت وجودها في المجاالت االقتصادية.

دعوة 

كل  من  الرغم  على  إنه  كريدية  الدكتورة  وقالت 
سيدات  عن  الحديث  في  المضيئة  المساحات  هذه 
منا  الموضوعية تستدعي  أن  إال  لبنان،  األعمال في 
نأمل تخطيها في  التي  المظلمة  البؤر  اإلضاءة على 
القادم من األيام، فلألسف معدل البطالة بين النساء 
35%، وهنا  إلى نسبة  لبنان مرتفع، وقد وصل  في 
أدعو إلى مساعدة النساء اللبنانيات من خالل تشجيع 
لبنانيات،  أعمال  سيدات  أسستها  ناشئة  شركات 
وتشجيع إنشاء شركات جديدة صغيرة أو متوسطة 
لتوفير فرص عمل ألعداد أكثر من النساء اللبنانيات 
العاطالت عن العمل، وتحريك عجلة االقتصاد السائد 

في لبنان.

د. �سريين كريدية: 

البتكار هو مفتاح 

التناف�سية ل�سيدة 

الأعمال
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حتقيق: فاطمة موهمو- املغرب

مقتحمات المجهول
�شيدات اأعمال �شاعدات مي�شني يف طريق مليئة باملطبات والنجاحات.

اعتبار  إلى  التصورات  من  كثير  ميول  رغم 
تقسيم العمل داخل المجتمعات هو أمر فطري 
من  كل  وميول  الجسدية  بالقدرة  مرتبط 
الجنسين إلى أعمال بعينها، فإن المسألة تأخذ 
كذلك طابعاً ثقافياً، يتعلق بطبيعة القيم الرائجة 

داخل مجتمع ما.
فالمعطى الثقافي ميز بين الجنسين في أمور 
المزاولة. فُوجهت  األعمال  أهمها طبيعة  كثيرة 
المرأة قسراً إلى العمل داخل الفضاءات المغلقة 
وأولها البيت الذي تهتم بمن فيه وبما فيه أيضاً. 
على أن يتوجه الرجل إلى الفضاءات المفتوحة، 
حيث يمارس ما تمنحه له الثقافة بمؤسساتها 

والقوانين المتحدرة عنها من حرية واختيار.
غير أن األمر لم يستمر طويالً، كون السياق 

تحرير  إلى  بالدعوة  عالمياً  المرتبط  التاريخي 
أمور  في  الرجل  وبين  بينها  والمساواة  المرأة 
إلى  الضيق  من  المرأة  بخروج  عجل  عديدة، 
العالم الرحب واختبار إمكانات جديدة، وتجريب 
أنماط عيش مستجدة يتحقق معها وجود مغاير.
فقد أصبح عالم األعمال اليوم، ذا طابع مؤنث.
اخترقت المرأة عوالم جديدة في مجاالت عدة، 
من  وكثيراً  والمنهج  المعرفة  معها  مصطحبة 
الحدس األنثوي الذي يساعدها إلى جانب الذكاء 
الوصول  في  الذي صقلته  والتواصلي  اللغوي 

إلى مراميها المهنية والحياتية أيضاً.
ال تتردد النساء في المغرب اليوم في خوض 
مطلقاً  تحكماً  الذي يضمن  الحر،  العمل  تجربة 
الـ»بيزنس  صورة  فيخترن  مجرياته،  في 

ُووَمْن«، التي تكاد أيضا تستدمج صورة المرأة 
الحديدية التي تقدر على كل شيء.

بين أسماء يشار إليها في تقارير »فوربس« 
العالمية وبين تقارير ال تزال تؤكد على ضعف 
واألعمال،  المال  منطقة  في  النسائي  الحضور 
من  صاعدات،  ومقاوالت  أعمال  سيدات  تبرز 
يؤثثن  مختلفة  ومشارب  ومستويات  أعمار 
مليئة  طريق  في  ويمضين  األعمال  ساحة 

بالمطبات والنجاحات.
وألجلهن خصصت »999« عددها لهذا الشهر. 

وهنا نثير األسئلة التالية:
من  األعمال  سيدة  بالفعل  تعاني  هل 
ما  عالقاتها؟  شبكة  امتداد  أو ضيق  محدودية 
هي المعوقات التي تقف أمام النساء المقاوالت 

الغالف
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�سوفيا البهجة: 

القت�ساد الت�سامني 

يهدف اإىل �سمان 

�سروط احلياة الكرمية 

للجميع

عبد احلفيظ 

فهمي:العقود الأخرية 

عرفت طفرة اإيجابية 

بل ومده�سة لنفتاح 

املغربيات على عامل 

املقاولة

اليوم؟ وهل هناك بحق تمييز في عالقات العمل 
أيمكن  والرجل؟  المرأة  بين  البيزنس  وعالم 
للمقاوالت االجتماعية أن تكون طوق نجاة لمن 

يحلمن لولوج سوق المال واألعمال؟ 

عراقيل 

قيد  الموضوع  على  أكثر  الضوء  لتسليط 
يعيش،  بن  آمال  بالسيدة   »999« التقت  النقاش 
وخبيرة  عمومية  لمؤسسة  إقليمية  مديرة 
الذاتي  التشغيل  مشاريع  مواكبة  في  مختصة 
ومحامية  والمتوسطة  الصغرى  والمقاوالت 

سابقة.
ليس  جديد  مجال  أي  ولوج  أن  آمال  تؤكد 
باألمر الهين، خاصة عندما يتعلق األمر بولوج 
النساء إلى عالم االستثمار في رؤوس األموال 
منتجة  اقتصادية  كقوة  اجتماعياً  والتموقع 
االقتصادي والمجتمعي،  الربح  لتحقيق  وفاعلة 
الرائدات  المقاوالت  النساء  من  يتطلب  هذا  كل 
المنافسة  غمار  ودخول  التحديات  رفع 
بحصة  للظفر  الجودة  تقديم  مع  والمخاطرة 

مشرفة في سوق المال واألعمال.
وأضافت: أنه من المؤكد أن مسالة التشغيل 
أضحت أولوية وطنية ملحة وأن جميع الفرقاء 
من  كل  ملزمون،  واالقتصاديين  االجتماعيين 
التشغيل،  معضلة  حل  في  يسهم  أن  موقعه، 
كثيرة  وطنية  برامج  هناك  ذلك  مع  وبالموازاة 
ومؤسسات عمومية عديدة تعمل على التشغيل 
وكرافعة  واجتماعي  اقتصادي  كبديل  الذاتي 
في  أساساً  وتعتمد  والبشرية،  المحلية  للتنمية 
عملها على التحسيس بأهمية الفكر المقاوالتي 
المهيكل  غير  القطاع  وتنظيم  الذاتي  والتشغيل 
أو  التمويل  مع  والالحقة،  القبلية  والمواكبة 

التجهيز.
يعيش  بن  تضيف  نفسه  السياق  وفي 
بعض  أيضاً  هناك  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  أنه 
التمكين  على  تشتغل  التي  الدولية  الجمعيات 
النساء  ولدى  عامة  النساء  لدى  االقتصادي 
كلها  وهي  الخصوص،  وجه  على  القرويات 
آليات ناجعة قد تقدم حلوالً بديلة من أجل خلق 
المقاولة والتشغيل الذاتي؛ إال أنها تظل عاجزة 

عن تقديم حلول ناجعة للقضايا االجتماعية.
وتؤكد آمال بن يعيش أنه وفي الوقت الذي 
فيما  اإلجراءات،  من  عدداً  الحكومة  فيه  أطلقت 
سوق  إلى  الولوج  أو  المقاوالت  خلق  يخص 
المرأة  مشاركة  تزال  ال  القروض،  أو  الشغل 
القائمة  الميزانية  ضعيفة، ذلك ما كشفه تقرير 
لقانون  المرفق  النوع  منظور  من  نتائج  على 
المالية لسنة 2019. مما يكشف عن فجوة كبيرة 
جداً بين المقاوالت الناشئة وبين سيدات األعمال 
صاحبات رؤوس األموال الضخمة، وإن كانت 
نسب هذه األخيرة ضعيفة جداً مقارنة برجال 
األعمال، مشيرة إلى أن هذا يمكن إرجاعه لعدة 

أسباب ترتبط أساساً بنظرة المجتمع للمرأة.
أهم  من  والعقائدي  الثقافي  البعد  يظل  كما 

األشياء التي تؤثر سلباً أو إيجاباً على المجتمع 
في القبول أو الرفض، فالصورة النمطية للنساء 
والمروج لها من خالل مناهج التعليم ووسائل 
االتصال السمعي البصري تقود حتماً بوعي أو 
بدونه إلى التمييز السلبي ضد المرأة؛ ومن ثم، 

التمييز في كل المجاالت.
الكامنة  العوامل  وكشف  العوائق  ولرصد 
بعض  يعيش  بن  األستاذة  لنا  تشرح  وراءها 

النقاط ويمكن إجمالها فيما يلي: 
في  والنساء  الرجال  بين  المساواة  غياب   .1
الوحيدة  الوسيلة  باعتباره  االقتصادي  المجال 
للتنمية الذاتية واالستقالل االقتصادي للحد من 

التفاوتات االجتماعية؛ 
بين  للتوفيق  والوسائل  اآلليات  غياب   .2

المسؤوليات المهنية والعائلية؛
النساء  بدعم  الخاصة  البرامج  ضعف   .3
تسويق  وصعوبة  للدخل  المدرة  األنشطة  في 

المنتوج والسلع؛
النساء  لتعزيز مكانة  إرادة حقيقية  4. غياب 

الرائدات من تأهيل ومواكبة للمقاولة النسائية؛
5. غياب سياسة عمومية للحد من التفاوتات 

القائمة على النوع واإلقصاء ضد المرأة.      
لذلك فإن أهم رافعة للنساء ولتنمية المجتمع 
ككل من وجهة نظر آمال بن يعيش هو التمكين 

االقتصادي وولوج سوق الشغل.
ورغم تبني المغرب لمقاربة النوع االجتماعي 
في العديد من القطاعات الحكومية، أوضح تقرير 
النوع  منظور  من  نتائج  على  القائمة  الميزانية 
الفوارق   ،2019 لسنة  المالية  لقانون  المرفق 
الشاسعة التي ال تزال بين الرجل والمرأة في 
إن  التقرير  فحسب  العليا.  للمناصب  الوصول 
معدل المشاركة لسنة 2017 يكشف عن فجوة 
تصل  الرجال  فمشاركة  الجنسين،  بين  كبيرة 
المائة  في   22.4 مقابل  المائة،  في   71.6 إلى 

للنساء.
خالل  اإلناث  نشاط  انخفاض  واستمر 
المائة  في   28.1 من  لينتقل  األخيرة  السنوات 
 ،2017 سنة  المائة  في   22.4 إلى   ،2000 سنة 
مشاركة  تراجع  إلى  االنخفاض  هذا  ويعزى 
المدن  في  االقتصادي  النشاط  في  النساء 
والتراجع الكبير في عروض التشغيل للشباب. 
الذكور  شغل  معدل  وصل  ذاته،  السياق  وفي 
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الغالف

سنة 2017 إلى 66.6 في المائة، مقابل 18.8 في 
المائة لإلناث، ويشير معدل تكافؤ الفرص إلى 
أن نسبة الذكور العاملين تفوق بأكثر من ثالث 
الوثيقة  العامالت. وحسب  النساء  نسبة  مرات 
في  رئيس  بشكل  نشيطات  النساء  إن  ذاتها 
ثالثة قطاعات منخفضة اإلنتاجية، وهي الفالحة 
بنسبة 40.9 في المائة، والنسيج بنسبة 44 في 
المائة والخدمات االجتماعية بنسبة 43 في المائة 
المقاوالت  على  النساء  اعتماد  إلى  إشارة  في 
ويعزى  جداً،  الصغرى  والمقاوالت  الصغرى 
هذا الضعف في األداء إلى العوائق التي ذكرتها 

األستاذة آمال بن يعيش.

تكامل ال مواجهة

وعالقة بالموضوع، يخبرنا الخبير في ميدان 
المركز  ورئيس  الذاتي  والتوظيف  التشغيل 
المغربي المستقل ألبحاث التشغيل، عبد الحفيظ 
التاريخي  الشق  عن  النظر  وبغض  أنه  فهمي، 
لالنخراط النسائي في مجال األعمال بالمغرب 
بالمحدودية  عام  بشكل  يتسم  كان  والذي 
الحاالت  بعض  وجود  إنكار  دون  من  والندرة، 
المميزة التي لم تكن كافية، عددياً ونوعياً، لكسر 
جدار الهيمنة الذكورية على القطاع، فإن العقود 
ومدهشة  بل  إيجابية  طفرة  عرفت  األخيرة 
المقاولة  عالم  على  المغربيات  النساء  النفتاح 
أن  يشير  مما  وأنشطتها،  مستوياتها  بجميع 
لصالح  تدريجياً  يتزحزح  بدأ  القوى  ميزان 
أننا  ذلك  يعني  أن  دون  من  النسائي  الحضور 
في  الجنسين  بين  التوازن  لحظة  من  قريبون 

الحق للولوج إلى المبادرة االقتصادية.
وأضاف: بأن الحديث عن الحضور النسائي 

التمييز فيه  المقاولة بالمغرب، يجب  في مجال 
المقاوالتية  الممارسة  من  أصناف  ثالثة  بين 
في  الفعليات  بالمستثمرات  بدءاً  المؤنثة، 
أنهن  تثبت  محترمة  بنسب  المقاوالت  رأسمال 
أن  دون  من  المقاوالت  في  شريكات حقيقيات 
يخترن  إنهن  بحيث  التدبير،  مهام  لهن  تسند 
آخرين  شركاء  مع  مقاوالت  في  المساهمة 
الذكور وفق عالقات  فئة  ما يكونون من  غالباً 
مهم  وهو  الثاني،  والصنف  زواج.  أو  قرابة 
اللواتي يمكن  العدد، وهن الشريكات  من حيث 
بحيث  بالشكلي  المقاوالتي  وصف حضورهن 
فقط  صورية  تبقى  الرأسمال  في  نسبهن  إن 
بحيث تتراوح بين واحد وخمسة في المائة في 
الرأسمال، وغالباً ما يكون انتماؤهن للمقاوالت 
إلى جانب مستثمرين رئيسين من فئة  تكميلياً 
الذكور. ثم نصل أخيراً إلى أهم فئة نوعياً، وهي 
موضوع السؤال، وهن المستثمرات »الكامالت« 
اللواتي يجمعن بين التحكم في أغلب أو مجموع 
يقمن  عينه  الوقت  وفي  مقاوالتهن  رأسمال 
رغم  الفئة،  هذه  لمشاريعهن.  التسيير  بمهام 
حركيتها اإليجابية خالل الثالثة عقود األخيرة، 
صنف  في  عددياً  منحصرة  تزال  ال  فإنها 
في  أو  الصغرى  أو  جداً  الصغرى  المقاوالت 
إطار المقاوالت الذاتية، كما أنها تبقى محدودة 
تميل  والتي  فيها  المستثمر  األنشطة  نوع  في 
ذات  واالستثمارية  التجارية  للقطاعات  غالباً 
الصلة بالهوية النسائية وفق مفهوم »مشاريع 
نسائية من أجل النساء«. مع هذا ال يمكن إنكار 
كثير من النجاحات النسائية في عالم المقاولة 
الحضور  هذا  تتويج  رأسها  وعلى  المغربية 
بترؤس امرأة، وألول مرة في المغرب، لالتحاد 

العام للمقاوالت بالمغرب خالل العهدة السابقة؛ 
مما يكرس انفتاح المغرب اإليجابي على مختلف 

طاقاته النسائية، وخاصة المقاوالت منهن. 
المرأة  بين  بالتمييز  الخاصة  النقطة  وفي 
الخبير  يقول  الشغل،  سوق  في  والرجل 
االقتصادي أن ال مقارنات بطعم المبارزة بين 
أن  على  ويركز  والنسائية،  الذكورية  المقاولة 
مستقبل األصناف الثالثة، النسائية والذكورية 
المواجهة.  وليس  التكامل  في  هو  والمشتركة، 
آخر  منطقاً  يحتمل  وال  محايد  األعمال  فعالم 
النظر عن  النفعية واإلنتاجية بغض  غير منطق 
التناقض  رغم  النساء.  أو  الذكور  هيمنة جنس 
في القناعات التي ال تزال مسيطرة على مجتمعنا 
بنسائه  محتفالً  المجتمع  فترى  المغربي، 
الجماعي،  بالرأي  األمر  يتعلق  حين  المقاوالت 
وأقل حماساً النخراطها االقتصادي واستقاللها 

حين يكون الفرد أمام حكم ذاتي منعزل.
هذا  إن  قائالً:  فهمي  الحفيظ  عبد  ويتابع 
هناك  إنما  سلبياً،  أو  سالباً  دائماً  ليس  التمييز 
من  الذكورية  المقاوالت  فيها  تشتكي  حاالت 
»تمييز محايد للمقاوالت النسائية«، مما يرجح 
كفتها في )مواجهة( المقاوالت الذكورية. وهنا 
يشدد بأن ال التعاطف مع جنس من المقاوالت 
االقتصاد  من  سيجعالن  منها  التقليل  وال 
المغربي قوة حقيقية مستمدة من تدبير وتوازن 
»الرجالي«  االقتصاد  مكونات  مختلف  بين 
مجتمعي  رهان  وهذا  والمشترك.  و»النسائي« 
وفكري وتشريعي قبل أن يكون رهان حسابات 

وأرقام فقط.
فهمي  يؤكد  المستقبل  بشأن  توقعاته  وعن 
المغربية مرتبط  النسائية  المقاولة  أن مستقبل 
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المقاوالت  بين  )أي  الذاتية  التنظيمية  بقدرتها 
النسائية( لكي تسعى بشكل جماعي عبر تكتالت 
فصوت  واقتراحاتها.  مطالبها  إلسماع  مهنية 
المقاولة النسائية لن يعبر عنه ولن يتبناه سوى 
أنفسهن. رهان بدأت بوادره تلوح عبر  النساء 
أو  إما جهوياً  األعمال  ظهور جمعيات لسيدات 
وطنياً في أفق تجميع هذا الشتات اإليجابي في 

فيدرالية وطنية للمقاوالت النسائية.

روح الت�سامن

بحسب إحصائيات وقراءات عديدة فمنحنى 
المقاوالت  النساء  وبالضبط  األعمال  سيدات 
االقتصاد  يخص  ما  كل  نحو  يتجه  المغربيات 
التضامني  االقتصاد  ويعتبر  التضامني، 
اإلنتاجية  األنشطة  مجموع  االجتماعي  أو 
شكل  في  تنتظم  التي  والخدمات  للسلع 
مؤسسات مستقلة تخضع للتدبير الديمقراطي  
والتشاركي. ويستهدف هذا النوع من األنشطة 
كالتنمية  مقاصده  في  االجتماعية  الغايات 
العادلة.. وعلى  والتجارة  والتشغيل  المستدامة 
مقاِوالً  باعتبارها  المرأة  تشكل  األساس،  هذا 
التضامني،  االقتصاد  نسق  ضمن  اجتماعياً 
التنمية االقتصادية  في تحقيق  أساسياً  شريكاً 
تعتمد  التي  االجتماعية  المقاوالت  من  انطالقاً 
االقتصاد  مبادئ  احترام  على  باألساس 
التضامني في قوانينها األساسية، وتوجيه جزء 

من األرباح بشكل دائم نحو غايات اجتماعية.
النشاط  هذا  خوارزميات  أكثر  ولفهم 
صوفيا  بالمقاولة   »999« التقت  االقتصادي 
البهجة؛ 24 سنة مقاولة اجتماعية شابة شغوفة 

ذاته  الحين  في  وهي  االجتماعية،  بالمقاولة 
ومهتمة  معلوماتية،  ونظم  برمجيات  مهندسة 
والفنون  اإلبداع  مجاالت  يخص  ما  بكل 
والفوتوغرافيا. كما تحضر لدكتوراه في مجال 

التعليم والتكنولوجيا.
إنها  وتقول  تجربتها  صوفيا  لنا  تحكي 
خالل  من  االجتماعية  المقاولة  مجال  اكتشفت 
في  بها  تقوم  كانت  التي  الموازية  األنشطة 
أو  المقاولة  مجال  على  تعرفت  حيث  الجامعة، 
المقاولة االجتماعية، وتيقنت على أن مجال المال 
واألعمال ليس حكراً فقط على أصحاب رؤوس 
االجتماعية  المقاولة  أصبحت  وإنما  األموال، 
المادي  لالستقالل  يطمح  من  لكل  فرصة 

ولخدمة المجتمع.

االجتماعية  المقاولة  كانت  »نبوكسالب« 
أحد زمالئها،  مع  أحدثتها صوفيا  التي  األولى 
التوجيه  يخص  ما  بكل  تهتم  مقاولة  وهي 
تكون  حتى  الصاعدة،  لألجيال  الجيد  والتعليم 
إليه،  على فهم ما يريد وما يسعى  قادراً  جيالً 

نظراً لقلة التوجيه المدرسي والجامعي.
اشتغلت  األولى  مقاولتها  إلى  باإلضافة 
صوفيا على مشروع ثان كان نابعاً من رغبتها 
في خلق تغيير لدى اآلخر، وكان المجال الذي 

سيتيح لها هذه الفرصة هو مجال اإلعالم.
حيث تقول صوفيا إن التعليم واإلعالم هما 
في  كبير  بشكل  تؤثر  التي  المجاالت  بين  من 
المجتمع، وكان مشروعها الثاني »تفنون« عبارة 
قيم  لنشر  تهدف  شبابية  إعالمية  منصة  عن 
انطالقاً  المجتمع،  في  والحب  واألمل  التسامح 
من قصص تفاعلية مليئة بالشحن اإليجابية، من 

أجل خلق تغيير مجتمعي. في سؤالنا لصوفيا عن 
كنوع  االجتماعية  للمقاولة  باألساس  اختيارها 
من االستثمار تؤكد لنا أن المقاولة االجتماعية 
تضع أمام عينك هدفاً أسمى من الربح المادي، 
بالمجتمع في  وإنما يصبح لديك هدف مرتبط 
مستوى أول، فاالقتصاد التضامني يهدف إلى 
ضمان شروط الحياة الكريمة واحترام الحقوق 

االقتصادية واالجتماعية للجميع.
التي  العراقيل  من  أن  صوفيا  وتضيف 
الخبرة  واجهتها في بدايات مشروعيها مشكل 
وصغر السن، الذي كان يقف حائالً بينها وبين 
الذي  المعنوي  الدعم  رغم  الفرص،  من  العديد 
جعلها  ما  وأساتذتها،  عائلتها  طرف  من  القته 
دائماً في تحٍد من أجل إثبات الذات وخلق توافق 

بين دراستها ومشاريعها.
ومن وجهة نظر المقاولة الشابة، فال يمكننا 
ولكن  والمرأة؛  الرجل  بين  تمييز  عن  الحديث 
هناك  االجتماعية  المقاولة  عالم  ففي  بالعكس 
المقاوالت  تدعم  التي  المؤسسات  من  العديد 
االجتماعية النسائية وتقدم لها دعماً وفرصاً ال 
الرأي  مع  اتفاقاً  الرجال، وهنا نجد  بها  يحظى 

السابق للخبير عبد الحفيظ فهمي. 
إلى  مداخلتها  في  البهجة  صوفيا  وخلصت 
تستفيد  النساء  تسيرها  التي  »المقاوالت  أن 
بالطبع من العرض العام المتكامل من الحوافز 
جداً،  الصغيرة  المقاوالت  لفائدة  وضعت  التي 
من  عدد  من  وكذلك  والمتوسطة،  والصغرى 
مقاوالتهن  تطوير  تستهدف  التي  المبادرات 
وتحقيق إنجازاتهن الشخصية كرائدات أعمال، 
ولكن هذه المساعدة ال تزال غير كافية بالنظر 

لطلب المتزايد في هذا المجال«
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حتقيق: عبدالرحمن اإ�سماعيل- القاهرة

شبح الركود

ملاذا تتو�شع الدول العربية يف اإن�شاء املزيد من املناطق احلرة؟

مع تزايد التوقعات بدخول االقتصاد العالمي في 
مرحلة ركود أو أزمة ال تقل عن تلك التي عرفها 
العالم في 2008، حسبما تقول تقارير المؤسسات 
الدولية، تتجه األنظار إلى المناطق الحرة في العديد 
من الدول العربية التي تعمل حكوماتها على مدار 
منها،  القائم  توسعة  على  الماضية  الثالثة  العقود 
وإنشاء المزيد، بهدف جذب االستثمارات األجنبية 

لـ»حلحلة« العديد من األزمات االقتصادية.
لضمان  العربية  للمؤسسة  دراسة  بحسب 
االستثمار، »ضمان« التابعة لجامعة الدول العربية، 
هناك نحو 123 منطقة تجارة حرة عامة وخاصة 
الصدارة  في  اإلمارات  تأتي  عربية،  دولة   19 في 
إذ تضم نحو 44 منطقة منها 31 منطقة في دبي، 
أبرزها المنطقة الحرة بجبل علي، أشهر منطقة حرة 

في العالم، بفضل موقعها الجغرافي المميز.

خطط التو�سع.. وجتربة االإمارات

ووفقاً لخبراء اقتصاديين ومسؤولين عاملين في 
المناطق الحرة، تحدثوا إلى »999«، فإنه من المتوقع 
أن تواجه المناطق الحرة العربية، تحديات ضخمة 
مخاطر  تزايد  مع  المقبلة،  السنوات  خالل  جديدة 
في  الركود،  من  لمرحلة  العالمي  االقتصاد  دخول 
ظل تصاعد الحرب التجارية بين الواليات المتحدة 
في  النمو  معدالت  تراجع  أو  وانكماش  والصين، 
تصاعد  عن  فضالً  كافة،  األوروبية  االقتصاديات 
المناطق  من  العديد  في  الجيوسياسية  الصراعات 

خصوصاً في منطقة الشرق األوسط.
وتعتزم دول عربية عدة ضمن خططها التنموية 

وإنشاء  القائمة،  الحرة  المناطق  مساحات  توسيع 
مناطق حرة جديدة، كما في حالة دولة مثل مصر 
التي تمتلك ثاني أكبر عدد من المناطق الحرة بعد 
إذ  واستثمارية(،  عامة  حرة  منطقة   22( اإلمارات 
تعتزم الحكومة المصرية إنشاء 4 مناطق حرة، و3 
الدراسة،  تحت  واثنتين  استثمارية جديدة،  مناطق 
لقناة  الضخمة  االقتصادية  المنطقة  جانب  إلى 

السويس.
السعودية  مثل  أخرى  دول  إليه  تتجه  ما  وهو 
التي تقيم مشروع »نيوم« االستثماري الضخم، كما 
تفعل األمر ذاته كل من تونس والجزائر وجيبوتي، 
األمر الذي يثير تساؤالت عدة: هل نجحت المناطق 
الحرة العربية في تحقيق الهدف من وجودها منذ 
إنشائها حتى يتم إنشاء المزيد؟ وما هي التحديات 

تحقيق
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حم�سن عادل: تراجع 

ال�ستثمارات الأجنبية 

الوافدة يزيد من 

املناف�سة

هاين اأبوالفتوح: 

املناطق احلرة اأحد 

الأمناط ال�ستثمارية 

الناجحة وجتربة 

الإمارات متميزة

بيومي: احلرب 

التجارية بني اأمريكا 

وال�سني �ستلقي 

بظاللها ال�سلبية على 

املناطق احلرة

ظل  في  المقبلة  السنوات  خالل  ستواجهها  التي 
توقعات حدوث ركود اقتصادي عالمي؟ لماذا تتجه 
الحكومات العربية في الوقت الحالي إلى مزيد من 

المناطق الحرة الجديدة؟
العرب  المستثمرين  اتحاد  رئيس  بيومي  جمال 
يقول، إن المتتبع لنشأة المناطق الحرة في العديد 
القليل منها هو الذي  من الدول العربية، يلحظ أن 
أثبت نجاحه، بفضل الخطط السليمة التي وضعت 
علي  جبل  في  الحرة  المنطقة  وتأتي  البداية،  منذ 
في  إنشائها  منذ  نجحت  إذ  الصدارة،  في  بدبي 
الثمانينيات وبفضل السياسة االقتصادية الناجحة 
إلمارة دبي في أن تكون من أشهر المناطق الحرة 
تزال  وال  واجتذبت  عالمياً،  بل  فقط  عربياً  ليس 
في  بقوة  الدولية، وأسهمت  األجنبية  االستثمارات 
إمارة دبي خاصة واإلمارات عامة،  اقتصاد  نجاح 
الخارجية  التجارة  حرة  من  كبير  بجزء  تسهم  إذ 

لدولة اإلمارات.
للجمارك  االتحادية  الهيئة  إحصاءات  وبحسب 
  %36 بنحو  الحرة  المناطق  أسهمت  اإلمارات،  في 
لدولة  النفطية  غير  الخارجية  التجارة  إجمالي  من 
اإلمارات خالل العام الماضي والبالغة قيمتها 1.6 
الخارجية  التجارة  قيمة  بلغت  إذ  درهم،  تريليون 

للمناطق الحرة نحو 592,5 مليار درهم.
ويضيف بيومي، أن المناطق الحرة في اإلمارات 
التطور  في  مهماً  دوراً  تلعب  تزال  وال  لعبت 
تجربتها  من  جعل  الذي  األمر  للبالد،  االقتصادي 
أنموذجاً يجري نقله إلى خارج دولة اإلمارات سواء 

اكتسبتها  التي  الخبرة  أن  كما  إقليمياً،  أو  عربياً 
األيدي اإلماراتية من إدارة المناطق الحرة والموانئ 
البحرية، جعلها تخرج إلدارة مناطق حرة أو موانئ 

بحرية كما في حالة شركة موانئ دبي العالمية. 
ويتابع أن تجربتي كل من الصين وسنغافورة، 
تعتبران من التجارب العالمية الناجحة في المناطق 
الحرة وأخذت عنها الكثير من الدول، إذ إن للبلدين 
تجارب رائدة في المناطق الحرة، ومن هذه التجارب 
يمكن القول إن المناطق الحرة لها أهيمة كبيرة في 
جذب االستثمارات األجنبية بطريقة انتقائية، ونقل 
العاملة  األيدي  وتشغيل  الحديثة،  التكنولوجيا 
التنمية  وتحقيق  البطالة،  على  للقضاء  المحلية 

االقتصادية والعمرانية«.
أخذت  التي  العربية  االقتصاديات  أن  والمؤكد 
بنظام المناطق الحرة منذ ثمانينيات القرن الماضي، 
شهدت تطوراً كبيراً، إذ قامت في المناطق الحرة، 
للتصدير  المخصصة  الصناعات سواء  من  العديد 
أو إلعادة التصدير لألسواق المجاورة في المنطقة 
العربية أو للقارة اإلفريقية وأوروبا وآسيا، كما هو 
اإلمارات ومصر  من  كل  في  الحرة  المناطق  حال 
العديد  يزال  ال  لكن  وجيبوتي،  واليمن  والبحرين، 
الفكر  مرونة  عدم  منها  عدة،  تحديات  يواجه  منها 
المناطق،  هذه  إدارة  خالله  من  يتم  الذي  اإلداري 
التطورات  مع  يتالءم  بما  تطوره  عدم  بمعنى 
الفكر  غياب  عن  فضالً  العالمية،  االقتصادية 
العربية،  الحرة  للمناطق  والترويجي  التسويقي 
المستثمرين  أوساط  في  تقدمها  التي  والمزايا 

األجانب في الخارج.
العربية،  الحرة  المناطق  بأن  بيومي  ويوضح 
التجارة  حركة  تراجع  تحدي  بالفعل  ستواجه 
العالمية من جانب، وانخفاض االستثمارات األجنبية 
التجارية  الحرب  تصاعد  ظل  في  أخر،  جانب  من 
المتحدة  الواليات  عالميين  اقتصاديين  أكبر  بين 
لالقتصاد  النمو  معدالت  أن  جانب  إلى  والصين، 
العالمي ككل تشهد تراجعاً كبيراً، وهو ما سينعكس 
على أداء المناطق الحرة في كافة أنحاء العالم ومنها 
بالطبع المناطق الحرة العربية، ومن هنا ينبغي على 
دراسة  العربي،ة  الحرة  المناطق  عن  المسؤولين 
المخاطر والتحديات التي يمكن أن تواجه مناطقهم.
خالل  أكبر  اهتمام  إعطاء  إلى  ندعو  هنا  ومن 
الفترة المقبلة لالستثمار الخاص المحلي والعربي، 
االقتصادية  األزمات  خالل  اآلمن  المالذ  باعتباره 
المستثمرين  األعمال  لرجال  يمكن  إذ  العالمية، 
والمناخات  المزايا  أمامهم  توافرت  ما  إذا  العرب، 
الحكومات  تقدمها  التي  المالئمة  االستثمارية 
العربية لألجانب، أن ينقلوا استثماراتهم من الخارج 
الحرة  المناطق  تكون  وأن  العربي،  الداخل  إلى 

العربية البديل المالئم والمناسب لهم.

مناف�سة عربية

التنفيذي  الرئيس  عادل  يؤكده محسن  ما  وهو 
الحرة  والمناطق  لالستثمار  العامة  للهيئة  السابق 
تحديات  هناك  »بالتأكيد  ويضيف:  مصر،  في 
تواجه المناطق الحرة واالستثمارية في المنطقة، إذ 
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تحقيق

يشهد العالم كله تراجعاً في معدالت االستثمارات 
العام  خالل    %42 نحو  نسبتها  بلغت  المباشرة 
واإلمارات  كل من مصر  استطاعت  وإن  الماضي، 
لالستثمارات  الجاذبة  مكانتهما  على  الحفاظ 
اإلمارات،  بعد  ثانية  مصر  حلت  إذ  األجنبية، 

وتصدرت القائمة إفريقيا«.
الحرة  المناطق  بين  منافسة  هناك  أن  والمؤكد 
األجنبية  االستثمارات  لجذب  العربية،  المنطقة  في 
الوافدة إلى المنطقة والتي يتراجع حجمها بالتأكيد 
في ظل تراجع األداء االقتصادي العالمي، ويتوقع 
خططاً  هناك  لكن  المقبلة،  الفترة  انخفاضها  تزايد 
تنموية يتعين السير فيها، وأن يؤخذ في االعتبار 
عند تنفيذها التقلبات االقتصادية العالمية، ففي حالة 
مصر، وضعت وزارة االستثمار خريطة استثمارية 
جديدة، تتضمن إنشاء 4 مناطق حرة عامة جديدة 
و3 مناطق استثمارية، وذلك بعد توقف دام أكثر من 

15 عاماً عن إنشاء المناطق الحرة.
ويتابع عادل أن مصر وضمن رؤيتها االقتصادية 
2030 تتوسع حالياً في إنشاء المناطق الحرة التي 
لن تقتصر فقط كما يقول على أن تكون على مقربة 
من الموانئ البحرية أو المطارات كما جرى العرف 
إلى مناطق  الحرة، بل ستمتد  المناطق  إنشاء  على 
في  خصوصاً  المصرية  األراضي  داخل  جغرافية 
خلق  بهدف  الموانئ،  عن  بعيداً  والدلتا  الصعيد 
تعتمد  جديدة،  وعمرانية  استثمارية  جذب  مناطق 
التي  واالستثمارية  االقتصادية  المقومات  على 
تتمتع بها هذه المناطق، كما في حال المنطقة الحرة 
الجديدة في كل من المنيا وأسوان بصعيد مصر، 

والثانية  النسيجية،  للصناعات  األولى  وتخصص 
لتعليب األسماك واألغذية.

جذب  المصرية،  االستثمار  وزارة  وتستهدف 
استثمارات أجنبية سنوية بما ال يقل عن 10 مليارات 
دوالر، وتعول كثيراً على المناطق الحرة في اجتذاب 
الجزء األكبر من هذه االستثمارات، خصوصاً بعدما 
أصدرت مؤخراً الئحة جديدة إلدارة المناطق الحرة 
القديمة، وتسمح  بالالئحة  العمل  من  15 عاماً  بعد 
إدارة  في  المستثمرين  بمشاركة  الجديدة  الالئحة 

المناطق الحرة التي يستثمرون فيها.
المشروعات  عدد  يقدر  اإلحصاءات،  وحسب 
المقامة داخل المناطق الحرة في مصر بنحو 1102 
الحرة  المناطق  في  مشروعاً   898 منها  مشروع 
العامة، و204 مشاريع في المناطق الحرة الخاصة، 
مليار   11.5 بنحو  أموالها  رؤؤس  إجمالي  ويقدر 

دوالر، ويعمل بها 200 ألف عامل.

مكا�سب املناطق احلرة

أن  الفتوح،  أبو  الخبير االقتصادي هاني  ويرى 
المناطق الحرة، أحد األنماط االستثمارية المتميزة، 
إذ يمكن تأسيس وإقامة وتشغيل مشروعات تحت 
مظلة هذا النظام، بغرض التمتع بضمانات وحوافز 
االقتصادية  القوانين  توفرها  ال  التي  االستثمار 
المناطق  نطاق  خارج  الدولة،  داخل  بها  المعمول 
األجنبية  االستثمارات  يالئم  النظام  وهذا  الحرة، 
العابرة للقارات، والتي ترغب في العمل في ظل بيئة 
والروتين  التعقيدات  من  خالية  مواتية  استثمارية 
الحكومات  من  العديد  عن  المعروف  الحكومي، 

العربية.
ويضيف: »المنطقة الحرة كما هو معروف عنها، 
هى جزء من أراضى الدولة يدخل ضمن حدودها 
السياسية ويخضع لسلطتها اإلدارية، لكنها تختلف 
في أوجه التعامل الخاصة بحركة البضائع الواردة 
والخارجة منها جمركياً واستيرادياً ونقدياً، قياساً 
هذه  مثل  على  البالد  داخل  المطبقة  باإلجراءات 

المعامالت«.
والمالحظ أن عدداً قليالً للغاية من المناطق الحرة 
في الدول العربية، هى التي حققت شهرة ونجاحاً 
مقدمتها  وفي  به،  يحتذى  أنموذجاً  وتعتبر  كبيراً، 
المنطقة الحرة بجبل علي بدبي، والتي نقلت بالفعل 
تجربتها الناجحة إلى دول عدة سواء داخل المنطقة 
العربية أو اإلفريقية وحتى اآلسيوية، وذلك بفضل 
نشأتها،  منذ  للمنطقة  الناجحة  االقتصادية  اإلدارة 
التي  واألعمال  والصناعات  المستثمرين  ونوعية 
تمارس داخلها، إلى جانب تمتع إدارتها بفكر مرن 
اإلقليمية  االقتصادية  المتغيرات  مع  التأقلم  في 

والعالمية.
رؤيتها  وضمن  مصر  فإن  أبوالفتوح،  وحسب 
2030 تستهدف التوسع في العمل بأسلوب المناطق 
عامة  حرة  مناطق  تسع  إلقامة  تخطط  إذ  الحرة، 
وخاصة داخل أو قرب المدن الكبرى التي تتوافر 
بها العمالة والمقومات الداعمة لجذب المشروعات 
الموانئ  من  قربها  عن  فضالً  إليها،  االستثمارية 
البحرية أو الجوية، إلى جانب أن الحكومة تخطط 
لالستفادة من المناطق الحرة في أن تكون مصر 
مركزاً لألعمال قادراً على جذب ورفع كفاءة تشغيل 

االستثمارات المباشرة.
وتشمل فوائد المناطق الحرة كما يقول، توفير 
وزيادة  العاطلة،  العاملة  لأليدي  العمل  فرص 
الموارد من النقد األجنبي، ونمو معدالت التشغيل 
واإلنتاجية  الفنية  والقدرات  للطاقات  والتوظيف 
المتاحة، وجذب رؤوس األموال المحلية واألجنبية 
حديثة  تكنولوجيا  جلب  إلى  باإلضافة  المباشرة، 
والفنية، وكل  اإلنتاجية  والقدرات  الطاقات  لتطوير 
ذلك ضمن سعي حكومي لخلق بيئة مواتية لجذب 

االستثمارات المحلية واألجنبية.
أيضاً  ترجع  الحرة  المناطق  أهمية  أن  ويتابع 
واإلقليمية  العالمية  للمتغيرات  تستجيب  أنها  إلى 
التي قد تطرأ على الوضع االقتصادي، األمر الذي 
هو  وهذا  االقتصادية،  المنافسة  شأن  من  يرفع 
التي  المقبلة، مع الصعوبات  الفترة  المتوقع خالل 
الحرب  وتداعيات  العالمية،  التجارة  حركة  تواجه 
المتحدة والصين، وضعف  الواليات  التجارية بين 
معدالت النمو االقتصادي لدى غالبية االقتصاديات 
المتقدمة، وكلها أمور ستنعكس بالسلب على حركة 
االستثمارات الوافدة إلى المناطق الحرة التي ستجد 
حجم  على  بينها  فيما  شرس  تنافس  في  نفسها 
محدود من األموال األجنبية قادم للمنطقة العربية، 
وهنا السؤال: هل تستطيع المناطق الحرة مواجهة 

هذا التحدي القادم؟.
الحكومات  من  العديد  أن  أبوالفتوح  ويؤكد 
العربية عملت على تحسين مناخاتها االستثمارية 
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المزيد  من خالل إصدار قوانين استثمارية تحمل 
المقدمة  واالعفاءات  والتسهيالت  الحوافز  من 
االستثمار  بيئة  يجعل  الذي  األمر  للمستثمرين، 
الكثير  تزال  ال  لكن  الحرة،  المناطق  داخل  جذابة 
من المناطق الحرة بحاجة إلى المزيد من الجهود 
خصوصاً في مجال التصدير لألسواق الخارجية، 
إذ تعتبر قضية التصدير من القضايا ذات األهمية 

لالقتصاديات العربية.
صادرات  على  كبير  تعويل  »هناك  ويضيف: 
مسعى  مثل مصر، ضمن  بلد  في  الحرة  المناطق 
النفطية  غير  المصرية  الصادرات  لزيادة  حكومي 
سنوياً،  دوالر  مليار   25 إجماليها  تتعدى  ال  التي 
على  أدخلت  التي  التعديالت  تسهم  أن  ويتوقع 
في  الحرة  المناطق  عمل  وعلى  االستثمار  قانون 
جذب صناعات تصديرية جديدة ذات قيمة مضافة 

لالقتصاد المصري خالل السنوات المقبلة«.

حت�سني مناخ اال�ستثمار...االأهم

غير أن الدكتورة عبلة عبداللطيف المدير التنفيذي 
أن  ترى  االقتصادية،  للدراسات  المصري  للمركز 
واالستثمارية،  الحرة  المناطق  إنشاء  في  التوسع 
االستثناءات  خالل  من  التيسيرات  استمرار  يعني 
في حين أن األصل في األمور هو تحسين المناخ 
االستثماري بشكل عام، على الرغم من نجاح تجربة 
صناعة  منها  محددة  قطاعات  في  الحرة  المناطق 

المالبس الجاهزة.
تقييم  إجراء  يتم  لم  اآلن  »حتى  وتضيف: 
كافة،  الحرة  المناطق  ألداء  شامل  موضوعي 
وبالتالي ينبغي إجراء مثل هذا التقييم قبل التوسع 
أن  ذلك  األداء،  ورفع  التحسين  من  لمزيد  فيها 
االستمرار في إنشاء المناطق الحرة واالستثمارية 
 72 رقم  المصري  االستثمار  قانون  يحكمها  التي 
لسنة 2017 باإلضافة إلى المناطق االقتصادية ذات 
الطبيعة الخاصة وفقاً للقانون رقم 83 لسنة 2002 
القانونية لالستثمار،  يعني استمرار تعدد األنظمة 
مما يجعل مناخ االستثمار صعب الفهم، ويصعب 

التعامل معه«. 
وتؤكد أنه ال خالف على أن المناطق الحرة في 
معظمها أدت الغرض منها في جذب االستثمارات 
الجمركية  الحوافز  من  العديد  بفضل  األجنبية، 
تقدمها  التي  اإلضافية  واإلدارية  والضريبية 
عبئاً  تمثل  والتي  المناطق  هذه  داخل  للمستثمرين 
على نظرائهم المستثمرين خارجها، فضالً عن أنها 
تسهم في تشغيل األيدي العاملة المحلية، إلى جانب 
جلب عملة أجنبية إلى الدولة المستضيفة للمشاريع 
الحرة  المناطق  تقدمها  فوائد  وكلها  األجنبية، 

لالقتصاديات المحلية.
النقطة الثانية، كما تضيف تتمثل في أن تحسين 
مناخات االستثمار من خالل إزالة المعوقات التي 
تواجه المستثمر، والتعرف عن قرب على المشاكل 
التي تواجهه، تعتبر أهم بكثير من الحوافز المقدمة، 
الحكومات  يواجه  الذي  األكبر  التحدي  هو  وهذا 
التخطيط  عند  الحرة  المناطق  عن  والمسؤولين 

لجذب االستثمارات األجنبية.

القومي المصري لبحوث  المركز  المهندسين المصرية بالتعاون مع  ذكرت دراسة أعدتها جمعية 
اإلسكان والبناء، أن المنطقة الحرة بجبل علي بدبي تعتبر إحدى التجارب الدولية الناجحة في مجال 
المناطق الحرة، بعدما أصبحت إحدى أهم مراكز التجارة العالمية- المناطق الحرة على مستوى العالم.
التنمية  التي حملت عنوان” دراسة تحليلية للمناطق الحرة ودورها في تحقيق  الدراسة  وبحسب 
العمرانية، فإن المنطقة الحرة بجبل علي، تمتلك مقومات جعلتها األبرز عالمياً، إذ يعد موقعها الجغرافي 
المميز من أهم المقومات، نظراً لكونه نقطة توقف المالحة لحركة التجارة الدولية، إضافة إلى موقع 
إمارة دبي وقربها من مضيق هرمز، كمدخل للخليج وسهولة الوصول إلى شبه الجزيرة العربية، بما 

يؤدي إلى استخدام الشركات العمالقة للمنطقة الحرة كمركز إقليمي لتوزيع منتجاتها.
وتضيف أن منطقة جيل علي، ترتبط بشبكة نقل برية وبحرية وجوية متميزة متصلة بشبكة من 
الطرق الدولية السريعة تربط المنطقة الحرة بكل دول الخليج، وتتوافر خطوط النقل البحري بصورة 
مبرمجة ومنتظمة إلى جميع الدول الخليجية، باإلضافة إلى شبه القارة الهندية واليمن وجنوب وشرق 

إفريقيا، ويعد مطار دبي الدولي الثاني، بعد مطار سياتل كمركز للشحن الدولي الجوي.
وتشيد الدراسة بالخدمات التي تقدمها المنطقة الحرة بجبل علي، وتقول: »العمل في المنطقة الحرة 
بجبل علي يقوم على استباط الوسائل الناجحة، لزيادة جودة الخدمات وتخفيض تكاليفها ونفقاتها، 
التخزين،  وتقوم سلطة موانئ دبي بتقديم خدمات ذات مستوى متقدم، مثل توفير وتنوع ساحات 
إذ تتوافر مستودعات وساحات التخزين ومكاتب حديثة، كما تتوافر األراضي لبناء وحدات صناعية 
خاصة بالشركات، إلى جانب توفير مساحات واسعة ومكشوفة ومغطاة ومكيفة، لتوفير احتياجات 

ووسائل التخزين المطلوبة كافة«.
وتضيف أن اإلدارة القائمة على تسيير أعمال المنطقة الحرة بجبل علي، تتسم بمرونة اإلجراءات 
عند تأسيس الشركات، إذ تتلقى المنطقة الحرة كثيراً من الطلبات من شتى أنحاء العالم لتأسيس أعمال 
تقديم مجموعة من  فائقة، وتعمل على  الطلبات بمرونة  اإلدارة مع هذه  تجارية وصناعية، وتتعامل 
البدائل بجودة عالية، كما تعتمد على نظم المعلومات المتطورة في إدارة أعمال المنطقة لزيادة جودة 
الخدمات المقدمة للمستثمرين من خالل تحليل األعمال التفصيلي لرسم صورة كاملة حول سير العمل 
من خالل نظام دراسة السوق، بهدف الوقوف على التغير المستمر في طلب العمالء، حتى يتسنى تحديد 

الخدمات المطلوبة، واستمرار التطوير.

»جبل علي«..أهم مراكز التجارة العالمية
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حوار

د.فاتن منشي لـ»999«: 
االقتصاد المعرفي خيار استراتيجي 
لتنمية مستدامة في الوطن العربي

أكدت الدكتورة فاتن عبد األول منشي الكاتبة 
الجامعات  في  االقتصاد  وأستاذة  السعودية 
أن  يجب  العربية  االستثمارات  أن  السعودية 
االقتصادي  التكامل  تحقيق  في  دوراً  تلعب 
تتشابه  العربية  الدول  وأن  المشترك،  العربي 
كثيراً في المساحة الجغرافية مما يجعلها تتميز 
الشرق  بين  المتوسط  االستراتيجي  بمركزها 
والغرب، ويضمها تاريخ مشترك ولغة واحدة، 
مما يمكنها أن تصبح قوة اقتصادية كبرى في 
الوطن  تمتع  ظل  في  وذلك  العالمي،  االقتصاد 
وبشرية  ومالية،  طبيعية،  بثروات  العربي 
أو  تنوعها  ناحية  من  سواء  ومهمة  ضخمة، 

كمياتها.
كما أكدت خالل حوارها مع »999« أن التنمية 
المستدامة هي مسار جديد للتنمية من شأنها 
التقدم اإلنساني من أجل أن تلبي  اإلبقاء على 
بقدرات  اإلخالل  دون  من  الحاضر  احتياجات 

األجيال القادمة«. 
علم  في  األول  كتابك  يتناول  ماذا   <

االقتصاد؟
العربية  »االستثمارات  كتاب  يتناول   -
كمدخل التكامل األقتصادي« واقع االستثمارات 
ودورها  العربية  الدول  في  البينية  العربية 
حيث  العربي،  االقتصادي  التكامل  تفعيل  في 
النظرية  المفاهيم  الكتاب على  شملت صفحات 
يتناول  كما  االقتصادي.  والتكامل  لالستثمار 
بعض تجارب االقتصاد العربي على المستوى 
من  العربي  االقتصاد  واقع  وتحليل  اإلقليمي 
كمدخل  االقتصادية  المؤشرات  تتبع  خالل 
البينية،  العربية  االستثمارات  حجم  لتحليل 
الخاصة  والتشريعات  القوانين  تطوير  وأهمية 
باالستثمار لتحسين مناخ االستثمار في الدول 

العربية ومواجهة المعوقات.
بين  االستثمار  مؤشرات  ترين  كيف   <
التكامل  تحقيق  أجل  من  العربي  الوطن  دول 

االقتصادي ليضاهي التجارب األوروبية؟ 
دولة  تقدم  أن  يعني  االقتصادي  التكامل   -
لألخرى ما تحتاجه من عناصر تنقصها لتعزيز 
تكون  وقد  بينهما،  االقتصادي  اإلنتاج  عملية 

حوار: رمي حممد -  القاهرة
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التكامل القت�سادي الهدف الذي �سيحقق للكيانات 

القت�سادية العربية اأعلى معدلت ال�ستثمار

الحال  العالقة في هذا اإلطار متكافئة، كما هو 
في التحالفات والتكتالت االقتصادية التي تنشأ 
بين الدول المتقدمة، مثل حالة دول أوروبا، أو 
بين  التكامل  في حالة  تظهر  كما  متكافئة،  غير 
الدول المتقدمة والدول النامية مما يدفع عالقات 
أكانت  سواء  األمام،  إلى  االقتصادي  التكامل 
مؤسسية، أو اتفاقيات، أو عالقات تبادل تجاري 

واستثمارات مشتركة.
أو  إدارية بين دولتين  التبادل  وتكون عملية 
المشتركة  القواسم  بعض  بينها  تجمع  أكثر، 
التجارية  التبادالت  أمام  الحواجز  إزالة  أهمها 
وانتقال عناصر اإلنتاج فيما بينها، بما في ذلك 
التكميلية.  والعناصر  األموال  ورؤوس  العمالة 
فتتشابه  مقاومات  عدة  لديها  العربية  والدول 
وغيرها،  واللغة  الجغرافية  المساحة  في  كثيراً 
مما يؤكد قدرتها على تحقيق تكامل اقتصادي 
الحركة  على  ايجابي  بشكل  ليؤثر  عربي 
في  تأثير  له  يكون  حتى  العربية  االقتصادية 

االقتصاد العالمي.
واسعاً  اقتصادياً  حراكاً  العالم  يشهد   <
معرفي  محتوى  على  وينطوي  تنوعاً  وأكثر 
أو  الجديد  االقتصاد  طرحِت  فكيف  أعلى، 

االقتصاد المعرفي في كتابك؟  
- نعيش عصر اقتصاد المعرفة الذي تلعب 
واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  خالله  من 
الدول،  اقتصاد  تطور  في  األثر  بالغ  دوراً 
فالمعرفة هي عماد االقتصاد، وبات رأس المال 
فاعلية  األكثر  العنصر  هو  »البشري«  الفكري 
ويتطلب  المعرفة،  اقتصاد  تطبيق  نجاح  فى 
ذلك إعادة هيكلة لالقتصاد، وذلك لرفع الناتج 
القومي لالقتصاد الوطني. واالقتصاد المعرفي 
شهادة  على  وحصلت  دراستي  مجال  هو 
الوقت  في  ألهميته  المحور  هذا  في  الدكتوراه 
الراهن، وجاء كتابي »االقتصاد المعرفي.. رؤية 
االهتمام  ليتناول  العربي«  بالوطن  لالستدامة 
باالقتصاد المعرفي والمكتسبات المهمة لالرتقاء 
بناء  خالل  من  العربية  الدول  في  باالقتصاد 
القدرات البشرية وتطويرها باعتبارها العنصر 
أهداف  لتحقيق  والمحدد  الرئيس  اإلنتاجي 
واالبتكار  االبداع  على  التركيز  عبر  االقتصاد  
والبحث العلمي والتعليم  لتحقيق أعلى معدالت 
في النمو االقتصادي  وللتقدم في عملية التنمية 
التكنولوجية،  التطورات  عصر  في  المستدامة 
األمر الذي يلزم التصدي للفجوة المعرفية التي 
تواجهها الدول العربية بالسعي الجاد إلى إقامة 
تكتل عربي نحو مجتمع المعلومات ودعم البحث 
في  واألستثمار  الرأي  حريات  وإطالق  العلمي 
رأس المال البشري وتوظيفه في جميع مجاالت 
اإلنتاج التي تهدف إلى النمو االقتصادي. وقد 
أظهر كتابي هذا أن االقتصاد في الوطن العربي 
إلى  السعي  خالل  من  أهدافه  بعض  حقق  قد 
النفط  عوائد  على  مبني  اقتصاد  من  التحول 
العربية السعودية ودول  المملكة  على مستوى 
مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص والدول 

العربية بشكل عام إلى اقتصاد متنوع قائم على 
المعرفة، وذلك ببذل الجهود المكثفة نحو التوجه 
باعتبارهما  المعرفي  واالستثمار  لالقتصاد 
الوطن  في  مستدامة  لتنمية  استراتيجياً  خياراً 

العربي.
المعرفة،  اقتصاد  تحديات  ضوء  في   <
كيف ترين انضمام الدول العربية لهذ التنوع 

االقتصادي الجديد؟
- الثورة المعرفية قائمة على خبرة الموارد 
أساساً  بوصفها  ومهاراتها  وكفاءتها  البشرية 
المعادلة  أن  يتبين  وهكذا   ، الشاملة  للتنمية 
االقتصادية الجديدة ال تعتمد فقط على الموارد 
الطبيعية والموارد المالية بل على  المعرفة، لذا 
يجب أن نواكب االقتصاد العالمي ونرتكز بدرجة 
كبيرة على تكنولوجيا مالئمة تؤدي الى تعزيز 
مشترك لنشر التكنولوجيا الحديثة لما لها من 
بجني  تسمح  فهي  االقتصاد  في  تأثيرات  عدة 
أرباح إنتاجية، كما تلعب تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت دوراً في ظهور وازدهار صناعات 
المتعددة والتجارة  جديدة مثل وسائل اإلعالم 
اإللكترونية والجداول اإللكترونية، والحث على 
استخدام  بهدف  جادة  تنظيمية  نماذج  اعتماد 
بموجب  والعمل  الجديدة  لإلمكانيات  أفضل 
والتنمية  التجارة  حول  المتحدة  األمم  قرارات 
التي  المؤشرات  المعلومات بوضع  لتكنولوجيا 
المعلومات  تكنولوجيا  في  القدرات  بناء  تتيح 
واالتصاالت بين البلدان باالستناد إلى مجموعة 
من المعايير التي تتيح لصناع القرار استنباط 
عمل  خطط  لوضع  ومالئمة  مناسبة  سياسة 

مستقبلية.
> كيف ترين تأثر التسوق االلكتروني على 

المستهلك واالقتصاد؟
أصفه  أمر  التكنولوجي  التطور  مالحقة   -
جعلت  اإللكتروني  التسوق  وثقافة  بالجيد، 
كافة.   المنتجات  على  تطلعاً  أكثر  المستهلك 
وصغار  للشركات  أسواق  فتحت  واقتصادياً، 
مادية  أعباء  إلى  الحاجة  دون  من  المستثمرين 
وتدشين متجر تقليدي. ولكن على المستهلك أن 
يتسوق من مواقع إلكترونية موثوقة ذات صيت، 
الدفع  عملية  وأن  البائع  بيانات  من  يتأكد  وأن 
آمنة. والمعروف أن سياسة التسوق اإللكتروني 
كل  في  وتنظيمات  لضوابط  تخضع  والشحن 
السعودية  العربية  المملكة  وفي  العالم.  دول 
في  ممثلة  واالستثمار  التجارة  وزارة  تقوم 

حماية المستهلك بهذا الدور.
> هل ترين أن القوة الناعمة لها تأثير على 

صعود اقتصاد الدول؟
التي  التحتية  بالبنية  تنهض  المجتمعات   -
ووسائل  اقتصادية  ومنشآت  رأسماالً  تشمل 
التعليم  تضم  التي  الفوقية  وبالبنية  اتصاالت، 
والثقافة واآلداب وغيرها. وهنا يأتي دور القوة 
إلى  إنجازات  من  نحققه  ما  لتوصيل  الناعمة 
التأثير  العالم، فهي يد الدولة ومؤسساتها في 
ويحدث  آخرى.  دول  على شعوب ومؤسسات 
ذلك بالنمو االقتصادي المحلي، فما نمتلكه يمكن 
أن يكون قاطرة للتقدم واالزدهار باالعتماد على 

سواعد أبناء الوطن الواحد.
حدود  خارج  حلقت  السعودية  المرأة   <
 2030 رؤية  فهل  وأفكارها،  بعلمها  المملكة 

للسعودية لها دور في ذلك؟
- ال شك أن رؤية 2030 رفعت مكانة المرأة 
فمن  لها،  الحقيقي  التقدير  وعكست  السعودية 
الفكري  التمكين  المستدامة  التنمية  أهداف 
المرأة  وتعليم  سواء،  حد  على  واالقتصادي 
السعودية يسهم في بناء األسرة وتحقيق النمو 
تقود خطة  المملكة  أن  والمعروف  األقتصادي، 
مجاالت  في  السعوديات  دعم  إلى  مستنيرة 
التكنولوجي  التطور  لمواكبة  حديثة  تعليمية 
سوق  متطلبات  مع  تتوافق  بحيث  المتسارع 
حتى  المحلية  العاملة  القوى  ولتعزيز  العمل، 
يتسنى للسعوديات أن يكن شريكات في النجاح 
االقتصادي. وحصلت عدد من السعوديات على 
درجات علمية متقدمة سواء في التعليم الجامعي 

المحلي أو في دول االبتعاث حول العالم 
> تواجد عدد كبير من المثقفات السعوديات 

في محافل علمية وثقافية ماذا يمثل لك؟
- المرأة السعودية أصبحت شريكة أساسية 
في إعالء اسم الوطن خارج حدوده والتواجد 
الثقافي العلمي للسعوديات في محافل عربية 
على  شرف  ووسام  فخراً  اعتبره  ودولية 
صدر كل سيدة سعودية، فهن نماذج مشرفة 
تعكس مدى التطور والحريات الممنوحة لكل 
وتمسكها  حبها  عاتقها  على  تحمل  سعودية 
بتقاليد الوطن، فهن خير سفراء لوطنهن. وكل 
مجال  في  سواء  مجالها  في  مبدعة  سعودية 
أدبي أو ثقافي أو مهني هي امرأة تكافح من 
أجل أبنائها وأنموذج مشرف وقدوة بالنسبة 

لي وأتعلم منها الكثير.
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الجريمة و العقاب

اشتهر القاتل المتسلسل لويس غارافيتو بلقب 
»الوحش« الذي أطلق عليه بسبب تمكنه من بث 
الرعب في قلوب قطاع كبير من مواطني كولومبيا 
طفالً   138 وقتل  وتعذيب  باغتصاب  قام  حيث 

ومراهقاً وفقاً للبيانات الرسمية.  
وقد قام القاتل الذي ولد في عام 1957 وخالل 
وجوده في السجن برسم خريطة لألماكن التي 
تجاوز  عددهم  بأن  معترفاً  ضحاياه  فيها  دفن 
المحلية  اإلعالم  وسائل  جعل  مما  الثالثمائة، 
تصفه بأنه أسوأ قاتل متسلسل في العالم. وعقاباً 
المحكمة حكماً بسجنه  له على جرائمه أصدرت 

لمدة 1850 سنة التي فاق عددها كل التوقعات. 
كان غارافيتو يظهر أمام ضحاياه على أشكال 
مختلفة فمرة يظهر على شكل متسول أو عجوز 
يعاني من إعاقة أو يظهر كرجل دين. وكان أحياناً 
يرتدي نظارات وأحياناً أخرى قبعة بيسبول، وقد 
يطلق لحيته أو يظهر حليق الوجه. ووفقاً للصور 
التي وزعتها الشرطة لالستدالل عليه كان القاتل 
في عقده الخامس، طويالً وذا بشرة داكنة حيث 
لخمس  كولومبيا  مدن  شوارع  في  الرعب  أثار 

سنوات. 
وقد اعترف هذا الوحش بقتله ألكثر من مائة 
وأربعين ضحية، وكان يتم العثور على ضحاياه 
يقوم  كان  حيث  بالسكين،  أعناقهم  قطعت  وقد 
بأسلوب  تعذيبهم  في  يبدأ  ثم  أيديهم،  بتوثيق 

وحشي. 
جوميز  ألفونسو  العام  المدعي  أشار  وقد 
قوية  كانت  القاتل  هذا  تدين  التي  األدلة  أن  إلى 

ترجمة: د. ح�سن الغول

وحش كولومبيا
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بحيث أجبرته على االعتراف خالل جلسة انعقاد 
جرائم  من  الكبير  العدد  ذلك  بارتكاب  المحكمة 

القتل. 
وقد ألقي القبض على هذا القاتل إثر تحريات 
تتعلق  وكانت  شهراً،  عشر  ثمانية  استمرت 
باختفاء أطفال في إحدى عشرة والية كولومبية.

وقد عثر على 114 جثة لضحايا كان معظمهم 
من األطفال الفقراء والمشردين والباعة الجائلين 
الذين ينتشرون في الشوارع المزدحمة والحدائق 

التي تقع في أطراف المدينة. 
يفضل  كان  غارافيتو  أن  إلى  جوميز  ويشير 
الظهور كرجل دين ما يسمح له بدخول المدارس 
إللقاء المواعظ، حيث كان يختار ذلك أحد ضحاياه 

سواء من األطفال أو البالغين.
وتقول ماريا فيليز وهي عمة صبيين يبيعان 
جثتيهما  على  والعثور  اختفاؤهما  تم  الصحف 
بعد مرور عام على ذلك في مدينة بيريرا الواقعة 
هو  غارافيتو  أن  ثبت  إذا  وأنه  كولومبيا  غربي 

القاتل فإنه يجب أن يعاقب باإلعدام. 
ال  الجرائم  ارتكاب  بداية  في  الشرطة  كانت 
تم  أن  إلى  األطفال  اختفاء  حول  أدلة  أي  تملك 
في  ألطفال  جثة  وعشرين  خمس  على  العثور 
إلى  المحليين  المحققين  دفع  ما  وهو  »بيريرا«، 
االعتقاد بأن هؤالء القتلى هم نتيجة جريمة قامت 
بها إحدى الطوائف الشيطانية، وهو ما أدى إلى 
جميع  في  للبحث  الطارئة  للمهام  فرقة  تشكيل 

أنحاء البالد. 
ذلك عن صدور مذكرة قبض ضد  أثمر  وقد 
عام  في  وقعت  التي  القتل  جريمة  إثر  غارافيتو 
مدينة  في  طفل  ضحيتها  ذهب  والتي   1996
التحقيقات  أدت  كما  البالد.  شمالي  »تونجا« 
التالية إلى الكشف عن جثث ألطفال آخرين في 

نحو ستين بلدة.
وتم اعتقاله في بلدة فيالفيسيسو في اإلقليم 
اسماً  مستخدماً  يعيش  كان  حيث  الشرقي، 
مستعاراً ووفقاً للسلطات الكولومبية تم االعتقال 

االعتداء  بمحاولة  بقيامه  االشتباه  خلفية  على 
الجسدي على صبي في الثانية عشرة من العمر. 
وكان غارافيتو يعمل على كسب ثقة ضحيته، 
حيث يقدم له الحلوى والنقود ثم يقنعه بالذهاب 
معه في نزهة حيث يسيران لمسافة طويلة يشعر 
يقيده  القاتل  وكان  باإلنهاك،  الضحية  خاللها 
بحبل من النايلون حيث يعذبه طويالً ثم يضربه 
حتى الموت بزجاجة في يده، وكان أحياناً يقوم 

بتقطيع جسده.
وخالل عمليات القتل التي بدأت في عام 1994 
كان غارافيتو ينتقل من مكان إلى آخر داخل بلده، 
كما زار اإلكوادور عدة مرات. وقد جرت معظم 
عمليات القتل في والية بيزارالدا الشرقية والتي 
عاصمتها بيريرا، حيث عثر على إحدى واربعين 
على سبع  عثر  قصيرة  فترة  وبعد  ألطفال  جثة 

وعشرين جثة أخرى. 
تعرض  غارافيتو  أن  إلى  جوميز  أشار  وقد 
جعله  مما  طفولته،  خالل  الجسدي  لالعتداء 
يخضع الختبارات نفسية مكثفة خاصة أن معظم 
كما  أبيه.  أصدقاء  من  كانوا  عليه  اعتدوا  الذين 
أنه تعرض للصدمة من مشاهدة خيانات والدته 
المتعددة ألبيه الذي كان مدمناً على الكحول ما 
عصابة  إلى  وانضمامه  الصبي  هروب  إلى  أدى 

من اللصوص.
غارافيتو  اشتهر  المراهقة  سنوات  وخالل 
بالطيبة مع من حوله إال أنه كان سريع الغضب 

بحيث يثير فزع من حوله. 
المدن  شوارع  بدأت   1992 عام  مطلع  وفي 
من  العديد  اختفاء  تشهد  الكولومبية  والبلدات 
شهدتها  التي  األهلية  الحرب  وبسبب  األطفال، 
بالصبية  الشوارع  امتألت  عقود  لعدة  كولومبيا 
الفقراء والمشردين واأليتام. ولعدة سنوات كانت 
أحد،  يالحظها  أن  دون  من  تحدث  القتل  جرائم 
ويعود ذلك إلى أن معظم الضحايا ليس لهم أي 

تقارير لدى الشرطة عن اختفائهم. 
تعر  لم  الضحايا  جثث  عن  الكشف  بدء  ومع 

الشرطة الكثير من االهتمام لألمر إلى أن عثر على 
األطفال حيث شنت  من  لضحايا  مقابر جماعية 
إن  إذ  كبيرة،  تحقيقات  حملة  المحلية  السلطات 
عمليات القتل لم تكن مقتصرة على منطقة معينة. 
طفلين  جثتي  على  عثر   1998 فبراير  وفي 
مدفونتين على أحد التالل خارج بلدة »جينوفا«، 
قليلة  أمتار  مسافة  وعلى  التالي  اليوم  وفي 
تحمل  الجثث  وكانت  ثالث.  طفل  جثة  على  عثر 
كما  الجسدي.  لالعتداء  تعرضها  على  إشارات 
أنه يعود  وجدت ورقة بها عنوان ثبت بعد ذلك 
قالت  بها  االتصال  ولدى  غارافيتو.  إلى صديقة 
إنها لم تشاهد الشاب منذ شهور وقامت بتسليم 
صديقها.  مقتنيات  على  تحتوي  حقيبة  الشرطة 
من  مجموعة  على  عثر  الحقيبة  تفتيش  ولدى 

صور أطفال وتفاصيل ارتكابه لجرائمه. 
وخالل وقت قصير توجهت الشرطة إلى منزل 
القاتل، إال أنها لم تعثر عليه، وبعد أيام قليلة ألقت 
محاولته  خالل  عليه  القبض  المحلية  السلطات 

االعتداء جسدياً على أحد الصبية. 
اعترف  إليها  نقل  التي  الشرطة  إدارة  في 
غارافيتو بجرائمه، إال أن الشرطة لم تكتف بذلك 
بل قامت بمقارنة حمضه النووي الموجود على 
الضحايا  جثث  على  النووي  والحمض  مقتنياته 
ذلك  اعترف  ذلك  إثر  متطابقين.  كانا  حيث 
اتهم  أنه  إال  طفالً،  وأربعين  مائة  بقتل  الشاب 
بمقتل 172 طفالً في جميع أنحاء كولومبيا. وقد 
أدانته المحكمة بقتل 138 طفالً فقط، وحكم عليه 
بالسجن لمدة 1850 سنة إذ ال يتم تطبيق عقوبة 

اإلعدام في كولومبيا. 
وفقاً لرجال القانون فإن أي قاتل يرتكب هذا 
في  يقضي  أن  يجب  الجرائم  من  الكبير  العدد 
السجن ستين سنة على األقل، وفي حال غارافيتو 
أن  بعد  إال  السجن  يغادر  أال  المتوقع  من  فإنه 
يمضي  وحالياً  األقل.  على  سنة  أربعين  يقضي 
هذا القاتل عقوبة السجن، وإن كان ال يعرف متى 
يطلق سراحه وهل سيغادر السجن حياً أم ميتاً. 
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الجريمة و العقاب

اعتاد المدعو »عامر، 30 عاماً«، تعاطي المخّدرات، 
»هذا السّم الّزعاف«، على مدى سنتين ورّبما أكثر، 
جلساته،  أنيَس  الَخِطرة،  الماّدة  هذه  أضحت  حتى 
وفَرَح قلبه، إذا جلس وحده للتّعاِطي، أو كان ضمن 

شلٍّة من الُمتعاِطين أمثاله! 
بل يمكن القول بال ترّدد: باتت ماّدة »الهيروين« 
الُمخّدرة، تسري في دمه، كما تسري كرياته الُحْمر 
والبِيض في جسده، سواء ِبسواء، بل لم يعد المسكين 
قادراً على ممارسة حياته من دونها، بعدما أمسكت 

اإعداد: وجيه ح�سن

ال  ُمَفْولذ،  حديٍد  من  َكاّلَبتَين  مثل  وإرادته،  ِبخنّاقه 
يستطيع الَفكاَك منهما أبداً! 

وبرغم تكرار النصائح والتوجيهات من العالمين 
بسره أمه وأبيه و فيما بعد من زوجته »تغريد، 23 
هذه  عن  االبتعاد  بضرورة  عّمته،  ابنة  وهي  عاماً«، 
لألبد،  وتركها  الَخِطرة،  المؤذية،  الّساّمة،  الماّدة 
بعناٍد سخيٍف، على االستمرار في  فإنه كان ُمِصّراً 
التّهلكة  إلى  الَخِطر، يقود نفسه بنفسه  المنزلق  هذا 

والتّشّظي والضياع! 

إبرة  أنَّ  والُمشتبِه،  الواِهم  وهو  يظّن،  وكان 
»الهيروين«، التي كان يتعاطاها سراً في كّل مّرة، إّنما 
تجعله ينتقل في لحظات معدودة إلى عالم آخر من 
السعادة واالنشراح، بعيداً عن عالم الياِبسة، وما فيها 

من مشكالت وهموم وآالم!

مفاجاأة ُموؤملة 

عمله  مْن  العصر،  وقت  »عامر«،  عاد  يوٍم،  ذات 
في إحدى الّشركات الخاصة في إحدى مدن الدولة، 

اإلبرة الُمجرَثمة 
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استقبلته زوجته »تغريد« بتكشيرة صفراوّية، ووجٍه 
ٍم بكثيٍر مْن ملوحة البحر، تبَع  ، وبكالٍم ُمطعَّ حاِمضيٍّ
ذلك على الفور َمشاّدة كالميّة، السبب في ذلك كلّه: 
معاملته السيّئة القاسية لها، وهروبه مْن مسؤولياته 

البيتية والزوجية في وقٍت واحد.. 
وكعادته في أكثر األحيان، فإّنه لم يتناول طعام 
الغداء مع زوجته، بل دخل غرفته الخاّصة به، وهناك 
ُموِهَماً  الهيروين«،  »إبرة  أي  الُمخّدرة،  الجرعة  أخذ 
نفسه، أنه سينَسى مشاجَرته، منذ بعض الوقت مع 
شريكة حياته، وسينسى أيضاً ُمخاَصَمته اليوم، لعدد 
من موظفي الشركة، بَمْن فيهم مديره األعلى ونائبه، 
ألسباٍب تافهة، ولينتقل حسب فلسفته ونظريته، إلى 

عالمه االفتراضّي الَمْزُعوم! 
لم يمِض وقتٌ طويل، على وجود الزوج »عامر« 
أْرجاء  في غرفته الخاّصة، حتّى مأل صراخه األليم 
المنزل، ودّوى في كّل المطارح، طالباً النّجدة والغْوث، 
له  تطلب  أن  »تغريد«،  المحترمة  زوجته  ُمسترِحماً 
سيارة اإلسعاف فوراً، لنقله إلى أحد المستشفيات، 
للوقوف على مصدر الوجع الكبير في ذراعه، والذي 

لم يعد يحتمله! 
الفحوصات  من  عدداً  له  أجروا  المستشفى،  في 
الضرورية، والتحاليل الالزمة، بعدها خرج أحد من 
األطبّاء، من غرفة »العناية الُمشّددة«، ليفاجىء الزوجة 
واألصدقاء،  األهل  من  جانبها  إلى  وَمْن  »تغريد«، 
بخبٍر مؤلٍم صاِدم، لم يكن أحدٌ منهم يتوّقعه، تمثّل 
كانت  التي  »الغْرغِرينا«،  بـ  »عامر«  المدعو  بإصابة 
تنتشُر في ذراعه رويداً رويداً، ولم يكن يعيُرها من 
قبُل كبيَر اهتمام، إلى أْن فاجأته بهجمٍة ضروس، لم 
يستطع حيالها إاّل طلب النّجدة والمساعدة إلسعافه، 
والوقوف على حالته الجديدة، كان ذلك كلّه، بسبب 
تعاِطيه »إبرة هيروين ُمَجْرَثَمة« ربما من عنده، أو من 
عند تاجر المخدرات نفسه، أو من عند أحد أصحاب 

السوء الذين يتعاطى المخدرات معهم.

قرار �سعب

والوضع  الُمستجّدة،  والحالة  الوقت،  عجلة  أمام 
األليم، لم يكن أمام األطبّاء من خيار سوى: »ضرورة 
القيام بعملية َبتْر الذراع الُمصابة، في محاولة جاّدة 

لمنع المرض من التمّدد واالنتشار«..
انتشر  قد  المرض،  بأّن  اكتشفوا  األطبّاء  ولكون 
من  أمامهم  يكن  ولم  الذراع،  في  فائقة  بسرعة 
وسيلة، سوى إخبار زوجة »عامر« وأهله واألصدقاء 
الحاضرين، بالواقع الّراهن، مْن دون لفٍّ أو َدَوران، 
عن  خرج  قد  »الموضوع،  بأنَّ  أخبروهم  كما 

جميع  استنفدوا  أن  بعد  خاّصة  تماماً«،  الّسيطرة 
الطرق والوسائل إليقاف تفّشي هذا المرض اللعين 
»الغرغرينا«، ومنعه من النمّو واالنتعاش، وأنهم بذلوا 
كّل الجهود الممكنة إليجاد حّل ما، يرضيهم ويرضي 
المريض والجميع، لكّن األبواب كلّها كانت ُموَصدة، 
وهم اآلن يقفون عاجزين عن فعل أّي شيء للمريض 

»عامر« سوى بتر ذراعه المصابة بالمرض.
وحين أبلَغ األطباُء المريَض »عامر«، بما توّصلوا 
القرار،  فحَوى  باإلجماع، رفض  طبّي  قرار  من  إليه 
كون الخبر سقط على أذنيه مثل صاعقة نازلة من 
هذا  وأّن  مباغتة،  صوتيّة  قنبلة  كدوّي  أو  السماء، 
بالنسبة إليه لم يكن في الُحسبان، ال من قريب، وال 

من بعيد.
فيما بعد، تدّخل عدد من أصدقاء »عامر« الُمقرَّبين، 
الذين يحبّهم ويحبّونه، يثق بهم، ويثقون به، إلقناعه 
فوراً،  واإلسراع  األطبّاء،  بقرار  األخذ  بضرورة 
بإجراء العمل الجراحي، خوفاً من ُمضاعفات أخرى، 
قد ال ُتحَمد عقباها، ورّبما تعّرُضه لمفاجآت صعبة 

في المستقبل، قد تكون أكثَر إيالماً وإِيَجاَعاً!
حيال كّل هذه المعطيات، لم يكن أمام »عامر« من 
سبيل أو مناص، سوى االقتناع، بقرار األطبّاء أّوالً، 
وبنصيحة زوجته المحترمة ثانياً، وبنصائح ُمحبّيه 
من األهلين واألصدقاء تالياً، بضرورة إجراء العملية 
الجراحية، ومحاولة إيقاف المرض عند حدود ُمعيّنة، 

خوفاً من اآلتي المجهول! 
فقبل باألمر الواقع، ووصل إلى قناعة تاّمة بإجراء 

العملية، حيث بترت ذراعه المصابة.
وبعد أيام، وافق األطباء على خروج »عامر« من 
عليه  يتوّجب  ما  كّل  أن  على  مشددين  المستشفى، 
فعلُه، من اآلن فصاعداً، هو مكوثه في المنزل، وأخذ 
الّرحمة  وطلب  اإلرشادات،  حسب  الطبية،  الوصفة 

والغفران وتمام الشفاء من الله سبحانه وتعالى.

هواج�س ُميفة 

والتفّكر  المستشفى،  من  »عامر«  خروج  بعد 
إليه حالته الّصعبة، من جّراء  مليّاً وطويالً، بما آلت 
بتعاطي  األّمارة  ونفسه  اآلثمتان،  يداه  اقترفته  ما 
اليأس  تسلّل  الّزعاف،  السّم  هذا  »الهيروين«، 
الهواجس  شرعت  وكيانه،  وقلبه  نفسه  إلى  القاتل 
كما  األوقات،  وبكّل  مساء،  تطارده، صباح  الُمخيفة 
وحواليه  وأمامه  له  ينسج  الخنّاس،  الوْسواس  أخذ 
التي شرَعت تنخر رأسه  ود،  كثيراً من الخيوط السُّ
وتشّوهه، وتحفر فيه عميقاً، في محاولة لتخليصه من 
كّل آالمه وأوجاعه، التي جعلته بالفعل عالة مستدامة، 

على زوجته المصون أّوالً، وعلى أهله تالياً، فلم يكن 
بيديه،  الزمن  عجلة  إيقاف  سوى  سبيل،  من  أمامه 
والخروج نهائياً من كّل هذه اآلالم والمواجع، له في 
المقام األول، ولشريكة حياته ثانياً، وألهله ومحبّيه 
من  ُمضاَعَفة  جرعة  أخذ  على  بإقدامه  وذلك  ثالثاً، 
»الهيروين« أحضرها له تاجر المخدرات التي يتعامل 
معه بعدما زاره في المنزل تحت حجة أنه زميله في 

الشركة، ويريد اإلطمئنان على صحته.
وقام »عامر« بتخبئة »الهيروين« في مكان سري 
استيقظت  اإللهية  العناية  بفضل  ولكن  غرفته،  في 
زوجته ليالً فجأة ومنعته من القيام بجريمة االنتحار، 
حيث نزعت  »الهيروين« واإلبرة من يده، وصرخت 
بأعلى صوتها، مولولة نائحة، على الوضع المؤسف 
الذي وصلت إليه، مع زوٍج يحاول إنهاء حياته بيده، 

وترك وراءه زوجة، ال حول لها وال َطْول.. 
منعه  على  فساعدوها  الجيران  من  عدد  ووصل 
من االنتحار، ثم وصل األهل، وبعدها وصلت دورية 
الجنائيّة« من مركز  التحرّيات والمباحث  »قسم  من 
محاولة  مالبسات  على  للوقوف  القريب،  الشرطة 

االنتحار وتفصيالتها.
والنفسية  الصحية  الحالة  استقرت  وبعدما 
لـ»عامر« في المستشقى التي نقل إليها، أرشد »قسم 
وعنوان  اسم  على  الجنائية«  والمباحث  التحريات 
تاجر المخدرات الذي كان يشتري منه »الهيروين«، 
وآخرها الجرعة المضاعفة التي كادت تودي بحياته، 
فتم إلقاء القبض على تاجر المخدرات وتحويله إلى 
التي يستحقها  القانونية  العقوبة  نال  القضاء، حيث 
بأضرار  والتسبب  بالمخدرات،  االتجار  جرم  عن 
تودي  أن  يمكن  للمدمنين،  ومالية  ونفسية  صحية 
بهم إلى اإلعاقة وحتى الموت كما حصل مع المدمن 

»عامر«.
هل  نتّعظ؟  هل  َتتْرى:  الّسياق  هذا  في  واألسئلة 
َنْرَعِوي؟ هل نعتبر؟ من قصة المدمن »عامر« الذي 
حياته  يخسر  وكاد  وماله،  وعمله  صحته  خسر 
وآخرته بسبب اإلدمان على المخدرات. ولكْن، وعلى 

رأي القائل: »ما أكثَر الِعبَر وأقلَّ االعتِبار«.. 
الكريم:  القرآن  في  وجّل  عّز  الله  يقول  وختاماً، 
»وما الحياة الّدنيا إاّل لَِعبٌ ولَْهوٌ وللّداُر اآلِخرُة َخيرٌ 
للّذيَن يتّقوَن أَفال َتعِقلون« )سورة األنعام، اآلية 32(.   

  
     

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

هو محض صدفة
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أوراق قانونية

اإلبعاد إجراء قانوني تتخذه الهيئات القضائية 
العربية  اإلمارات  دولة  في  اإلدارية  والسلطات 
المتحدة لفرض إجراءات وقائية واحترازية بغرض 

الحد من ارتكاب الجريمة حاالً ومستقبالً.
وهناك نوعان من اإلبعاد، األول إبعاد قضائي 
يصدر بحكم قضائي ويزال به، والثاني إبعاد إداري 
والجنسية،  للهوية  االتحادية  الهيئة  من  يصدر 
ويزال بطلب يقدم لإلدارة العامة لإلقامة وشؤون 

األجانب في كل إمارة من اإلمارات السبع. 

االإبعاد الق�سائي

القضائي يصدر بموجب حكم قضائي  اإلبعاد 
بعقوبة  حكم  بحقه  يصدر  الذي  األجنبي  ضد 
لنص  وفقاً  جنحة،  أو  جناية  في  للحرية  مقيدة 
لسنة   3 رقم  االتحادي  القانون  من   121 المادة 
العقوبات، والمعدل  1987 الخاص بإصدار قانون 
بموجب القانون االتحادي رقم 34/2005، والمعدل 
 ،7/2016 رقم  اتحادي  بقانون  المرسوم  بموجب 
في  أجنبي  على  ُحكم  »إذا  أنه  على  ينص  والذي 
جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في الجرائم الواقعة 
الدولة.  عن  بإبعاده  الحكم  وجب  العرض،  على 
ويجوز للمحكمة في مواد الجنح األخرى أن تأمر 
في حكمها بإبعاده عن الدولة، أو الحكم باإلبعاد 

بدالً من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية«.
في  وجوازي  وجوبي  القضائي  واإلبعاد 
 121 للمادة  تبعاً  العرض  على  تقع  التي  الجرائم 
في  للمحكمة  وجوازي  العقوبات،  قانون  من 
جرائم لعب القمار والمخدرات وغيرها وتقتضيه 

�سعد حممد اأبوزيد - باحث قانوين

األوضاع  استقرار  على  حفاظاً  األمنية  المصلحة 
عبر استئصال عناصر اإلجرام والفساد من على 
األرض، والغرض منه حماية المجتمع من العناصر 

السيئة والمسيئة.

االإبعاد االإداري

االتحادية  الهيئة  من  يصدر  اإلداري  اإلبعاد 
تستدعيه  لما  األجنبي،  ضد  والجنسية  للهوية 
المصلحة العامة أو األمن العام أو اآلداب العامة، 
وهذا النوع يجوز أن يزال بطلب استرحام يقدم 
في  األجانب  وشؤون  لإلقامة  العامة  لإلدارة 

اإلمارة المعنية. 
 1997 لسنة   360 رقم  الوزاري  للقرار  ووفقاً 
بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم 
األجانب،  وإقامة  دخول  شأن  في   1973 لسنة   6
والمعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 
2017، فإنه »يجوز للنائب العام االتحادي أو من 
يفوضه من الجهات األخرى، ولرئيس مجلس إدارة 
الهيئة االتحادية للهوية والجنسية أو من يفوضه 
من مديري عموم الهيئة أن يأمر بإبعاد األجنبي، 
ولو كان حاصالًعلى إذن دخول أو تأشيرة دخول 
أو تصريح باإلقامة، إذا كان ذلك اإلبعاد تستدعيه 
المصلحة العامة أو األمن العام أو اآلداب العامة أو 
الصحة العامة أو لم تكن له وسيلة ظاهرة للعيش. 
ويجوز أن يشمل أمر إبعاد األجنبي أفراد أسرته 
األجانب المكلف بإعالتهم وتلغى إقامات مكفوليه«.
المرسوم  من  مكرر   4 المادة  لنص  ووفقاً 
إلى  »تنقل   ،2017 لسنة   3 رقم  اتحادي  بقانون 

الهيئة االتحادية للهوية والجنسية االختصاصات 
الداخلية  لوزارة  المقررة  كافة  والصالحيات 
السفر  وجوازات  الجنسية  بشؤون  المتعلقة 
ودخول وإقامة األجانب في الدولة، والواردة في 

القوانين واألنظمة والقرارات النافذة«.
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  من  وحرصاً 
على مصلحة الشخص األجنبي الذي صدر حكم 
بإبعاده وحتى ال تتضرر مصالحه ويسترد ماله 
من حقوق ويؤدي ما عليه من التزامات، فقد أعطاه 
المشرع مهلة تصفية مصالح الُمبعد بعد أن يقدم 
والجنسية  للهوية  االتحادية  الهيئة  كفالة، وتحدد 
مقدار هذه المهلة بحيث ال تزيد على ثالثة أشهر.

اإزالة االإبعاد 

حكم  بحقه  لمن صدر  يجوز  القول  كما سبق 
قضائي بإبعاده عن الدولة أن يتقدم بطلب للنيابة 
بيان  مع  اإلبعاد،  حكم  إلغاء  في  للنظر  العامة 
ويعرض  لطلبه،  المؤيدة  والمستندات  األسباب 

الطلب على اللجنة المختصة للبت فيه.
كما يجوز لألجنبي الذي سبق إبعاده إدارياً من 
البالد استناداً للمادة 23 من قانون دخول وإقامة 
األجانب المشار إليه العودة إليها بعد حصوله على 
إذن خاص من وزير الداخلية وفقاً للمادة 28 من 
ذات القانون، ثم تم تعديله ليصبح إذناً خاصاً من 

رئيس مجلس إدارة الهيئة االتحادية للهوية.
ويقدم طلب الحصول على اإلذن الخاص المشار 
إليه أعاله إلى إدارة أذونات الدخول واإلقامة في 
كل  في  األجانب  وشؤون  لإلقامة  العامة  اإلدارة 

اإلبعاد عن الدولة 
تدبير وقائي للحد من الجريمة
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إمارة، على أن يشتمل الطلب على جميع البيانات 
البالد،  السابقة في  اإلقامات  أو  باإلقامة  المتعلقة 
بعده،  طرأت  التي  والظروف  اإلبعاد  وأسباب 
ويمكن أن تبرر الترخيص بدخول البالد من جديد، 
وترفق بالطلب الوثائق الثبوتية كافة الالزمة في 

هذا الشأن.

دخول وخروج 

ووفقاً لالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم 6 
لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة األجانب، تشمل 
دخول  من  الممنوعين  األشخاص  أسماء  القائمة 
الرتكابهم  منها  الخروج  من  والممنوعين  البالد 
بحقوق  مطالبتهم  أو  جرائم  في  مالحقتهم  أو 
مدنية أو لخطورتهم على األمن العام. األشخاص 

الممنوعون من دخول الدولة، هم:
جرائم،  ارتكابهم  سبق  الذين  األشخاص   -

وقضت المحكمة المختصة بإبعادهم من البالد.
لألوامر  وفقاً  إبعادهم  تم  الذين  األشخاص   -
اإلدارية الصادرة عن وزير الداخلية تنفيذاً ألحكام 

المادة 23 من قانون دخول وإقامة األجانب.
- األشخاص الذين يتم اإلبالغ عن نشاطاتهم 

بواسطة إدارة التعاون الجنائي الدولي.
بمرض  إصابتهم  يثبت  الذين  األشخاص   -
من  غيرها  أو  )اإليدز(  المكتسبة  المناعة  نقص 
ووقاية  الصحة  وزارة  تقرر  التي  األمراض 

المجتمع خطورتها على الصحة العامة.
- األشخاص الذين يتم إبعادهم من دول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية ألسباب جنائية.

أما الممنوعون من الخروج من الدولة، فهم:
- كل من صدر ضده أمر من النائب العام أو من 

يمثله في الدولة في قضية يجري التحقيق فيها.
- كل من صدر بحقه أمر كتابي من المحكمة 

المختصة في قضية منظورة أمامها.
حكومية  أموال  ذمته  في  ترتبت  من  كل   -
مستحقة األداء، ويشترط في هذه الحالة أن يكون 

أمر المنع صادراً من الوزير أو من يفوضه.

مواقف املحكمة االحتادية العليا 

في  العليا  االتحادية  المحكمة  لموقف  بالنسبة 
فقد  اإلبعاد،  من  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
أكدت المحكمة وجوب اشتمال األحكام القضائية 
الجرائم  في  األجانب  المدانين  حق  في  الصادرة 
سواء  اإلبعاد،  عقوبة  على  العرض  على  الواقعة 
يوجب  ذلك  إغفال  وأن  جنحة،  أو  جناية  كانت 

النقض الجزئي لتلك األحكام.
وأوضحت المحكمة أنه من المقرر قانوناً بنص 
حكم  »إذا  أنه  على  العقوبات  قانون   121 المادة 
أو  جناية  في  للحرية  مقيدة  بعقوبة  أجنبي  على 
جنحة جاز للمحكمة أن تأمر في حكمها بإبعاده 
الجرائم  في  اإلبعاد  أمر  يجب  بينما  الدولة،  عن 
إلى أن  المحكمة  الواقعة على العرض«. وأشارت 
الذي يحكم بإدانته  إبعاد األجنبي  القانون أوجب 
في الجرائم الواقعة على العرض سواء كانت جناية 
وإلى  بها،  المقضي  العقوبة  كانت  وأياً  جنحة  أو 
أن المشرع قصد من وراء ذلك الحفاظ على القيم 
واألخالق واآلداب العامة، وإبعاد كل من ينتهك تلك 

القيم، فالعبرة بوجوب الحكم باإلبعاد هي بوصفها 
من الجرائم الواقعة على العرض. وتشمل قضايا 
العرض حسب قانون العقوبات اإلماراتي قضايا 
الفعل الفاضح والمخل بالحياء، وقضايا التحريض 
قضايا  إلى  باإلضافة  والدعارة،  الفجور  على 

االغتصاب وهتك العرض.
 وبالنسبة لموقف المحكمة االتحادية العليا من 
العودة إلى الدولة بعد اإلبعاد ومن دون الحصول 
أوضحت  فقد  المختصة،  الجهات  إذن  على 
المحكمة أن جنحة العودة بعد اإلبعاد هي جنحة 
وقتية ترتكب منذ الدخول األول بعد اإلبعاد، وهي 
من الجرائم الوقتية التي تقع وتنتهي في لحظة 
حدود  المبعد  اجتياز  لحظة  هي  واحدة،  زمنية 
من  خاص  إذن  لديه  يكون  أن  دون  من  الدولة 
الجهات المختصة، وهي بطبيعتها الوقتية يمكن 
من  الدولة  إلى  المبعد  دخول  بتكرار  تتكرر  أن 
دون اإلذن الخاص، ويبدأ ميعاد انقضاء الدعوى 
الجزائية الناشئة عن هذه الجنحة من تاريخ آخر 
دخول، وأن القانون الذي ينص على أنه ال يجوز 
لألجنبي الذي سبق إبعاده العودة إلى البالد إال 
بإذن خاص من وزير الداخلية تم تعديله ليصبح 
من رئيس مجلس إدارة الهيئة االتحادية للهوية، 
يجوز  »ال  التالي  على  حالياً  القانون  نص  حيث 
العودة  الدولة  عن  إبعاده  سبق  الذي  لألجنبي 
الهيئة  إدارة  مجلس  رئيس  من  خاص  بإذن  إال 
االتحادية للهوية«. و»أنه على المحكمة أن تأمر 
غير  بصورة  البالد  دخل  الذي  األجنبي  بإبعاد 

مشروعة«.
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قضايا و أحكام مرجعية

�سعد حممد اأبوزيد - باحث قانوين 

تقدير كفاية الدليل الجزائي لإلدانة 

أيدت المحكمة االتحادية العليا في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة حكماً استئنافياً، قضى بتغريم شاب 
من المقيمين في الدولة بمبلغ 100 ألف درهم، بسبب 
اختراقه حساب امرأة متزوجة على برنامج التواصل 
صور  على  والحصول  شات«،  »سناب  االجتماعي 
بنشرها،  وتهديدها  لها،  وفيديوهات  ومحادثات 
وقضت  مقابلته،  رفضت  حال  في  زوجها  وإبالغ 
المحكمة برفض الطعن الذي قدمه الشاب، وإلزامه 
الهاتف  ومصادرة  القضائي  المالي  الرسم  بدفع 
القضية،  تفاصيل  وتعود  التأمين.  ومبلغ  المتحرك 
الشاب  أرسلها  امرأة،  إلى  إلى ورود رسالة تهديد 
التواصل  برنامج  عبر  قبلها  من  والمجهول  نفسه 
اخترق  بأنه  فيها  يبلغها  أب«،  »واتس  الهاتفي 
االجتماعي »سناب  التواصل  برنامج  حسابها على 
شات«، وأن جميع صورها ومحادثاتها وفيديوهاتها 
الرفض  حال  وفي  مقابلتها،  وطلب  لديه،  أصبحت 
سينشر الصور والمحادثات والفيديوهات، ويرسلها 
إلى زوجها، كما التقط صوراً لبعض المحادثات التي 

حدثت بينها وبين أشخاص آخرين، وأرسلها لها.
وتقدمت المرأة ببالغ إلى القيادة العامة للشرطة 
في إحدى إمارات الدولة التي تعيش فيها، وحولت 
أسندت  التي  العامة  النيابة  إلى  القضية  الشرطة 
للشبكة  تصريح  بدون  الدخول  تهمة  للمتهم 
الخاص  شات(  السناب  )برنامج  المعلوماتية 
بالمجني عليها، والحصول على بياناتها الشخصية، 
وطالبت معاقبته طبقاً ألحكام القانون االتحادي في 

شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
نفسها،  االمارة  في  الجنح  محكمة  وقضت 

إليه،  أسند  بما  بإدانته  المتهم  على  وحضورياً، 
خارج  وإبعاده  درهم،  ألف   100 بغرامة  ومعاقبته 
المستخدم  المتحرك  الهاتف  مصادرة  مع  الدولة، 
بالرسوم  وإلزامه  التأمين،  ومبلغ  الجريمة  في 
أمام  الحكم  المتهم  فاستأنف  القضائية،  المالية 
محكمة االستئناف في اإلمارة نفسها، والتي قضت 
حضورياً بقبول االستئناف شكالً، وفي الموضوع 
بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من إبعاد، 
وتأييده فيما عدا ذلك وإلزامه بالرسوم القضائية، 
فطعن المتهم حكم محكمة االستئناف أمام المحكمة 
االتحادية العليا في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
الخطأ في  المطعون فيه  الحكم  الطاعن على  ونعى 
والفساد  التسبيب،  في  والقصور  القانون،  تطبيق 
توافر  لعدم  الدفاع،  بحق  واإلخالل  االستدالل  في 
أركان الجريمة في حقه، و ادعى أن المجني عليها 
برنامج  على  لحسابها  السر  كلمة  أعطته  التي  هي 
التواصل االجتماعي »سناب شات« بغرض تغييره 
بها، وأنه  لديه معرفة سابقة  بناء على طلبها، وأن 
استعمل كلمة السر الجديدة، كما أن أقوال الشاكية 
ال تكفي وحدها إلدانته، باإلضافة إلى كيدية االتهام 
الذي يؤكده إبداء الشاكية في تحقيقات النيابة العامة 
باإلضافة  ضده،  الشكوى  عن  للتنازل  استعدادها 
إلى أن الحكم لم يحقق دفاعه بندب خبير فني في 

اإللكترونيات، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
االتحادية  المحكمة  قررت  الطعن،  دراسة  وبعد 
بما  االستئناف  محكمة  حكم  وأيدت  رفضه،  العليا 
دون  من  الدخول  تهمة  من  المتهم  إلى  أسندت 
عليها،  بالمجني  الخاص  لـ)سناب شات(،  تصريح 

والحصول على بياناتها الشخصية، وأيدت تغريمه 
المالي  الرسم  بدفع  وإلزامه  ألف درهم،   100 مبلغ 
القضائي ومصادرة الهاتف المتحرك ومبلغ التأمين.
حكمها  في  العليا  االتحادية  المحكمة  وأشارت 
المطعون  للحكم  المؤيد  المستأنف  الحكم  أن  إلى 
فيه قد أحاط بواقعة الدعوى وظروفها ومالبساتها 
إحاطة تامة، بما تتوافر به كل العناصر الموضوعية 
والقانونية للجريمة التي أدين الطاعن فيها، وأوردت 
على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال 
المجني عليها بتحقيقات النيابة العامة واستدالالت 
بعدما  عليها،  المجني  بتهديد  قام  بأنه  الشرطة 
أرسل لها محادثة »واتس أب« بينها وبين شخص 
المتهم  أن  والتحري  البحث  بتقرير  ثبت  وما  آخر، 
هو صاحب رقم الهاتف المتحرك الذي أرسل منه 
الرسالة، وهي أدلة سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم. 
محكمة  أن  العليا  االتحادية  المحكمة  وأوضحت 
ملزمة  غير  االستئناف  أو  الجنح  سواء  الموضوع 
أنه  مشاهدتها  من  ترى  ما  في  فني،  خبير  بندب 
أوراق  في  عثورها  عند  فنية  خبرة  إلى  يحتاج  ال 
الدعوى على ما هو كاٍف لتكوين عقيدتها. ومن ثم 
فإن النعي في هذا الشأن يكون غير سديد، كما أن 
الدفع بعدم توافر أركان الجريمة وكيدية االتهام هي 
من الدفوع الموضوعية التي ال تستوجب رداً على 
استقالل ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت 
التي أوردها الحكم، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا 
الصدد حرياً بالرفض، ويكون الطعن برمته على غير 

أساس متعيناً رفضه.
وللتعليق على حكم المحكمة االتحادية العليا في 
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هذه القضية، نؤكد أن ما جاء في حكم المحكمة هو 
مطابق تماماً لوقائع الدعوى ومنسجم مع القانون 

اإلماراتي وذلك لألسباب التالية:
1 - محكمة الموضوع أي الجنح واالستئناف هي 
األقرب إلى فهم واقع الدعوى من خالل تحقيقاتها 
األمر  لزم  إذا  والشهود  النزاع  أطراف  وسماع 
وغيرها من األمور التي تتصل بالدعوى، وهي التي 
تراقب سير األمور فيها بداية من محاضر االستدالل 
في الشرطة، مروراً بتحقيقات النيابة العامة ودفاع 
المتهم وتمحيص األدلة، إلى أن تصدر حكمها. ولقد 
القضية  هذه  في  العليا  االتحادية  المحكمة  أرست 
مبدأ قانونياً مفاده أن تقدير كفاية الدليل الجزائي 
لإلدانة هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها 
محكمة الموضوع من غير معقب عليها في ذلك، متى 

كان تقديرها سائغاً وال يخالف القانون.
2 - تحقيقات النيابة العامة واستدالالت الشرطة 
بعدما  عليها،  المجني  بتهديد  المتهم  قيام  أكدت 
أرسل لها محادثة »واتس أب« بينها وبين شخص 
المتهم  أن  والتحري  البحث  بتقرير  ثبت  وما  آخر، 
هو صاحب رقم الهاتف المتحرك الذي أرسلت منه 
الرسالة، وهي أدلة سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم.

3 - أن محكمة الموضوع غير ملزمة بندب خبير 
إلى  أنه ال يحتاج  فني، في ما ترى من مشاهدتها 
خبرة فنية عند عثورها في أوراق الدعوى، ألن ندب 
الخبير الفني يكون في المسائل الفنية التي تستدعي 
ذلك مثال التسجيالت الهاتفية والفيديوهات المرئية 
إنكار  حالة  في  من صحتها  التحقق  تحتاج  والتي 
المتهم. وفي هذه القضية كان الرقم الهاتفي مسجالً 

باسم المتهم ولم ينكره. 

4 - وبالنسبة الدعاء المتهم بعدم توافر أركان 
من  هو  االدعاء  فهذا  االتهام،  وكيدية  الجريمة 
دام  ما  رداً  تستوجب  ال  التي  الموضوعية  الدفوع 
الرد مستفاداً  من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، 
وهي مكتملة وصحيحة تماماً. من وقائع المحاكمة، 
أن  واألصل  والشروط  األركان  مكتملة  والجريمة 
المعنوي،  والركن  المادي  الركن  ركنين،  من  تكون 
وإذا تخلف أحدهما اعتبر الفعل غير مجرم. ويقصد 
بالركن المادي للجريمة كما جاء في المادة )31( من 
قانون العقوبات االتحادي اإلماراتي وتعديالته)أي 
فعل  االمتناع عن  أو  فعل  بارتكاب  إجرامي  نشاط 
متى كان هذا االرتكاب أو االمتناع مجرم قانوناً(. 

والركن المادي متوافراً في هذه القضية.
العمد  به  فيقصد  للجريمة  المعنوي  الركن  أما 
العقوبات  قانون  من   )38( للمادة  وفقاً  الخطأ  أو 
االتحادي اإلماراتي. والعمد هو )اتجاه إرادة الجاني 
مجرمين  كانا  متى  االمتناع  أو  الفعل  ارتكاب  إلى 
نتيجة  أو  مباشرة  نتيجة  ألحداث  وذلك  قانونين 
المعنوي  والركن  الجاني(.  يتوقعها  أخرى مجرمة 

متوفر في هذه القضية أيضاً.
والمتهم في هذه القضية اخترق حساب المجني 
عليها على »سناب شات«، وإمعاناً في تحقيق غرضه 
في لقائها خارج المنزل أرسل لها صوراً ومحادثات 
بالتهديد أنه سيبلغ  مع أشخاص آخرين مصحوباً 

زوجها في حالة رفضها طلبه. 
5– الحكم بالغرامة المالية في هذه القضية جاء 
 2012 لسنة   5 رقم  القانون  من   21 للمادة  وفقاً 
تنص  والتي  اإللكترونية،  الجرائم  مكافحة  بشأن 
على التالي: )يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة 

أشهر والغرامة التي ال تقل عن مائة وخمسين ألف 
أو بإحدى  ألف درهم  درهم وال تجاوز خمسمائة 
هاتين العقوبتين كل من استخدم شبكة معلوماتية، 
أو نظام معلومات إلكترونياً، أو إحدى وسائل تقنية 
شخص  خصوصية  على  االعتداء  في  المعلومات، 
في غير األحوال المصرح بها قانوناً بإحدى الطرق 

التالية: 
أو  تسجيل  أو  اعتراض،  أو  السمع،  استراق   -
نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصاالت أو مواد 

صوتية أو مرئية. 
- التقاط صور الغير أو إعداد صور إلكترونية أن 

نقلها أو كشفها أو نسخها أو االحتفاظ بها. 
صور  أو  إلكترونية  صور  أو  أخبار  نشر   -
أو  بيانات  أو  تعليقات  أو  مشاهد  أو  فوتوغرافية 

معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية. 
والطريقتان األولى والثانية  استخدمهما المتهم 

في هذه القضية.
للمادة  طبقا  الدولة  عن  اإلبعاد  حكم  جاء   -  6
لسنة   3 رقم  االتحادي  العقوبات  قانون  من   121
1987 والذي يوجب األبعاد في جرائم العرض )إذا 
للحرية  مقيدة  بعقوبة  أجنبي في جناية  حكم على 
الحكم  وجب  العرض  على  الواقعة  الجرائم  في  أو 
بإبعاده عن الدولة ويجوز للمحكمة في مواد الجنح 
األخرى أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة، أو 
الحكم باإلبعاد بدالً من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة 

للحرية(. 
وقد أيدت المحكمة االتحادية العليا حكم محكمة 
االستئناف بإلغاء حكم اإلبعاد واالكتفاء بالغرامات 

المالية، فأصابت في حكمها الواقع والقانون. 
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آفاق

بزوغ  الدولي  السلم  صفاء  يكدر  ما  دائماً 
أو  آخر،  إلى  حين  من  دول  بين  نزاعات 
سياسية  وأطراف  دولة  بين  خالفات  صعود 
وإيديولوجية، أو توترات داخل الدولة الواحدة.. 
وهي منازعات تتباين في شدتها وتختلف في 
تنشب  التي  والخالفات  فالنزاعات  تعقيداتها. 
قد يكون باعثها حصص الماء من نهر يخترق 
مرتبط  مشكل  أو  منها،  مجموعة  أو  دولتين 
أو  سيادية،  ومناطق  الحدود  وتحديد  برسم 
اختراق للمجال الجوي بشكل متكرر، أو شبهة 
تفسير  في  اختالف  أو  رقمية،  مواقع  إتالف 
على  تنازع  أو  دولي،  قانوني  نص  أو  اتفاقية 
الدولة  السلطة والنفوذ بين تيارات داخلية في 

الواحدة، أو وجود قضية أسرى وجثامين..
في  تتطور  يجعلها  النزاعات  هذه  وإدامة 
ومأساوية،  كارثية  وربما  سلبية  اتجاهات 
عبر  التدخل  إلى  ثالث  بطرف  ويدفع  يحتم  ما 
المتنازعين  بين  وتوافق  باختيار  الوساطة، 
لحلحلة  المتخاصمين،  أحد  قبل  من  بطلب  أو 
عن  والبحث  مسبباته،  وتفكيك  النزاع  هذا 
واستعادة  تفاعلي،  وفضاء  مشتركة  أرضية 
الثقة بينهما أو بناؤها من أوٍل، وإرساء عالقة 
أطرافه.  أو  النزاع  بين طرفي  طبيعية وصحية 
إن الوساطة ليست بطفرة جديدة في العالقات 
الدولية، بل هي تقليد عريق ضارب في القدم. 
أي عقبة  لتفتيت  كآلية  فالوساطة عرفت قديماً 

ولتسوية حل يرضي جميع األطراف.
ولهذا المسلك الذي ينزع إلى الحوار والنقاش 
ومتمرسون  خبراء  والتيسير  والتسهيل 
يتصدون  وسابقون  حاليون  ودبلوماسيون 
لمثل هذه المنغصات. وهو مسار يحتاج التمهل 
وتاريخ  لسياق  جيد  وفهم  والسرية،  والتروي 
النزاع وأطرافه المباشرين والمتدخلين فيه من 
قريب أو بعيد. والنزاعات في هذا العالم ال تخبو 
وال تنتهي، فهي دائمة ما دام اإلنسان موجوداً 

 حممد مبخيوا�س

باحث يف �سوؤون اال�ستخبار واالإعالم االأمني

على هذه البسيطة.
حيث  من  للوساطة  متنوعة  أشكال  توجد 
عبر  أو  مباشر  بشكل  دوالً  تكون  قد  الجهة، 
مؤسسات سيادية، أو منظمات دولية، أو مراكز 
التجاري،  شقها  في  خاصة  للخواص  مملوكة 
لكن  كبير..  بشكل  المراكز  هذه  انتشرت  وقد 
والسيرة  والثقة  األطر  وحنكة  الجودة  تبقى 
هذه  جميع  بين  المفاضلة  ميزان  هي  الذاتية 

الصنوف..

ما هي الو�ساطة؟

البينية  أزماتها  حل  في  الدول  اعتمدت 
وخالفاتها ونزاعاتها بشكل سلمي، إما مقاربة 
وهي  وسيطية..  أو  تحكيمية  أو  تفاوضية 
وترتيباتها  منطلقاتها  في  تختلف  مقاربات 
والمتدخلين فيها. فالمفاوضات هي إجراء بيني 
يتم ويضم فقط أطراف النزاع من دون تدخل 
إجراء  فرض  هو  التحكيم  فيما  ثالث.  طرف 
محدد وعلى جميع أطراف النزاع القبول به. أما 

الوساطة فهي ترتيب اختياري ال يتم إال بقبول 
طوعي من أطراف النزاع، ويكون محركها طرف 
وتعد  الوسيط.  يدعى  ومستقل..  محايد  ثالث 
ودية،  بطرق  النزاعات  فض  في  بديالً  أسلوباً 

وفي أحايين كثيرة تطوِّقها السرية والكتمان. 
إيجاد تسوية وتفاهم وحل  إلى  وهي ترمي 
أنفسهم  النزاع  أطراف  من  ونابع  عليه  متفق 
كلمة  فيها  ولهم  اختياري،  وسيط  بمساعدة 
نقاشي  جو  لخلق  الوساطة  وتأتي  الحسم. 
أي  وكسر  متشنج،  أو  مشحون  وغير  مفتوح 
وهي  منغص.  أي  وإزاحة  النفسية،  العقبات 
تستند  والتقنية  اإلجرائية  النقاط  من  مجموعة 
إلى خطة أولية ذات قابلية كبرى للمرونة وغير 

جامدة.
وسيط  عبر  احترافية  بآلية  الوساطة  وتتم 
النزاع  أطراف  أحد  قبل  من  يستدعى  توافقي 
أو من قبل الجميع لإلشراف على هذه العملية، 
ويبقى  وامتيازات..  شروط  عدة  فيه  وتتوافر 
مكفوالً  الوساطة  عملية  من  االنسحاب  حق 
للجميع بما فيهم الوسيط ذاته متى رغبوا ذلك.

وتمنح الوساطة ألطرافها عدة امتيازات، منها: 
تقليص المدة الزمنية مقارنة بإجراءات التقاضي 
والتحكيم. وتساعد األطراف على خلق نوع من 
عليه.  متفقاً  الحل  لكون  اإليجابية في عالقتهم 
وعند فشل الوساطة، ألي سبب كان، ال يمكن 
ألي طرف االحتجاج بما تم تداوله من معلومات، 
الوسيط  أو طلب شهادة  وثائق،  أو  بيانات،  أو 
الذهاب  على  كلهم  أو  األطراف  أحد  أصر  إذا 
التحكيم.  أو  كالتقاضي  أخريات  مقاربات  إلى 
التوفيق  يحالف  أن  بالضرورة  ليس  أنه  كما 
جميع الوساطات، بل هناك نجاح وهناك فشل، 
وعند تعقد أي عملية وساطة، قد يتم استبدال 
عنصر  يضطرب  عندما  خاصة  بآخر،  وسيط 
الثقة وهو من أهم عناصر الوساطة بينه وبين 
أحد أطراف النزاع لسبب ما. ورغم أنها ليست 

الوساطة في حل
 النزاعات الدولية واإلقليمية

توجد اأ�سكال متنوعة 

للو�ساطة من حيث 

اجلهة، قد تكون دوًل 

اأو منظمات دولية
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عملية قانونية، ألن االنسحاب منها ال يترتب عنه 
قانونية..  وحجج  قضائية  وإجراءات  متابعات 
وغير رسمية لكونها تجري بعيداً عن المسارات 
الرسمية، لكن بالمقابل يمكن لألطراف استقدام 
أو  قانوني  )خبير  به  واالستعانة  شخص  أي 
استراتيجي مثالً( ما دام ضرورياً في نظرهم.. 
إلى  تفضي  التي  الحاالت  أن  بالذكر،  وحري 
جرائم  عنها  تنتج  أو  اإلنسانية،  ضد  جرائم 
حرب، أو تحصل فيها إبادة/إبادات جماعية، أو 
انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان ال  تقع فيها 

يشملها تفاوض أو عفو أو وساطة أو تقادم.
بسرية  الوساطة  عملية  تتم  أن  الجيد  ومن 
الخاص،  أو  الرسمي  سواء  اإلعالم،  عن  بعيداً 
ألن كثرة التحليالت، والنزق، وشيوع خبراء في 
استفسار  كل  إجابة عن  لهم  والذين  كل شيء 
السير  على  يؤثر  شيء..  كل  خبايا  ويفهمون 
العادي والسليم للوساطة وعلى الرأي والمزاج 
المسار  تعيق  قد  بترسبات  ينذر  ما  العامين، 
على  وساطة  أي  إجراء  وعند  ورمته.  بجملته 
تفصيل  أي  إعطاء  عدم  المتنازعة  األطراف 
فجميع  اآلخر،  الطرف  ومطالب  محتويات  على 

المطالب المقدمة تبقى خاضعة للسرية.

من هو الو�سيط وما هي �سفاته؟

وال  بقاٍض  ليس  شخص  هو  الوسيط 
كمحاٍم  طبيعياً  يكون  أن  إما  أحكاماً،  يصدر 
أو مؤسسة  كدولة،  أو معنوياً  أو شيخ قبيلة.. 
دولية أو إقليمية أو سيادية.. قادراً على تدبير 
الضغوطات وإدارة الزمن، والتحكم في توازنات 
وإبداء  للنقاش  مشجع  جو  وتأمين  الحوار، 
الرأي، وتقديم المساعدة واإلسناد على التنقيب 

عن حلول توافقية، وتسهيل اإلجراءات، وتحييد 
للواقع  ومدركاً  النفسية،  والسدود  العراقيل 
ويستطيع  والسوسيوثقافي،  الجيوسياسي 
وتفنيد  والتسللية  المزعجة  العوامل  تبديد 
األراجيف واإلشاعات. وعلى الوسيط أن يكون 
فاهماً ومتمكناً من الملف المراد معالجته بأوفر 

المعلومات والبيانات..
من بدهيات عمل الوسيط االلتزام بمبدأ السر 
اللقاءات،  تفاصيل  في  الخوض  وعدم  المهني، 
سواء في عناوينها العريضة أو الثانوية، مع أي 
المتنازعين. وتمكين أطراف  طرف خارج إطار 
اآلخر،  مواقف  فهم  من  ومساعدتهم  النزاع 
وتقريب  ومثمر،  هادئ  لحوار  أرضية  وخلق 
التقارب  مكامن  عن  البحث  عبر  النظر  وجهات 

ونقط االلتقاء ومنافذ التفاهم..
مدارك  بعدة  الوسيط  يتميز  أن  يتطلب 
بدءاً  ودراية،  دربة  وعلى  وصفات،  وكفايات 
التواصل  وآليات  وأسسها،  الوساطة  بأدبيات 
وتقنياته، وفنيات  التفاوض  ومناهجه، وطرائق 
إدارة االجتماعات وأبجدياتها، وملكة في قراءة 
الصور الذهنية، وفهماً بواقع األنظمة السياسية 
السائدة والقوانين النافذة في مناطق الوساطة، 

الو�سيط هو �سخ�ص 

لي�ص بقا�ٍص ول ي�سدر 

اأحكامًا، اإما اأن يكون 

  اأو 
ٍ
طبيعيًا كمحام

معنويًا كدولة
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آفاق

المجتمع  تأثير  ومستوى  األحزاب  وحركية 
النزاع،  أطراف  بين  العالئق  وتاريخ  المدني، 

سواء كانوا دوالً أو جماعات..
ومن جملة أهم الصفات الواجب توافرها في 
أي وسيط كان: أوالً، الحياد، والذي على أساسه 
يتعامل الوسيط مع أطراف النزاع والمتدخلين 
إن وجدوا على مسافة واحدة، وأال يغلب مطالب 
على  تعسفياً  يضغط  أن  أو  اآلخر،  على  طرف 
طرف من أجل الحصول على تنازل لطرف آخر، 

أو أن يقلل من قيمة وشأن أي طرف..
الخضوع ألي  عدم  االستقاللية، وهي  ثانياً، 
أقطاب  أو  النزاع  أطراف  ضغوطات، سواء من 
خارجية، وأال يخنع لتأثيرات ترمي إلى توجيه 
مصالح  يخدم  وسياق  اتجاه  نحو  الوساطة 
السياسي  توجهه  يؤثر  وأال  أخرى.  أطراف 
العادي  السير  أو معتقداته على  واإليديولوجي 

للوساطة..
المسؤولية  يتحمل  أن  المسؤولية،  ثالثاً، 
لها،  َتقدَّم  التي  للوساطة  واألدبية  األخالقية 
وعدم التغاضي أو تقليل االهتمام أو الالمباالة 

اتجاهها..
رابعاً، الشفافية: أن يعلم الجميع بالمقتضيات 
الواجبة في عمل الوسيط، وأن يخبرهم بالقواعد 

الناظمة لسلوكه..
ال يشترط في الوسيط أن يكون الوحيد في 
إدارة المحادثات، والمساعدة على ابتكار حلول 
بجانبه  يتحرك  بل  ومعقولة،  التنفيذ  ممكنة 
والباحثين،  االختصاصيين،  من  وفريق  طاقم 
والعاملين  الميدانيين،  والخبراء  والقانونيين، 

على الشؤون اللوجيستية..

كيف تتم ترتيبات واإجراءات عملية 

الو�ساطة؟

من  مجموعة  على  الوساطة  عملية  تبنى 
اإلجراءات:

1. وجود نزاع: ال تبتدئ الوساطة من فراغ، 
ظهور  أو  نزاع  نشوب  عند  تحريكها  يتم  بل 
خالف أو نشوء اضطراب أو لتسوية صفقة ما..

يتقدم  أن  وطلبها:  الوساطة  إلى  اللجوء   .2
طرف أو جميع األطراف بطلب عملية وساطة.

الوسيط  يكون  أن  وهي  والتهيؤ:  األهلية   .3
وله  النزاع،  بملف  كبرى  معرفية  سعة  على 
على  وحاصل  المطلوبة،  والكفايات  المهارات 
الدعم  توفر  إلى  إضافة  األطراف..  جميع  ثقة 
السياسي والمصروف المالي )يحدد هذا األخير 
إما  والوسيط،  األطراف  تفاهم جميع  بناًء على 
تقاسم األعباء المالية مناصفة أو بتدبير آخر(، 
والتي  المختلفة  للمراحل  استراتيجية  ووضع 

تبقى مرنة للقيام بأي تعديل أو تغيير ما..
4. الموافقة: بما أنها عملية طوعية واختيارية فهي 
تلزم الوسيط الحصول على موافقة أطراف النزاع. 

قد تكون هذه الموافقة تدريجية حتى تصبح كاملة.
التأكيد على شيء مهم،  المشاركة: يجب   .5
هو أن المشاركة يجب أن تشمل جميع األطراف.

6. تحديد زمن ومكان بدء الوساطة: أي مكان 
إجراء اللقاء األول وموعده، على أن يحدد موعد 
المحادثات التالية توالياً، وكذلك المكان، حسب 

الظروف، إذا كان أمر نقاشاً.

والئحة  والمطالب  بالوثائق  اإلدالء   .7
عملية  في  البدء  قبل  الجميع  على  المشاركين: 
المطالب،  وتحديد  الوثائق،  تقديم  الوساطة 
التسوية  في  المشاركين  تضم  الئحة  وإعطاء 

وإرسالها لجميع األطراف.
8. إجراء عملية الوساطة: عند التسوية ونجاح 
القانون  مع  ومتفقة  متسقة  وأنها  الوساطة 
الدولي، وبعد إفهام األطراف الحيثيات القانونية 
واالتفاقيات الدولية، وإشعارهم أن االتفاق نابع 
بنود  األطراف على  وصادر منهم توقع جميع 
إجرائياً  أو  نسبياً  كان  سواء  المبرم،  االتفاق 
سبب  تحديد  فيجب  الفشل  وعند  شمولياً.  أو 

اإلخفاق مع بقاء عنصر السرية كامالً ومطلقاً.
تأتي الوساطة بديالً ودياً وطوعياً عن حلول 
مأساوية كالحرب. وكعملية اختيارية لجسر أي 
أن  وُيحتمل  األفق  في  تبزغ  قد  هوة  أو  فجوة 
كمحاولة  وكذلك  حاداً.  وخالفاً  صراعاً  تسبب 
لفض أي نزاع أوجد لنفسه ركناً في خضم ما 
يشهده العالم من اضطرابات عالئقية بين دول، 
إلى  أو بين دول وجماعات.. والتي قد تفضي 

كوارث ومصائب جمة.
للوساطة دواليبها ومنطق اشتغالها، بيد أنها من 
حيث المبدأ ليس لها أي نفوذ أو أحكام نافذة. لكن 
في المقابل ال تبتعد عن فنيات وتقنيات التسويق، 
وعن تلك القوة الناعمة التي تفرض وجوداً سلساً 
وأريحياً في إقليم النزاع وفي صفقاته وتسوياته. 
الدولي،  العام  الرأي  إلى  »بطولياً«  منفذاً  وتمنح 
وباباً مشرعاً لكسب ثقة أطراف متعددة، وتزكيًة 

لوسطات في نزاعات وصراعات أُخرى مقبلة.
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الشرطة العالمية

العام اجتمع في لوس أنجلوس  في مطلع هذا 
عن  تدريبية  جلسة  في  القانون  فرض  مسؤولو 
يوجد  ال  أنه  إلى  وخلصوا  المميتة  غير  األسلحة 

سالح منفرد بديل عن القوة المميتة. 
القانون  بإنفاذ  المكلفين  المسؤولين  كبار  لكن 
الذين تجمعوا في دورة تدريبية حول القوة غير 
المميتة، قالوا إنهم ما زالوا ال يملكون بديالً وحيداً 
مضموناً للقوة المميتة عندما يتعلق األمر بإخضاع 
األشخاص الذين ال يحملون أسلحة نارية، ولكنهم 
أن  إلى  اإلحصاءات  وتشير  االعتقال.  يقاومون 
السود والالتين يقتلون بشكل غير متناسب خالل 

هذه المواجهات.
إيريك غارسيتي قال في  عمدة لوس أنجلوس 
افتتاح الجلسة: »من الضروري للغاية إيجاد طريقة 
أخرى للمضي قدماً«. وفي الوقت الذي ظهرت فيه 
قال:  الساحة،  على  الجديدة  األدوات  من  العديد 
»كيف يمكننا تطبيق هذه التكنولوجيا على بعض 

أكثر مشاكلنا المربكة؟«.
وعندما يتعلق األمر باعتقال المشبوه الذي يبدي 
مقاومة، ولكن من دون اللجوء لسحب الزناد فلدى 
رجال الشرطة مجموعة من الخيارات، من بنادق 
الرصاص المطاطي إلى القبضات، كما يمكنهم نزع 

 999 - خا�س

فتيل المواقف الخطرة عن طريق سحبهم للخارج 
أو حتى االنسحاب في الحاالت التي ال يوجد فيها 

رهائن، أو عدم وجود تهديد لألرواح األخرى.
عدد  أكبر  الشرطة  إعطاء  هو  ذلك  من  الهدف 
ممكن من األدوات والتأكد من معرفتها الستخدامها 
قبل أن يتخذوا قراراً بإطالق النار على شخص ما 

بدافع الخوف على أنفسهم أو اآلخرين.
يكفي  بما  مثالي  واحد  تكتيك  يوجد  ال  ولكن 
تكون  المثال،  سبيل  وعلى  المهمة،  إلنجاز 
مسدسات الصعق الكهربائي فعالة بشكل عام نحو 
60 في المائة فقط من الوقت، لكنها لن تعمل إذا 
أطلقت من مسافة قريبة جداً، كما أنها ليست فعالة 

عندما يرتدي الشخص مالبس ثقيلة.
شرطة  إدارة  مفوض  أونيل،  جيمس  وقال 
إلخضاع  طريقة  أفضل  اختيار  عند  نيويورك: 
باتخاذ قرارات حاسمة.  األمر  يتعلق  ما،  شخص 
إنه عندما يرى الجمهور أن الشرطة  المهم أيضاً 
يبني  األمر  فهذا  اإلنسانية،  الحياة  بقدسية  تهتم 

الثقة.
بعض  أيضاً  نيويورك  شرطة  شهدت  لقد 
االتجاهات المشجعة. فقد انخفض عدد الحوادث 
التي أطلق فيها عناصر الشرطة نيران البنادق من 

52 في عام 2017 إلى 35 في 2018.
إلى جانب أجهزة التفريغ الكهربائي غير الفتاكة 
شرطة  ترسانة  تشتمل  الصعق،  مسدسات  مثل 
نيويورك غير الفتاكة على رذاذ الفلفل، والهراوات، 
البوليسية.  الكالب  مقيدة، وفكي  وبطانية شبكية 
الرصاص  بنادق  اإلدارات  بعض  تستخدم  كما 
القذائف  تطلق  التي  األخرى  البنادق  أو  المطاطي 

غير المميتة. 
جديدة  بدائل  إلى  الشركات  من  العديد  ودعت 
أخرى. أحدها عبارة عن هالم يمكن تفريغه على 
يتمكن  حتى  الفلفل  مرشات  من  أكبر  مسافات 
وهناك  مسافاتهم.  على  الحفاظ  من  الضباط 
أجهزة أخرى مثل تلك التي تسمى )بوالراب( التي 
تستخدم جهازاً إلطالق السالسل التي تلتف حول 
أرجل الشخص أو ذراعيه وتثبيتها. وهناك مكبر 
صوت ضخم يمكن أن يسمح للضباط بالوقوف 
والتحدث إلى شخص خطير من مسافة تصل إلى 

300 قدم.
الواليات  أنحاء  في  الشرطة  إدارات  وتقوم 
المتحدة بتجربة جهاز يطلق رباطاً يشبه »الرجل 
حركتهم،  لشل  بهم  المشتبه  على  العنكبوت« 
العام الماضي نتيجة  وذلك بعد وفاة 49 شخصاً 

بدائل األسلحة المميتة
اإدارات ال�شرطة الأمريكية تكثف م�شاعيها 

للبحث عن اأ�شلحة اعتقال غري قاتلة
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استخدام المسدسات الصاعقة ضدهم.
ويطلق الجهاز، المسمى »بوالراب«، رباطاً طوله 
ساقي  حول  ليلتف  كرة  بطرفه  مثبت  متر   2.4
ويعمل  الهرب.  من  منعه  ثم  ومن  به،  المشتبه 
الجهاز على مسافة تتراوح بين 3 أمتار إلى 7.6 

متر.
)راب  شركة  رئيس  سميث  توم  وقال 
إندستريز( مصنعة الجهاز »سواء أكانت الوسيلة 
مسدساً صاعقاً أو رذاذ الفلفل أو الهراوة..فإن ثمة 
مستوى  استخدام  بطلب  المحاكم  أوجدتها  ثغرة 
وأضاف:  المناسب«.  الوقت  في  القوة  من  أعلى 
إذ  الثغرة،  تلك  كاملة  بصورة  الجهاز  هذا  »يسد 
يمنح الضباط خياراً آخر الستخدامه قبل استخدام 
القوة إلنهاء أي محادثة بشكل  مستوى عاٍل من 

آمن جداً جداً«.
بقليل  أكبر  »بوالراب«  إن جهاز  وقال سميث: 
من الهاتف المحمول، وهو مصمم كي يتم وضعه 
بسهولة في حزام ضباط الشرطة وتصل سرعة 
متر   200 حولي  إلى  الجهاز  يطلقه  الذي  الرباط 
في الثانية »ولذلك لن ترونه«. وأضاف أنه شرح 
فكرة عمل الجهاز لعشرات من إدارات الشرطة في 
الواليات المتحدة وأيضاً في أستراليا ونيوزيلندا. 
في  وفاة  حالة   1081 عن  يقل  ال  ما  توثيق  وتم 
للمسدسات  الشرطة  استخدام  جراء  المجمل 
استخدام  بعد  الوفيات  غالبية  وجاءت  الصاعقة. 
هذه المسدسات على نطاق واسع في أوائل العقد 

الماضي ومنها 49 وفاة عام 2018.
فقد  للجهاز  المنتجة  الشركة  لموقع  ووفقاً 
نوريس  الوود   »100 »بوالراب  جهاز  اخترع 
الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا فيها، والذي يحمل 
أكثر من 80 براءة اختراع باسمه معظمها يتعلق 

بالهندسة الصوتية والكهربائية. 
وتشير الشركة إلى أن نجاح مسدسات الصعق 
مؤشر على حاجة أجهزة الشرطة إلى حلول غير 
مميتة خالل عمليات االعتقال، وأن البيانات تدعم 
مركز  نشرها  دراسة  قدرت  فقد  التوجه.  هذا 
شخص   1000 نحو  أن   2015 عام  العالج  دعم 

بدائل األسلحة المميتة

تلجأ  التي  المميتة  القوة  نتيجة  سنوياً  يموتون 
واحدة  أن  كما  القانون،  فرض  مؤسسات  إليها 
من كل أربع مواجهات مميتة مع الشرطة تشتمل 
ومنذ  حادة.   عقلية  أمراض  من  يعانون  بالغين 
بداية العام لقي المنتج الجديد اهتماماً واسعاً من 
إدارات الشرطة في أرجاء الواليات المتحدة، حيث 
المالئمة  السياسات  ووضع  التجارب  إجراء  يتم 

لالستخدام. 
غيبلز  كورال  شرطة  رئيس  هوداك  اد  وقال 
بوالية فلوريدا: »إنه جهاز ممتاز، ومن المرجح أنه 

سيسهم في إنقاذ األرواح«.
قوة  ترك  الذي  هدسون  ريديت  مدحه  كذلك 
إلى  ليتفرغ   1999 لويس عام  الشرطة في سانت 
مجابهة المشكالت التي يعاني منها نظام العدالة 
الجنائية، حيث قال: »عندما تتاح الفرصة الستجابة 
أكثر إنسانية لشخص ما يعاني من أزمة، فسيكون 
في  وإنما  فحسب  الشرطة  صالح  في  ليس  ذلك 

صالح المجتمع أيضاً«.
وكانت دائرة الشرطة في مينابوليس أول دائرة 
شخص  العتقال  العقلة  جهاز  تستخدم  أمريكية 
خطر، حيث قام رجال التدخل السريع باستخدام 
هذا الجهاز في مدينة »فورت ورث« لشل حركة 
شخص كان يحمل بندقية، ويتحصن في منزل مع 

رهينتين هدد بإيذائهما. 
قام رجال التدخل السريع برش عنصر كيماوي 
سريع التبخر اجبر المشبوه للخروج من المنزل، 
وما أن خرج حتى اطلقت العقلة عليه لشل حركته، 
فتم اإلطباق عليه من العناصر واعتقاله بعدما تبين 

أنه ترك بندقيته في المنزل.
فورت  شرطة  مركز  مدير  بلومان  تود  وقال 
ورث: »نحاول تجنب التصعيد من جانب الشرطي 

ومن جانب المشبوه«.
استخدمها  بدائية  أداة صيد  البوال  أو  والعقلة 
أمريكا  وهنود  واإلسكيمو  الصينيون  األصل  في 
الشكل  كروية  أوزان  من  تصنع  الجنوبية 
ألسر  تستخدم  كانت  حبل  طرفي  بنهاية  تربط 
أجنحتها،  أو  أقدامها  بربط  والطيور  الحيوانات 
)رعاة  الغاوتشو  هم  العقلة  استخدم  من  وأشهر 
البقر في أمريكا الجنوبية(، كما وجدت كآثار في 
أمريكا  اكتشاف  قبل  ما  إلى  تعود  مستوطنات 
السكان  استخدمها  حيث  باتاغونيا،  في  وخاصة 
الطيور  ألسر  التهويلشيون  وخاصة  األصليون 
والكواناكو )وهي ثدييات تشبه الالما( الذي يزن 
الواحد منها مائتي رطل. واستخدمها المابوتشي 
باحثون  وجد  كما  المعارك،  في  األنكا  وجيش 

أدوات مشابهة في أمريكا الشمالية.

اإدارات ال�شرطة الأمريكية تكثف م�شاعيها 

للبحث عن اأ�شلحة اعتقال غري قاتلة
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ضفاف

مراهقة بريطانية، في الخامسة عشرة من عمرها، تنتحر لعدم حصولها على عدد كاٍفٍ من الاليكات 
على مواقع التواصل االجتماعي، أو التفاعل على تطبيق التواصل االجتماعي »سناب شات«. هذا هو 
الخبر الذي أوردته صحيفة »ذا صن« البريطانية عن روبي سيبل، التي كانت مهووسة بـسناب شات، 
حيث كانت تقضي ما يصل إلى 8 ساعات يومياً على اإلنترنت بعد المدرسة، حتى بدأت تعاني من 
مشكالت في الصحة العقلية، ووصل بها األمر إلى إرسال سلسلة من الرسائل المزعجة قالت فيها: »قد 

اقتل نفسي هذا الصباح«. وعندما لم يجبها أحد أقدمت على فعلتها!
تم العثور على روبي ميتة عن طريق شقيقتها التوأم خالل العطلة المدرسية، وقالت األم جولي، 
البالغة من العمر 42 عاماً، من منطقة كمبريا بشمال غرب إنجلترا، إن وسائل التواصل االجتماعي قد 
أنها حاولت  لقد كانت مدمنة«. وأضافت  العقاقير لروبي.  ابنتها، وإنها »كانت مثل  تسببت في قتل 
تعطيل شبكة الواي فاي، ومصادرة هاتفها وتصفح رسائلها في محاولة إليقافها، ولكن لم ُيجِد هذا 
نفعاً. وأفادت بأن ميزة »Streak« الخاصة بالموقع، والتي تقوم بإعداد لقطات سريعة تم تبادلها بين 

األصدقاء على مدار أيام متتالية، شجعت إدمانها.
أن استفتت  على االنتحار بعد  العمر 16 عاماً  أقدمت فتاة تبلغ من  وفي جزيرة بورنيو بماليزيا، 
وبحسب صحيفة  نفسها!  قتل  منها  أغلبهم  فطلب  مصيرها،  حول  »انستغرام«  على  رواد صفحتها 
»إندبندنت« البريطانية، فقد توجهت المراهقة إلى معجبيها على موقع التواصل الشهير بالقول: »مهم 
جداً. ساعدوني في االختيار بين الموت أو الحياة« فصّوت مستخدمو اإلنترنت بنسبة 69% لصالح 

الموت. عندها ما كان من الفتاة إال أن قفزت من الطابق الثالث من المبنى الذي تقطنه وقتلت نفسها! 
وتضيف الصحيفة أن الفتاة كانت على ما يبدو تعاني من االكتئاب، وقد نشرت بالفعل العديد من 
الرسائل على الشبكات االجتماعية، توحي بأنها على وشك القيام بأمر ما، وطالبت السلطات الماليزية 
بفتح تحقيق فوري في القضية، يمكن أن يؤدي إلى مقاضاة جميع المشاركين في االستفتاء. ويعتبر 
التحريض على االنتحار أو الدعوة إليه بالنسبة للقاصرين في ماليزيا جريمة ُيعاقب عليها باإلعدام. 
وحتى لو لم يتم تنفيذ هذا الحكم المشدد، فإن المتهم قد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشرين 

عاماً.
هذه األخبار وغيرها عن التأثير السلبي لوسائط التواصل االجتماعي على المراهقين والنشء يدفعنا 
إلى العودة إلى هذا الموضوع والتطرق إليه من جديد، ألن األمر تجاوز الخطر الذي كنا نتحدث عنه 
حول تأثير األلعاب اإللكترونية على عقول األطفال واستنزاف هذه األلعاب ألوقات األطفال وميزانيات 
أهاليهم، إذ إن هذه الوسائط أصبحت تهدد حياة األطفال، وتؤدي إلى إنهاء هذه الحياة بطرق دراماتيكية 
تنافس أفالم الجريمة والرعب ومصاصي الدماء، التي لم تعد تخيفنا إذا ما قارناها مع هذا الواقع المرير 
الذي يسلب األطفال حياتهم في هذه السن المبكرة من العمر، بدالً من أن يتفتحوا مثل الزهور على 

أغصان شجرة الحياة التي تستمد بهجتها من تفتح هذه الزهور على أغصانها.
»المزيد من الاليكات« لم يعد مجرد أمنية أو رغبة لدى أصحاب الحسابات على منصات التواصل 
االجتماعي، وعند المراهقين منهم على وجه الخصوص، وإنما أصبح هوساً قد يودي بحياة الكثير من 
شبابنا وشاباتنا قبل أن يتخطوا عتبة هذه الحياة. وهذه مشكلة أصبحت تؤرق الكثيرين من أولياء 
األمور، الذين لم تعد سيطرتهم على أبنائهم في المستوى الذي يؤهلها لكبح جماح هذا الجنون الذي 
أصبح ينتشر في وسط مستخدمي هذه الوسائط، ويتحول إلى سرطان من الصعب الحد من انتشاره. 
لذلك فإن القليل من االهتمام بهذه الظاهرة مفيد، والقليل من وعي األهالي بخطر هذه الوسائط مطلوب 

للحد من خطرها الكبير.

المزيد من »الاليكات«
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رحلة إلى المغرب
)2 من 3(

صدر كتاب بعنوان: »رحلة إلى المغرب« تأليف 
الفرنسي »أندري شوفريون« ترجمة الدكتور فريد 
الزاهي، وقد نشرته هيئة أبوظبي للثقافة والسياحة 
 ،1905 عام  المغرب  دولة  المؤلف  زار   .2010 عام 
األول  الحسن  بن  عبدالعزيز  السلطان  عهد  على 
الذي حكم المغرب من عام 1894  إلى عام 1907، 
إلى  القائمة  العلويين  الشرفاء  دولة  سليل  وهو 

يومنا هذا.

الدولة الوطاسية
في نحو عام 1500م تولى أمر المغرب السلطان 
محمد بن محمد الشيخ الوطاسي المعروف باسم 
وكانت  البرتغالي«،  »محمد  أو  البرتقالي«  »محمد 
الدولتين  والبرتغال  إسبانيا  من  تشكو  المغرب 
على  عالوة  سواحلها  تنهشان  راحتا  اللتين 
الخالفات الداخلية في جسم الدولة، وكان اإلسبان 
قد احتلوا مدينة »أغادير« ومدينة »المرسى الكبير«، 
على  تقع  مدينة   14 نحو  احتلت  فقد  البرتغال  أما 
الساحل الغربي للمغرب، وقد أثارت تلك الحمالت 
رد فعل قوياً عند أهالي منطقة »السوس« واختاروا 
وبايعوه،  المبارك  محمد  الشيخ  اسمه  زعيماً 
فقبل البيعة ولقب نفسه »محمد القائم بأمر الله« 
وهكذا  القائم«،  عبدالله  »أبو  باسم  أيضاً  ويعرف 
مملكتين،  إلى  انقساماً    1510 عام   المغرب  شهد 
السلطان  ويحكمها  الشمال  في  فاس  مملكة  هما: 
محمد بن محمد الشيخ الوطاسي، وعاصمته مدينة 
الجنوب  »السوس« في  والثانية هي مملكة  فاس. 
الملقب  أحمد  وولده  الله«  بأمر  »القائم  ويحكمها 
»أحمد األعرج« الذي كانت السلطة الرئيسة بيده. 
وقد حاول هذا السلطان مقاتلة البرتغاليين، إال أن 
مشاكله الداخلية كانت تشغله كثيراً خاصة صراعه 
مع السلطان الوطاسي في الشمال، وفي عام 1549، 
كان حاكم السوس السلطان محمد الشيخ الملقب 
بصورة  الحكم  انتزاع  من  تمكن  قد  »السعدي« 
نهائية من آخر حاكم وطاسي، وبذلك قامت المملكة 

السلطان عبدالعزيز بن الحسن األولالسعدية في المغرب.
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الدولة السعدية 
عندما تولى أمر المغرب السلطان محمد الشيخ 
السلطنة  بيد  وقعت  قد  الجزائر  كانت  السعدي 
العثمانية، التي راحت تتطلع إلى المغرب، وذلك على 
أيام السلطان سليمان القانوني، مما أدى إلى صدام 
أخرى  مشاكل  لكن  بالصلح،  انتهى  الطرفين  بين 
للوطاسيين ظهرت  أن حركة مؤيدة  ظهرت، وهي 
بمؤامرة  انتهت  الوطاسي«  حسون  »أبو  بقيادة 
عام  السعدي  الشيخ  محمد  السلطان  فيها  اغتيل 
الذي  عبدالله،  ولده  بعده  البالد  أمر  وتولى   1557
الله كما  بأمر  الغالب  السلطان عبدالله  بلقب  تلقب 
يعرف أيضاً باسم الشريف السعدي وهي التسمية 
السعدية  الدولة  ملوك  على  تطلق  صارت  التي 
السلطان  توفي   1574 عام  وفي  عامة.  بصورة 
عبدالله الغالب بأمر الله فآل األمر إلى ابنه محمد 
المتوكل على الله الذي واجه مشكلة مع أعمامه، مما 
أدى إلى سقوطه عام 1576 وبداية والية السلطان 
الوقت  في  ذلك  بالله. وجرى  المعتصم  عبدالمالك 
يعد  البرتغال  ملك  »سيباستيان«  الملك  كان  الذي 
حملة كبرى الحتالل المغرب العربي، وقد بلغ عدد 
مقاتليها من مختلف الدول األوروبية نحو خمسين 
الملك  وصل   1578/7/9 يوم  وفي  مقاتل،  ألف 
»طنجة«  ميناء  إلى  القوية  وحملته  »سيباستيان« 
إلى  يدعو  فراح  عبدالله  السلطان  أما  المغربي. 
الجهاد لمواجهة ذلك الخطر. وفي يوم 1578/8/1 

أصدر الملك »سيباستيان« أوامره بحركة الجيش، 
وتابع تقدمه عبر الهضاب التي تشرف على الضفة 
ليضع  توقف  المخازن، وهناك  وادي  لنهر  اليمنى 
كان  فقد  المغربي  الجيش  أما  النهر.  عبور  خطة 
ومعه  نفسه  المعتصم  عبدالملك  السلطان  بقيادة 
قوات تركية وصلت إليه من الجزائر، وراح ينتظر 
كان  الذي  الوقت  في  سيباستيان،  الملك  عبور 
أصابه  معوي شديد  بمرض  أصيب  قد  نفسه  هو 

بضعف لكنه بقي على رأس جيشه يقاتل.
الملك  جيش  عبر   ،1578/8/3 يوم  وفي 
يوم  وهو  التالي،  اليوم  صباح  وفي  سيباستيان 
الطرفين،  بين  الصدام  وقع  الفاصلة،  المعركة 
فكانت أكبر معركة في تاريخ العرب قادها السلطان 
المغربي وهو يتمايل فوق فرسه من شدة المرض 
واإلعياء في الوقت الذي راحت السيوف المغربية 
تعمل عملها في رقاب األعداء، وفي أثناء ذلك انتقل 
الجيش  قادة  يصب  ولم  تعالى.  الله  رحمة  إلى 
إثر ذلك، فاستلم األمر أخوه األمير أحمد  بصدمة 
المنصور الذي راحت قواته تقاتل ببسالة أدت إلى 
تشتت القوات األوروبية، وبقى الملك سيباستيان، 
أحمد  بقيادة  العرب  الفرسان  تجاه  يقاتل  وحده 
تحت  قتلت  أحصنة  ثالثة  إن  ويقال  المنصور، 
الهارب،  جيشه  جمع  يحاول  وهو  سيباستيان 
من  وأوقعوه  العرب  الفرسان  به  أحاط  وأخيراً 

حصانه وأنهالوا عليه بسيوفهم وأهلكوه.

عربي  بأعظم نصر  المعركة  هذه  انتهت  وهكذا 
على قوة أوروبية وسوف نفرد لها مقاالً تفصيلياً 
هذه  وبقيت  الله،  شاء  إن  المجلة  هذه  أعداد  في 
الدولة تحكم إلى عام  1650  تقريباً، عندما تولت 
إلى  القائمة  العلويين  الشرفاء  دولة  المغرب،  أمر  

يومنا هذا في المغرب العربي. 
 

الرحلة
غادر الرحالة شوفريون فرنسا في شهر أبريل 
من عام 1905 على ظهر سفينة، ووصل إلى مدينة 
»طنجة« ومن هناك ركب سفينة عربية لكي تأخذه 
»القصر  مدينة  إلى  ومنها  »العرائش«  مدينة  إلى 
»فاس«،  مدينة  إلى  هناك  من  يتوجه  لكي  الكبير« 
واليهود  العرب  من  عدد  السفينة  ظهر  على  وكان 
وفي  »أصيلة«،  بمدينة  السفينة  مرت  ثم  وأيضاً. 
اليوم التالي وصلت إلى مدينة »العرائش« ورست 
لنا  وترك  الرحالة  هذا  ترجل  وهناك  الميناء،  في 
سكن  قد  وكان  العرائش،  لمدينة  بسيطاً  وصفاً 
في أحد بيوتها في انتظار قافلة تأخذه إلى مدينة 

»فاس«، ويقول عن الغرفة التي أقام فيها:
“إنها غرفة ضيقة ذات أثاث أوروبي، غير أن بها 
لطيفة منبعثة من حوانيت السوق  روائح وعطوراً 
التي  المغربية  للدار  العربية  الروح  إنها  القريب، 
تنبعث من عمق الحيطان ورائحة األخشاب النادرة، 
في  يستعمل  الذي  األرز  خشب  ذلك  كان  وربما 

السلطان عبدالعزيز بن الحسن األول
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سقف الدار، يكفيني أن أشمه كي يستثير في نفسي 
الشرق. وفي السابعة صباحاً يتكدس سكان المدينة 
في زقاق ضيق وهم بين أكياس الحبوب والقفف 
الملتصقة بالحيطان وخليط من  المقلوبة والحمير 
اليهود بعباءاتهم السوداء والبدو الالبسين الخرق 
الناس  من  الجمهرة  هذه  كل  المتلفعات.  والنساء 
تتعارك وتساوم على البضائع وتضارب باألكتاف. 
إنهم بشر شاحبون وكئيبون، خاصة منهم اليهود 
التنورات  ذوات  وبناتهم  الحداد  بلباس  المتلفعون 
شحوباً  أكثر  ويبدين  حفاة،  يمشين  القصيرة 
بالتباين بين حجاب الكتفين األحمر واألصفر. هذه 
األزقة.  الشفافة تذوب بسرعة في  البضة  البشرة 
البياض نفسه نالحظه لدى المسلمين غير أنه أكثر 
ذلك  من  العكس  على  حوانيتهم،  في  وهم  رجولة 
جمال  ذوو  األعشاب  يبيعون  الذين  فالقرويون 
»باب  يوجد  السوق  زوايا  إحدى  وفي  فحولة.  به 
السر« الذي يطل على الهضاب الشاسعة الخضراء 
المشرفة على مدينة العرائش والتي تنتهي بأجراف 
الذين  البدو  الباب توجد خيام  البحر. وقرب  قرب 

أعشابهم ودوابهم وكالب وماعز وشياه.  يبيعون 
وهناك القوافل التي تحمل صناديق الشاي والسكر 
والشمع التي تحمل إلى مدينة فاس. وعن بعد توجد 
قلعة مغربية إسالمية تحمي العرائش من القراصنة، 
وهي تشهد أمامنا كبرياء الماضي العظيم للمغاربة. 
مدينة  إلى  العرائش  غادرت  نيسان   ٤ يوم  وفي 

القصر الكبير قبل وصولنا إلى فاس”.

وصف مدينة القصر الكبير
»اللكوس«  نهر  علي  تشرف  التي  المدينة  هذه 
التي ذكرناها  المخازن  وفيها وقعت معركة وادي 
في صفحات سابقة والتي وقعت عام 1578، وصلها 
الرحالة الفرنسي يوم 1905/4/5 وترك لنا وصفاً 

بسيطاً عنها فقال:
»إنها مدينة من مدن الريف المغربي، ولكنها 
فقدت رونقها من الماضي العربي العظيم، إنها 
اليوم أصبحت أزقتها ال يوجد بها بالط الحجر 
العربي، إنها عبارة عن دروب يتجول فيها ببطء 
هناك  مكان  كل  وفي  بالعباءات،  مغلفون  بشر 

مآثر الموت وأضرحة عتيقة من اآلجر والجبس 
المتشقق، وكلها أماكن للصالة يؤمها المصلون، 
والمدينة ال تقدم سوى منظر البؤس، يا لها من 
وجوه ويا له من سلوك متعب في عتمة السوق 
المتشبع بالروائح القديمة لخشب األرز والمسك 
وماء الزهر، وفي السوق دكاكين لبائعي العقاقير 
في  وتباع  للحدادين،  الحديد  وقطع  والعطور 
وتحت  والطالسم  السحر  مواد  الدكاكين  هذه 
الجن.  مساكن  هناك  أن  يعتقدون  األرضية 
وهناك الذكور واألناث العرب والزنوج واليهود، 
وكلهم لهم أعيادهم التي يطردون فيها الجن من 
»سيبابوين«  اسمه  اليهودي  والجن  المرضى، 
الكبير  القصر  إنها مدينة  المراس.  وهو صعب 
المتعرجة  إنها تمثل األزقة  والتي أعبرها فقط، 
أكثر  الحائط  لصق  يمررن  اللواتي   والنساء 
تدثراً من الراهبات والصوت المتهادي للمؤذن 
الذي يحلق فوق المدينة كنشيد للسالم الدائم. 
مرتحلين  المدينة  تركنا  أبريل    7 يوم  وفي 

صوب مدينة فاس«.

موكب السلطان عبدالعزيز بن الحسن األول
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زمان الوصل

د. محمد رضوان الداية
كاتب وأستاذ 

األدب األندلسي والمغربي

عامة  غرناطة  ومملكة  »غرناطة«  مدينة  حظيت 
التاريخ العربي عامة واألندلسي  بعناية خاصة في 
في  عربية  دولة  آخر  عاصمة  كانت  فقد  خاصة، 
اضطروا  الذين  األندلسيين  ملتقى  وكانت  أوروبا، 
إلى مغادرة مدنهم الضائعة، وكانت صورة مصغرة 
تشمل  كانت  التي  العظيمة  لألندلس  مدهشة  رائعة 

شبه جزيرة إيبريا كلها.
واآلثاريون  المؤرخون  لها  اهتم  هنا  ومن 
وطاف  النبات،  وعلم  البستنة  وعلماء  والمهندسون 
بها أيام الحكم العربي، وبعد انحسار شمس العروبة 

عنها: الزوار، والسائحون، وعشاق العمران.
قصر  وعن  عامة  غرناطة  عن  كتب  وصدرت 
والقيساريات  والحمامات  الدور  وسائر  الحمراء 

واألطالل العربية.

»1«
أحدهما  محورين  حول  غرناطة«  »آفاق  يدور 
تاريخي سياسي واآلخر ثقافي اجتماعي حضاري، 
والغرناطيات  عامة  األندلسيات  يستعرض  وكالهما 

خاصة.
و»غرناطة« بلدة صغيرة كانت إلى جانب حاضرة 
وحلت  كبرت  ولكنها  إلبيرة.  مدينة  أعني  المنطقة 
الهجري،  الخامس  القرن  إلبيرة على مشارف  محل 
»زيري«،  بني  حكم  تحت  المنطقة  صارت  حين 
دامت  التي  الفتنة  بسبب  مختلة  األندلس  وصارت 
أكثر من عشرين سنة. وقتها رأى حاكمها الجديد أن 
موقع غرناطة أكثر حصانة من موقع إلبيرة. فانتقل 

إليها، ودعا الناس إلى اللحاق به.
األحداث  في  غرناطة  برزت  التاريخ  ذلك  من 
األندلس  اقتسام  في  حكامها  وشارك  األندلسية 
  138« األموية  الدولة  ظل  تحت  موحدة  كانت  التي 
وإشبيلية  قرطبة  مع  تذكر  وصارت  ٤٢٢هـ«،   -

وطليطلة وسرقسطة وغيرها من أمهات المدن.
المرابطين  أمير  أطاعت  أن  غرناطة  لبثت  وما 

الموحدة  الدولة  إلى  وانضمت  تاشفين  بن  يوسف 
بين المغرب واألندلس. وكان آخر أمراء بني زيري 
األمير عبدالله. وقد سجل أحداث زمانه في سيرته 
عبدالله  األمير  سيرة  مطبوعة«:  »وهي  الذاتية 

المسماة بالتبيان.
المرابطين  أيام  اإلقليم  حاضرة  غرناطة  وظلت 
والموحدين. ولما انهارت الدولة الموحدية وتساقطت 
مدن األندلس الكبرى ثبتت غرناطة ومناطق أخرى 
»ابن  نصر  بن  محمد  وانتدب  لها  تابعة  صارت 
أو  غرناطة  دولة  عن  أميراً  وصار  نفسه،  األحمر« 

مملكة غرناطة، واستمر ذلك إلى سنة 897هـ.

»2«
حين تذكر مدينة غرناطة يذكر معها مجموعة من 
المآثر الثقافية والفكرية والعمرانية والبستانية إلى 

سائر مناشط أهل غرناطة المبدعين.
وكانت غرناطة تسمى دمشق األندلس. والمشابهة 
الجغرافية والطبيعية متطابقة بين المدينتين: فدمشق 
سفح  على  وغرناطة  قاسيون  جبل  سفح  على 
بردى  نهر  دمشق  ويخترق  شلير«  »أو  الثلج  جبل 
ويخترق غرناطة نهر شنيل، ويحيط بدمشق سهل 
سهل  غرناطة  حول  ويمتد  وغرباًً«  »شرقاً  الغوطة 
غرناطة  أخبار  في  اإلحاطة  كتاب  في  وتقرأ  فسيح 

عن صفات:
بين  مطابقة  الصورة  فتجد  والنساء  الرجال  من 
بدمشق  قديم  من  الشعراء  تغنى  وكما  المدينتين. 
والغوطتين ونهر بردى وفروعه وجمال الدنيا هناك 
أفرغ األندلسيون من شاعريتهم في غرناطة وكل ما 

فيها من صنع الطبيعة وصنع اإلنسان.
ونقرأ في موشحة البن زمرك الغرناطي:

أبلغ لغرناطة السالم
           وصف لها عهدي القديم

فلو رعى طرفها ذمام
           ما بت في ليلة السليم

أو  إليه  الليل ألن غرناطة لم تلتفت  »بات مؤرق 
غرناطة«،  في  التي  المحبوبة  والمراد  عنه،  غفلت 
إلى جنة  الموشحة، متشوقاً  من  قطعة  في  قال  ثم 

العريف، ومن يسكنها:
يا ساكني جنة العريف

            أُسكنتم جنة الخلود
كم ثم من منظر شريف

           قد حف باليمن والسعود
وجنة العريف بستان كبير فيه من أنواع الشجر 
الوصف، وقصر شيده  يفوق  ما  والمياه  والنباتات 
غرناطة  مباني  إلى  يضاف  األحمر،  بن  إسماعيل 

العظيمة وأهمها قصر الحمراء.

»3«
وقصر الحمراء هو في الحقيقة مجموعة قصور 
اتخذه ملوك بني نصر، أو بني األحمر، مكاناً للسكن، 
ومقراً إلدارة الحكم، وتوالى على عمارة تلك التحف 
األحمر. وما  بني  »ملوك«  الفنية عدد من سالطين 
تزال عمارته وتخطيط غرفه وابهائه وأواوينه »جمع 
مثار  عليه  المكتوبة  والنقوش  وزخارفه،  إيوان« 

إعجاب الزائرين ومثار دهشتهم أيضاً.
وازدانت الجدران والنوافذ والكوى بأبيات شعرية 
»قطع أو قصائد« نظمها كبار شعراء غرناطة، وفيهم 
واحد  ولكل  زمرك،  وابن  الخطيب،  بن  الدين  لسان 
قصيدة  من  أبيات  وهذه  كبير.  شعر  ديوان  منهما 
البن زمرك منقوشة على الحجر في إحدى القاعات 
عن  متحدثاً  فيها:  يقول  المشور«  »قاعة  الكبرى 

جوانب من القصر:
به البهو قد حاز البهاء وقد غدا

                به القصر آفاق السماء مباهياً
وكم حلة قد جللته بحليها

             من الوشي تنسي السامري اليمانيا
»إن نقوش القصر في دقتها وجمالها تتفوق على 
الثياب اليمانية المزخرفة الرائعة«، وقال في القصر 

آفاق غرناطة
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أيضاً:
به المرمر المجلو قد شف نوره

                فيجلو من الظلماء ما كان راجيا
إذا ما أضاءت بالشعاع تخالها

               على عظم األجرام فيها آلليا...
من  طويلة-  وهي   - القصيدة  هذه  كانت  لقد 
فيه، ولعلها أشهر  الجمال  القصر، ومعالم  محاسن 

نص شعري كتب على الجدران في التراث العربي!

»4«
األندلسي  الحضاري  البناء  في  غرناطة  أسهمت 
منذ أيامها األولى، وظهرت مدينة ذات أثر كبير في 
القرن الرابع، ثم أتيح لها أن تكون عاصمة آخر دولة 

عربية في ذلك القطر األندلسي.
وسجل التاريخ لغرناطة مشاركة أهلها من العلماء 
الصنائع  وأرباب  والمهندسين  والفقهاء  واألدباء 
واألطباء  والتجار،  البستنة«،  »خبراء  والجنانين 
األندلس،  نهضة  في  األوائل  بعلوم  والمشتغلين 

واستمرار تألقها الحضاري.
الرياضيات:  في  غرناطة-  أهل  من   - نبغ  وقد 
أبو حيان  النحو  علماء  والرقوطي، ومن  البناء،  ابن 
األندلسي الغرناطي نزيل مصر، ومن علماء التفسير 
التنزيل،  لعلوم  التسهيل  الكلبي صاحب:  ابن جزي 

وله كتاب فقهي شهير هو: القوانين الفقهية، وكان 
العلماء  من  عدد  فيها  نبغ  أسرة  رب  العالم  هذا 
من  األندلس  مؤرخي  من  وكان  والفقهاء  واألدباء 
غرناطة: لسان الدين بن الخطيب، وكان له كتب في 
فنون أخرى كالتصوف وفن الترسل. ومن شعراء 
غرناطة أبو الحسن بن الجياب، ولسان الدين، وابن 
خاتمة األنصاري، وابن زمرك، ويوسف الثالث »ملك 
غرناطة«.. ونبغ من علماء غرناطة في الفقه وعلوم 
العربية وفلسفة التاريخ: ابن األزرق، وله كتاب ذيل 
شعراء  ومن  خلدون.  ابن  مقدمة  على  »كمل«  فيه 
غرناطة »وله ديوان مطبوع« أبو إسحاق اإللبيري، 
وكان فقيهاً أديباً شاعراً، وأسهم بشعره في الحفاظ 
على إقليم غرناطة، وحماية المدينة وأهلها. وله شعر 
زهدي إيجابي ما يزال بعضه متداوالً في المناسبات 
المختلفة، ومن شعره: في االكتفاء من الدنيا بالقليل 

الكافي:
ً قالوا: أال تستجد بيتا

           تعجب من حسنه البيوت؟
فقلت: ما ذلكم صواب

           حفش كثير لمن يموت!
لوال شتاء ولفح قيظ

          وخوف لص وحفظ قوت
ً ونسوة يبتغين سترا

            بنيت بنيان عنكبوت!
»والحفش، بيت صغير ريفي«

»5«
في  عربية  دولة  آخر   - غرناطة  دولة  عاشت 
الفردوس القديم- من سنة 635 إلى 897هـ. صارت 
هي الكيان األندلسي الباقي. وكان من المدهش حقاً 
تثبت  وأن  المحدودة  بإمكانياتها  غرناطة  تقاوم  أن 

لدول الشمال والغرب التي تحيط بها وتناوشها.
وكان أن تمتد حياتها، وتبقى منارة الفكر والعلم 
واألدب لو أن المدد جاء إليها من المغرب أو المشرق. 

واستطاعت بتلك اإلمكانات 
- أن تواصل رسالة بالد األندلس الحضارية، 

- وأن تقاوم مقاومة هائلة ضد الغزو،
من  الحضارية  بالمباني  ذكراها  تخلّد  وأن   -
والحمامات،  واألسواق،  والقناطر،  المدارس، 

والمنتجعات والقصور الرائعة،
- وأن تخرج من العلماء واألدباء من أثبت اسمه 

في الئحة المبدعين في فنون شتى، 
المخطوطات وقد  من  مكتوباً  تراثاً  تبقي  - وأن 
سلم قدر حسن منها على رغم إحراق الكتب العربية 
وتخريب المعالم التاريخية في ظل محاكم التفتيش 

والجهل الفظيع!

آفاق غرناطة
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اللقاء الذي مت بني العقيد خلفان 
خميس وكيل وزارة الداخلية 

وبني ضباط الوزارة كان يعكس 
روح األسرة الواحدة، بكل ما 
ينبغي أن يسودها من ترابط 
وتفاهم، ومشاركة في حتمل 

املسؤولية.. ولقد كان هذا 
واضحاً من جو اللقاء الودي 

الذي سادته األلفة والصراحة، 
وأوضحه وكيل الوزارة أكثر من 

خالل كلماته إلى الضباط.. 
وكل ما مت التأكيد عليه خالل 

اللقاء هو رسالة إلى جميع 
رجال الشرطة في كل مكان من 

دولتنا.

مختارات مما نشرته مجلة
»الشرطة« خالل عقودها 

األربعة املاضية

إعداد: موزة احلمادي

األرشيف

أصدر معالي وزير الداخلية قراراً بإجراء ترفيعات بين 
ضباط المديرية العامة للشرطة بأبوظبي، شملت الترفيع 
إلى رتبة رائد لكل من النقباء خليفة سعيد خلف، وربيع 
سالم ربيع، وخميس سالم فاضل، وعبدالله مطر عبدالله، 
وترفيع كل من المالزم أول السيد إسماعيل داود، وناصر 
محمد الخالدي إلى رتبة نقيب، وترفيع كل من المالزم 
إبراهيم محمد سلطان، وسالم عمر علي، وأحمد عبدالله 

روم إلى رتبة مالزم أول.
وأعرب معالي وزير الداخلية عن تمنياته لجميع الذين 

شملهم قرار الترفيع بالتقدم والنجاح.
المالزم  بتعيين  قراراً  الداخلية  وزير  معالي  وأصدر 
عبدالله زعل خليفة رئيساً لقسم شؤون الحدود بالوزارة، 

وقد بدأ تنفيذ قرار التعيين اعتباراً من 1980/10/1.
بتحويل حمد  قراراً  الداخلية  كما أصدر معالي وزير 
علي حسن الحوسني إلى المالك العسكري برتبة مالزم 
ثان، وذلك على إثر نقله من وزارة اإلعالم والثقافة إلى 
وزارة الداخلية، حيث تم تعيينه على مرتب إدارة العالقات 

وزارة  من  نقله  قبل  يعمل  كان  وقد  بالوزارة..  العامة 
اإلعالم والثقافة مراقباً للشؤون الفنية بالتليفزيون.

وأصدر معالي وزير الداخلية قراراً بنقل مالك إدارة 
الشؤون القانونية بالمديرية العامة للشرطة بأبوظبي إلى 

مالك إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
القانونية  الشؤون  إدارة  تتولى  أن  القرار على  ونص 
بوزارة الداخلية جميع أعمال الشؤون القانونية بالمديرية 
بأبوظبي. مع االحتفاظ بمكاتبها الحالية بالمديرية. وقد 

بدأ تنفيذ القرار اعتباراً من 1980/10/16.
مجلس  بتشكيل  قراراً  الداخلية  وزير  معالي  وأصدر 
اللواء  برئاسة  للشرطة  العام  الرياضي  االتحاد  إدارة 
حميد بن أحمد المعال، وتضمن القرار تعيين العقيد محمد 
عبدالرحمن أبو قصيدة نائباً للرئيس. ويضم المجلس في 
علي  والمقدم  علي سيف،  حميد  المقدم  الجديد  تشكيله 
فهد، والرائد سالم المنهالي، والرائد محمد سعيد العميرة، 
والرائد خميس باهارون، والنقيبد عبدالله أحمد، والمالزم 

أول جمعة سيف  عبيد.

تهنئة صاحب السمو رئيس الدولة بعيد األضحى املبارك

سلطان  بن  زايد  الشيخ  السمو  صاحب  استقبل 
األضحى  عيد  يوم  الدولة صبيحة  رئيس  نهيان  آل 
سعادة  يتقدمهم  الشرطة  ضباط  من  وفداً  المبارك 
وكبار  الداخلية  وزارة  وكيل  خميس  خلفان  العقيد 
سموه  إلى  تقدموا  حيث  بالوزارة،  المسؤولين 
ومجددين  الكريمة،  المناسبة  بهذه  التهنئة  بخالص 

الذين  المواطنين  جموع  مع  واإلخالص  الوالء 
وننتهز  العامر..  البطين  قصر  في  سموه  استقبلهم 
هذه المناسبة لنرفع إلى صاحب السمو رئيس الدولة، 
وإلى إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس  األعلى 
الله  سائلين  المناسبة  بهذه  التهاني  أحر  لالتحاد، 

تعالى أن يسدد خطاهم على طريق الخير والفالح.

قرارات معايل وزير الداخلية
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وكيل الوزارة 
يستقبل األمين المساعد لمجلس التعاون

وزارة  وكيل  خميس  خلفان  العميد  سعادة  استقبل 
الداخلية بمكتبه سعادة سيف بن هاشل المسكري األمين 

العام المساعد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الخاصة  الترتيبات  بحث  االجتماع  خالل  تم  وقد 

التعاون  بدول مجلس  الداخلية  بالتحضير الجتماع وزارة 
والموضوعات  الحالي،  أكتوبر   21 بالرياض في  الذي عقد 
المدرجة على جدول أعمال االجتماع، والتي تتعلق بالتنسيق 

والتعاون بين دول المجلس في المجاالت األمنية.

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
يرعى احتفال كلية الشرطة بتخريج الدفعة الثانية

آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  رعاية صاحب  تحت 
نهيان ولي العهد نائب القائد األعلى للقوات المسلحة تحتفل 
كلية الشرطة بتخريج الدفعة الثانية من مرشحي الضباط 
بن  حمودة  اللواء  معالي  أصدر  وقد  الحالي.  نوفمبر   20
لجنة  بتشكيل  قراراً  الداخلية  للشؤون  الدولة  وزير  علي 
بأبوظبي  الشرطة  عام  مدير  سعيد  حمد  العميد  برئاسة 
تختص باإلعداد لتخريج هذه الدورة. وتضم لجنة اإلعداد 
لحفل التخريج العقيد صقر غباش مدير عام كلية الشرطة، 
اإلدارية  الشؤون  عام  مدير  علي  أحمد  سلطان  والمقدم 
مدير  نائب  عبيد  والمقدم سالم  الداخلية،  بوزارة  والمالية 
إدارة  مدير  الحوسني  حسن  والمقدم  الشرطة،  كلية  عام 
العالقات العامة. وقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات لمتابعة 
بما  التخريج  بحفل  الخاصة  االستعدادات  على  اإلشراف 

يتناسب مع أهمية هذه المناسبة.

خالل اليومني األخيرين من 
الشهر املاضي عقد وزراء 

الداخلية بدول مجلس 
التعاون اخلليجي اجتماعهم 
الثامن في الرياض.. وفي هذا 
االجتماع - كما في االجتماع 

الذي سبقه - واصل الوزراء 
بحثهم للخطوات العملية 

التي من شأنها حتقيق  
التنسيق والتعاون األمني  بني 

دول اجمللس، وتوصلوا من دون 
شك - وكما هو العهد بهم 

دائماً- إلى اتخاذ املزيد من 
القرارات املؤدية إلى حتقيق 

هذا الهدف.. ومن دون حاجة 
إلى املبالغة في تقدير النتائج 

التي توصل إليها الوزراء 
خالل اجتماعاتهم، فاحلقيقة 
املؤكدة وامللموسة هي أن دول 

اخلليج العربية قد أصبحت 
متثل وحدة أمنية متكاملة، 
تلتقي حول أهداف محددة، 

وتتعاون من أجل الوصول إلى 
حتقيقها.
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متر هذه األيام، الذكرى 
األولى لرحيل املغفور له 
الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان - رحمه اهلل  
وطيب ثراه - وبقدر 

ما حتمل هذه الذكرى 
األليمة من حزن وألم 
يتمثالن في اخلسارة 

الفادحة التي أملت بنا 
جميعاً، فإنها مناسبة 

البد فيها من تأكيد 
العزم على استلهام 

الدروس والعبر من 
السيرة العطرة حلكيم 

العرب وباني الوطن، 
وتعزيز القيم واملبادئ 

النبيلة التي كّرس لها 
الراحل الكبير - رحمه 

اهلل - حياته، واالستمرار 
على نهجه القومي في 

بناء الوطن ورقيه والبذل 
في سبيله بال حدود.
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وزير  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ سيف  الفريق سمو  قام 
الداخلية في الثاني عشر من أكتوبر ٢٠٠٥ بتكريم عدد من 
الوزارات والدوائر والهيئات والشركات الخاصة التي بادرت 
وزارة  مراكز  وخريجات  خريجي  من  عدد  توظيف  إلى 

الداخلية لذوي االحتياجات الخاصة.
وقد قام سموه بتسليم دروع المبادرة إلى معالي محمد بن 
نخيرة الظاهري وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف 
والثقافة  واإلعالم  وزارة  وكيل  غباش  صقر  سعادة  وإلى 
والزراعة  البلديات  دائرة  وكيل  الجنيبي  جمعة  وسعادة 
والدكتور سيف الجابري من دائرة الشؤون اإلسالمية بدبي، 
وهيئة  للهوية  اإلمارات  هيئة  من  مسؤولين  إلى  باإلضافة 

السيارات  قيادة  لتعليم  اإلمارات  وشركة  للسياحة  أبوظبي 
ومكتب برامج المبادلة »أوفست« والبنك العربي المتحد في 
العين. كما قام سموه بتسليم دروع الشكر على المبادرة إلى 
جميع قادة الشرطة في الدولة وإلى مدير عام الدفاع المدني 
ومدير عام الجنسية واإلقامة، وذلك في حفل التكريم الذي 

أقامه سموه في نادي ضباط الشرطة في أبوظبي.
»لمسة  عنوان  يحمل  وثائقي  لفيلم  بعرض  االحتفال  بدأ 
وفاء« وهو يذكر دور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان »رحمه الله« في مسيرة إرساء حقوق ذوي االحتياجات 
الخاصة واستمرار هذه المسيرة مع صاحب السمو الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«.

كرم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير 
الداخلية فريق االنقاذ اإلماراتي المشارك في عمليات اإلغاثة 
واإلنقاذ بباكستان جراء الزلزال المدمر الذي أودى بحياة 

اآلالف من المواطنين الباكستانيين.
وشاهد سمو راعي الحفل والحضور فيلماً تسجيلياً عن 
من  المكون  اإلماراتي  الفريق  نفذها  التي  اإلنقاذ  عمليات 
الزلزال وتوضح  مواقع مدمرة جراء  عدة  في  71 شخصاً 
الفريق كافة في عمليات البحث  التي بذلها أعضاء  الجهود 

عن أحياء، باإلضافة إلى انتشال مئات الجثث.
وقال العميد الدكتور جاسم محمد بالرميثة مدير اإلدارة 
فريق  إن  دبي  لشرطة  العامة  بالقيادة  للعمليات  العامة 

اإلنقاذ اإلماراتي المشكل من قيادتي شرطة أبوظبي ودبي 
والذي كان من أوائل الواصلين إلى باكستان قد نفذ مهامه 
الذي  الدمار  أيام في مواقع  بنجاح وعمل بجد خالل ستة 
خلفه الزلزال، كما أسهم بشكل كبير في العثور على مئات 
الجثث، كما تمكن من إنقاذ حياة أربعة أشخاص كانوا تحت 

األنقاض.
وأشار بالرميثة إلى أن الفريق واجه العديد من الصعوبات 
خالل فترة عمله خاصة في تحديد المواقع والوصول إليها 
شهدتها  التي  الكبير  واالرتباك  الفوضى  حالة  عن  ناهيك 
السلطات  أو  األهالي  قبل  من  سواء  المنكوبة  المنطقة 

الباكستانية مما صعب من مهام الفريق.

سيف بن زايد يكرم عددًا من الوزارات والدوائر واهليئات والرشكات اخلاصة

...ويكرم فريق اإلنقاذ اإلمارايت بباكستان
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بدايات

عدد من منت�سبي وحدة جناح اجلو يف وزارة الداخلية بعد اإحدى املهمات 1980.

العقيد خلفان خمي�س وكيل وزارة الداخلية يرتاأ�س اجتماعًا ملديري الإدارات وال�سرطة عام 1980.
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نساء في الميدان

والء األهدلي:

العمل الشرطي يوسع المدارك

 ويبني شخصية قيادية

منذ تسع سنوات تقريباً التحقت والء محمد 
صالح األهدلي بالعمل العسكري بالقيادة العامة 
لشرطة أبوظبي، كمدرب رماية في إدارة الرماية 
رتبة  تحمل  اآلن  وهي  الميدانية  والتطبيقات 

رقيب أول.
وخالل هذه السنوات استطاعت والء تحقيق 
العديد من اإلنجازات والتكريمات في مسيرتها 
األول في  المركز  العسكرية، فقد حصلت على 
مسابقة القوس والسهم عام 2012، كما حصلت 
على المركز الثالث في بطوله القائد للعام 2017 
الشرطة عام  الثالث فردي في بطولة  والمركز 
2015، وهذا باإلضافة إلى تحقيق المراكز األولى 
من ضمن فريق الرماية والحصول على الدرع.

ككادر  وجودها  تثبت  أن  والء  استطاعت 

واألوسمة،  للبطوالت  وحاصد  متميز  عسكري 
إليهن  يشار  الالتي  العسكريات  من  وأصبحت 

بالبنان في ساحات الرماية داخل الدولة. 
تؤمن والء األهدلي بالمقولة الشهيرة: أعمل 
كأنك  آلخرتك  وأعمل  أبداً  تعيش  كأنك  لدنياك 
تموت غداً، لهذا توضح مدربة الرماية أن العمل 
تساعد  التي  األدوات  هي  والمثابرة  واالجتهاد 
فالعمل  الوظيفية،  أهدافهم  تحقيق  في  الجميع 

مفتاح كل األبواب.
دوري،  بشكل  تمارسها  التي  هواياتها  وعن 
قالت والء: كنت عاشقه للسباحة ومنذ انضمامي 
الرماية  موهبة  لدّي  أن  اكتشفت  للشرطة 
فأصبحت وظيفة وهواية في ذات الوقت، فمتعة 
الهدف تعتبر من أهم  الرماية والتصويب نحو 

اللحظات في حياتي. 
عن حياتها العسكرية تقول والء األهدلي إنها 
دخول  قررت  العامة  الثانوية  من  االنتهاء  منذ 
التشجيع  كل  وجدت  وإنها  العسكري،  المجال 
لتحقيق  الوسائل  بكل  دعمها  الذي  والدها  من 
لها  يوم  أول  أبداً  تنسى  لن  وهي  طموحاتها، 
بالفخر  شعرت  أنها  موضحة  »الدريس«،  بـ 
والمسؤولية، ووقتها كرست كل حياتها الحترام 

واجباتها وتأديتها بأكمل وجه.
أنها  أجابت  أحالمها،  عن  سألتها  وعندما 
ذاتها،  من  وتطور  دراستها  تكمل  بأن  تحلم 
وأبداً في رعاية عائلتها وأن  وأن تستمر دائماً 
التي  الصحيح  بالشكل  أطفالها  تربية  تستطيع 

يساعدهم في مستقبلهم وحياتهم.
للراغبات  تقدمها  التي  النصحية  وعن 
االنضمام للسلك العسكري، قالت: عليهن دائماً 
في  سيواجهنها  التي  التحديات  مواجهة  وأبداً 
حياتهن على كل الُصعد، ألن الحياة تحتاج دائماً 
إلى قدرة كبيرة على التحدي، هذا باإلضافة إلى 
أهمية أن توسع المستجدة مداركها، ألن العمل 
الشرطي يساعد في بناء شخصية قيادية، كما 
أن على المستجدة أن تحافظ على لياقتها البدنية 
العمل،  دائم، وتحافظ على تركيزها في  بشكل 
وعليها أن تدرك أنها واجهة لكل العسكريات في 

الدولة. 

احلياة حتتاج دائمًا اإىل قدرة كبرية على التحدي

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

ضيف هذا العدد هو المالزم أول عمار محمد 
وأب  متزوج   1977 مواليد  من  اليافعي  حسين 
لسبعة أبناء، وحاصل على ماجستير في القانون 
الثانية  الشرف  مرتبة  مع  امتياز  بتقدير  الخاص 
العام  في  المتحدة  العربية  اإلمارات  جامعة  من 
القيادة  في  بالعمل  التحق   .2019-2018 الدراسي 
العامة لشرطة أبوظبي عام 2000، ويعمل بوظيفة 
ومن  مصفح،  شرطة  مركز  في  تحقيق  ضابط 
هواياته السفر لمعرفة تاريخ دول العالم و القراءة 

والموروث بأنواعه.
بدأ عمار العمل بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي 
اإلدارات وكانت  بين عدد من  وتنقل  قبل19 عاماً 
البداية في إدارة شؤون األمن، قسم األدلة الجنائية 
- فرع البصمة كملحق في عدد من مراكز الشرطة 
الرحبة،  كمركز بني ياس ومركز مصفح ومركز 
ثم انتقل بعدها للعمل في إدارة شرطة أمن المنافذ 
أبوظبي ومن  مطار  أمن  والمطارات قسم شرطة 
شهرين،  ولمدة  مزيد  منفذ  أمن  شرطة  قسم  ثم 
 2018 عام  وفي  الدولي.  أبوظبي  مطار  إلى  ثم 
انتقل إلى مركز منفذ الغويفات بإدارة شرطة أمن 
الظفرة، ثم نقل للعمل بقطاع األمن  منافذ منطقة 
الجنائي بمديرية المناطق الخارجية مركز شرطة 

اإعداد: اأماين اليافعي

مصفح وهو يعمل حالياً بقسم الموروث الشرطي 
المالية  بقطاع  العامة  والعالقات  المراسم  بإدارة 

والخدمات.
سمو  الفريق  من  التكريم  شرف  اليافعي  نال 
رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ 
على  لحصوله  الداخلية،  وزير  الوزراء  مجلس 
درجة الماجستير في القانون من جامعة اإلمارات، 
ويقول في هذه المناسبة إن شرف التكريم يجعله 
من  المزيد  بذل  أجل  من  جهده  قصارى  يبذل 
الجهود في العلم والمعرفة والجهد واالجتهاد في 

سبيل رفعة هذا الوطن المعطاء.
تكريم  وشهادات  جوائز  على  اليافعي  حصل 
المخلصة  الخدمة  ميدالية  أهمها  ومن  عديدة 
تميز  شهادات  وثالث  الوظيفي  التميز  وميدالية 
الستين  الذكرى  وشهادة  زايد  عام  وشهادة 
ثالث  على  حصل  كما  أبوظبي،  شرطة  لتأسيس 
لشرطة  العام  القائد  من  وتقدير  شكر  شهادات 
في  المتميزة  للجهود  القطاع  ومدير  أبوظبي 

األعمال الموكلة له.
اليافعي  يقول  للتحديات،  كيفية مواجهته  وعن 
التحديات ليست مستعصية مهما كانت، فهي  إن 
التغلب  المتعة في  الحياة، ولكن  شيء حتمي في 

عليها بتشجيع النفس وإقناعها بالقدرة على تحقيق 
الغاية  إلى  للوصول  واإلصرار  بالمثابرة  الهدف 

المرجوة.
طبيعة  بين  الموازنة  من  اليافعي  تمكن  كما 
عمله وحياته الشخصية بوضع سياسة وأهداف 
الشخصية  والحياة  العمل  بين  للموازنة  واضحة 
وتنظيم أولوياته حيث إنه أثناء وقت العمل يعطي 
وجه  أكمل  على  العمل  ألداء  بذله  يمكن  ما  كل 
يقضيه  واألسرة  الدراسة  ووقت  تامة،  وبحرفية 
ال  قائالً:  ويتابع  مسؤولياته.  من  االنتهاء  بعد 
عمل  كل  وإعطاء  وتقسيمه  الوقت  تنظيم  من  بد 
الوقت واإلتقان واألهم من ذلك االتكال  حقه من 
لألهداف  للوصول  والمثابرة  والعزيمة  الله  على 
قيادتنا  ظل  في  الغالي  وطننا  لخدمة  المرجوة 

الرشيدة.
أوالً  الله  باالتكال على  اليافعي زمالءه  ينصح 
واالجتهاد واإلخالص في العمل لرد جزء بسيط 
مما قدمه لنا الوطن، وأن يضعوا نصب أعينهم ما 
بن  زايد  الشيخ  المؤسس  الوالد  له  المغفور  قاله 
الشرطة  »إن  ثراه«:  الله  نهيان »طيب  آل  سلطان 
البالد  وأمن  الستقرار  األساسية  الركيزة  هي 

ونشر الطمأنينة بين أبنائها«.  

اليافعي: بالمثابرة واإلصرار حققت أهدافي
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خارج المهنة

في باب خارج المهنة لهذا الشهر نستضيف 
النقيب حمد سالم البدواوي الذي يعمل ضابط 
تحقيق في الهيئة االتحادية للهوية والجنسية في 
الرياضات،  العديد من  إمارة أبوظبي، ويمارس 
ولكنه يفضل دائماً رياضة الجري عن غيرها من 

الرياضات األخرى، وأحرز فيها نجاحاً ملفتاً. 
وعندما سألته عن سبب اختيار رياضة الجري 
من دون غيرها، قال البدواوي: أنا ككل الشباب 
من عشاق الساحرة المستديرة، بدأت في الفريج 
وانتهيت في النوادي، ولكن نتيجة اإلصابة في 
كرة  مباريات  إحدى  في  تضررت  التي  الركبة 
الرياضة مدة ثمان  القدم، توقفت عن ممارسة 
لي،  بالنسبة  جداً  قاسية  فترة  وكانت  سنوات، 
عام،  بشكل  للرياضة  جداً  محب  ألني شخص 
لهذا هاجس الرياضة والتحدي ظل معي طوال 
هذه الفترة، حتى انضممت إلى أحد فرق الجري 

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

وهو فريق »أديداس« للجري، حيث واظبت على 
التمارين مع الفريق في عام 2017 وازداد حبي 

لرياضة الجري بدخول السباقات والمنافسات.
التحدي  بفريق  التحقت   2018 عام  وفي 
مع  وشاركت  أبوظبي،  شرطة  في  والمغامرة 
التي  التحدي  سباقات  في  األبطال  من  نخبة 
شاركت  حيث  التحمل،  من  كبيراً  قدراً  تتطلب 
الذي قطعنا فيه 71  في سباق اإلمارات السبع 
»التراماراثون« في  يوم واحد، وسباق  كم في 
جبال الحجر، حيث قطعنا فيه 50 كم عبر الجبال 
الوعرة يصل ارتفاعها إلى 1200 متر عن سطح 
في  السباقات  أصعب  أحد  يعد  والذي  البحر، 
الفريق  مع  قمنا  الماضية  السنة  المنطقة، وفي 
وصلنا  حيث  كلمنجارو،  جبل  تسلق  بمغامرة 
إلى أعلى قمة في أفريقيا، وحلمي الرياضي أن 
»التراماراثون مونت بالنك«  أشارك في سباق 

الذي تلتقي فيه النخبة في رياضة الجري في 
المناطق الوعرة.

النقيب  به  يحتذي  الذي  االعلى  المثل  وعن 
الرياضي،  المجال  في  البدواوي  سالم  حمد 
يقول: مثلي األعلى هم أبطال األولمبياد الخاص، 
اإلعاقة  تحدي  على  بإصرارهم  منبهر  فأنا 

بالرياضة رغم كل العوائق والصعوبات.
حمد  النقيب  يتمنى  التي  األحالم  وعن 
أن  الحياة  في  حلمي  قال:  تحقيقها،  البدواوي 
استمر في الرياضة ما تبقى من حياتي ألكون 

قدوة ألبنائي وأسرتي وللمجتمع ومن حولي.
أن  الرياضية  حياتي  في  الظريف  إن  وقال: 
أخي الذي يصغرني بالعمر يالزمني في معظم 
سباقات الجري، ونحن دائماً نتنافس فيما بيننا 
لتحقيق األفضل، فالمركز األول دائماً حلم كل 

رياضي.

حمد البدواوي: المركز األول حلم كل رياضي
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أصحاب الهمم

في  الفالسي  المعصم  راشد  محمد  وداد  ولدت 
السابع من فبراير عام 1979 في إمارة دبي، ونشأت 
في بيت جدتها ميرة بنت راشد بمنطقة جميرا وقد 
ألهمتها الجدة القوية والحنونة في الوقت ذاته، بأن 
الحياة لإلنسان القوي بفكره وعلمه وليس بجسده.

حيث   ،2007 عام  منذ  وداد  لدى  اإلعاقة  بدأت 
أصيبت أثناء الدورة التدريبية األولى لها في شرطة 
دبي بكسر في الركبة، ثم اإلصابة الثانية في الركبة 
أيضاً أثناء أداء عملها في عام 2009، األمر الذي سبب 

لها صعوبة في المشي وإعاقة حركية.
تقول الفالسي لـ 999: »في بداية اإلصابة لجأت 
العالج  رحلة  بدأت  حيث  الدولة  مستشفيات  إلى 
بدبي،  راشد  مستشفى  في  جراحية  عملية  بأول 
تفاقم  المحلية، وعندما  العيادات  على  أتردد  وبقيت 
األلم اتجهت إلى ألمانيا، وأجريت إلّي عملية جراحية 
في الركبتين، وهي آخر عملية جراحية خارج الدولة، 
وكانت النتيجة والحمد لله ُمرضية، وأنا مستمرة في 

تلقي العالج داخل الدولة«. 
يعيش  واإلصرار  واإلرادة  »بالعزيمة  وتضيف: 
ومن  جدتي  من  تعلمته  ما  هذا  أفضل،  حياة  الفرد 
ثابرت  بل  لإلعاقة  أستسلم  لم  فأنا  عموماً،  الحياة 
واجتهدت في التحصيل العلمي وحصلت على شهادة 
الثانوية العامة، ثم بذلت جهدي في تنمية ذاتي عبر 
الدورات المتنوعة التي أخذتها في العديد من المعاهد 

وداد الفالسي: 
»اإلعاقة« ال تعيقنا عن خدمة الوطن

اإعداد: خالد الظنحاين

المحلية والدولية، وأنا اآلن موظفة تفتيش في القيادة 
العامة لشرطة دبي، وتحديداً في اإلدارة العامة ألمن 

المطارات برتبة رقيب. 
توضح الفالسي: »نعم، أنا سعيدة بعملي في هذا 
المسؤولين  من  ألقى  إذ  الوظيفة،  هذه  وفي  القسم 
الحفاوة  أنواع  كل  العمل  في  زمالئي  عن  فضالً 
والتشجيع والتقدير.. إنها بيئة عمل صحية ومشجعة 
على اإلبداع، وقد جعلتني أشعر بالمسؤولية وبذل 
كل ما بوسعي إبداعاً وابتكاراًـ لخدمة الوطن الغالي«.

افتتحت  وقد  األزياء،  تصميم  الفالسي  تهوى 
لتجد  خالله  من  وتسعى  للخياطة،  مشغالً  مؤخراً 
هوايتها  تمارس  ثم  أوالً  الحر  العمل  في  نفسها 
المفضلة من جانب آخر، كما أن طموحها ال حدود له، 
فهي تنظر إلى العالمية من زاوية األزياء والوقوف 

على المنصات الدولية في عالم األزياء.
الفالسي  نصحت  لـ»999«،  حديثها  ختام  وفي 
زمالءها من أصحاب الهمم مستشهدًة بقول سابق 
لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 
تقدمه،  عدم  هي  اإلنسان،  إعاقة  »إن  الله«:  »رعاه 
وبقاؤه في مكانه، وعجزه عن تحقيق اإلنجازات، وما 
وعلى  المجاالت،  مختلف  في  الهمم  أصحاب  حققه 
على  دليل  إنجازات،  من  الماضية  السنوات  مدى 
وتدفعان  المستحيل،  تصنعان  واإلرادة  العزيمة  أن 

والتحديات  الظروف  كل  مواجهة  إلى  اإلنسان 
للوصول إلى األهداف والغايات بثبات«.

المستحيل  تصنع  اإلرادة  إن  قائلة:  وأضافت 
وتدفع الشخص لمواجهة التحديات إلى أن يصل إلى 
شأنها  من  واإلرادة  العمل،  في  ال صعوبة  الهدف، 
تمكين األشخاص من أصحاب الههم من عيش حياة 
مستقلة، وبالتالي زيادة إبداعاتهم وعطائهم الوطني، 
ذلك أن القيادة الرشيدة للدولة وعلى رأسها صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 
التدابير  اتخاذ  في  جهداً  تدخر  ال  الله«،  »حفظه 
لتحسين حالة أصحاب الهمم وتوفير فرص متكافئة 
اإلمارات جهودها  لدولة  ُيحسب  بات  لقد  للجميع.. 
اعتماد  خالل  من  الهمم،  أصحاب  دعم  في  الكبيرة 
تضطلع  التي  والمبادرات  البرامج  من  مجموعة 
من  كافة،  والخاصة  العامة  الدولة،  مؤسسات  بها 
مختلف  في  وإدماجهم  الهمم  أصحاب  تمكين  أجل 
الرعاية  خدمات  توفير  وأهمها  الحيوية،  القطاعات 
تتبع  إلكترونية  أنظمة  بتفعيل  واالهتمام  الصحية، 
إصدار  على  تعمل  المجتمع  ووقاية  الصحة  وزارة 
والعديد  الصحية،  الهمم  أصحاب  بطاقات  وتجديد 
صحية  بحياة  ننعم  تجعلنا  التي  المبادرات  من 
وسليمة وآمنة، وتمكننا من كل المعارف والمهارات 
إلى  االعتماد  مرحلة  من  لنقلنا  الالزمة  والتدريبات 

مرحلة اإلدماج.



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



العدد 587 نوفمبر 742019

شخصيات

الطفلة التي صرخت بوجه قادة العالم

 999 - خا�س

تردد مؤخراً اسم غراييتا تونباري، الفتاة السويدية 
البالغة من العمر 16 عاماً والمدافعة عن البيئة، في 

الصحف العالمية.
على  المناخ  قمة  في  األضواء  غراييتا  واختطفت 
بنيويورك،  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  هامش 
بحضور قادة العالم. وبدا عليها الغضب من ترامب 
أثناء خطبة عصماء حول البيئة، تالها سخريته منها 
عبر صفحته على »تويتر« من خالل تغريدة قال فيها 
تتطلع نحو مستقبل  أنها شابة سعيدة جداً  »يبدو 
أثار  مما  مشاهدتها«،  جدا  الرائع  من  وباسم.  رائع 

سخط النشطاء وجدالً واسعاً.

فمن هي غراييتا تونباري؟

ولدت غراييتا في الثالث من يناير عام 2003، من 
أم مغنية في األوبرا وأب ممثل سينمائي. وشخص 
بمجموعة  مصابة  بأنها  الصحية  حالتها  األطباء 
أسبرجر،  متالزمة  مثل  المستعصية  األمراض  من 

واضطراب الوسواس القهري، والطفرة االنتقائية.
للكتابة حول  مسابقة  في  فازت   ،2018 مايو  في 
موضوع المناخ، كانت من تنظيم الصحيفة السويدية 
الناشط  لقاء  من  مكنها  ما  داغبالديت«،  »سفينسكا 
البيئة والعضو في جمعية  المدافع عن  »بو توران« 
»فوسيل فري دالسالند« السويدية التي أنشئت عام 
مسيرتها  في  البداية  نقطة  اللقاء  هذا  وكان   ،2013

لتصبح رمزاً من رموز الناشطين في مجال البيئة.
إلى  الذهاب  عدم   2018 أغسطس  في  وقررت 
االنتخابات  إجراء  حتى  ستوكهولم  في  مدرستها 
على  العام نفسه، احتجاجاً  العامة في سبتمبر من 
عدم التزام بالدها باتفاقية باريس للمناخ التي تهدف 

إلى خفض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون.
واعتصمت الفتاة أمام أبواب البرلمان السويدي كل 
يوم جمعة خالل ساعات الدراسة لمدة 3 أشهر، ودعت 

التالميذ إلى مناصرتها.
اإلعالمية  األوساط  في  اسمها  بروز  ومع 

موقع  البيئة  عن  رسوماً  تصدرت  والسياسية، 
ساعد  الذي  األمر  »تويتر«،  االجتماعي  التواصل 
حيث  العالم،  دول  شباب  وسط  ذيوع صيتها  على 
الدفاع عن  الشباب بدعمها في  بادرت مجموعة من 
مدينة   270 في  إضرابات  تنظيم  خالل  من  البيئة، 
على األقل في ألمانيا، وأستراليا، والنمسا، وبلجيكا، 
وكندا، والدنمارك، والواليات المتحدة، وفنلندا، واليابان، 

وهولندا، والمملكة المتحدة وسويسرا.
أوروبا  في  والسياسيون  الحكومات  وتحاول 
إلى  تحولت  أن  بعد  وذلك  نظرها،  لوجهة  االستماع 
متحدثة غير رسمية باسم شباب العالم المدافع عن 
البيئة. ولبت غراييتا دعوة الجمعية الوطنية الفرنسية 
كما  المناخ،  حول  برلماني  اجتماع  في  للمشاركة 
تم  كما  الفرنسية،  للحكومة  أسئلة  جلسة  حضرت 

استقبالها في قصر اإلليزيه.
وقالت غراييتا أثناء االجتماع »ليس عليكم االستماع 
إلينا، فقبل كل شيء نحن مجرد أطفال، لكن عليكم 
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اإلصغاء إلى العلم، هذا هو كل ما نطلبه«، في إشارة 
لجنة  عن  الصادر  األخير  للقلق  المثير  التقرير  إلى 

خبراء األمم المتحدة حول المناخ.
وتكليالً للمسيرة الكبيرة لفتاة صغيرة، مرت الطفلة 
االستثنائية بمدينة كاين الساحلية الفرنسية الواقعة 
الحرية«  »جائزة  لتسلم  النورماندي،  منطقة  في 
رمزاً  الجائزة  هذه  وتعتبر  المدينة.  عمدة  قبل  من 
 1944 عام  الفرنسيين  المحاربين  قدامى  لتضحيات 
في منطقة النورماندي الفرنسية في مواجهة النازية، 
وتبلغ قيمتها 25 ألف يورو، وأكدت الناشطة السويدية 
أنها ستتبرع بها ألربع جمعيات تعمل على الحد من 
األضواء  السويدية  الفتاة  وخطفت  المناخي.  التغيير 
وباتت نجمة دورة عام 2019 من المنتدى االقتصادي 

العالمي في دافوس بشغفها في الدفاع عن البيئة.
وقد استحوذت الطفلة، التي استحالت بطلة الدفاع 
الكثير، على األضواء منذ لحظة  البيئة في نظر  عن 
وصولها األربعاء إلى محطة القطار في هذا المنتجع 

الشتوي الراقي، بعد رحلة استغرقت 32 ساعة.
وقالت المراهقة: »المنزل يحترق. ويقول الكبار إنه 
في  وأردفت  الشباب«.  نفوس  في  األمل  زرع  ينبغي 
الخطاب الذي ألقته أمام المشاركين في المنتدى، »ال 

أريد منكم األمل بل أريدكم أن تشعروا بالذعر«.
الشباب  من  مجموعة  إلى  الطفلة  وانضمت 
المؤتمرات  أمام مدخل مركز  الثلوج  اعتصموا وسط 
والحكومات  الدول  رؤساء  يتوافد  حيث  دافوس،  في 
وأصحاب  الشركات  ومديرو  الكبار  والمسؤولون 
السويدية،  الطفلة  اختارت  وقد  والنشطاء.  الماليين 
التي استقلّت القطار لتصل إلى دافوس، أن تخيّم في 
الجبل في منشأة مؤقتة، بدل أن تنزل في فندق من 

الفنادق الفخمة التي تنتشر في المدينة.
صحفية،  مقابلة  خالل  تصريحات  في  وقالت، 
البيئة«، مشيرة  الطائرة من أجل  »توقفت عن ركوب 
يحذوا حذوها. وحرصت  بأن  أهلها  أقنعت  أنها  إلى 
إلى  األقوال  »تحويل  تريد  أنها  على  التشديد  على 
تلك   مثل  فعاليات  »خالل  غراييتا  أفعال«.وصرّحت 
استعراض  للمتحدّثين  يحلو  دافوس،  في  لمعقودة 
إنجازاتهم، من دون أن يدركوا أن لهذا النجاح المالي 
ال  أنها  للصحافيين  وأوضحت  وخيمة«.  تداعيات 
تستسيغ التحدّث للناس بسبب معاناتها من متالزمة 
»اسبرجر«، وهي من اضطرابات طيف التوحد، وقالت 
اللزوم«. غير أن ذلك لم يحل من  أتكلّم إال عند  »ال 
دافوس  والعقول في  القلوب  أسر  قدرتها على  دون 

حيث اعتلت المنصة إلى جانب العديد من النجوم.
المسؤولة  فيغيريس  كريستيانا  عنها  وقالت 
األممية السابقة عن شؤون المناخ »إنها صوت قوّي 

جداً. هي صوت الشباب الغاضب«.
»إكسبيديا«  موقع  مدير  أوكرستروم  مارك  وقال 
للسفريات، بعد الخطاب الذي ألقته غراييتا تونباري 
فرض  في  »نجحت  بالحضور  مكتّظة  قاعة  في 

نفسها.. هذه الفتاة مؤّثرة بالفعل«.
وجهته  الذي  بخطابها  العالم  تونباري  وهزت 
القمة  في  المجتمعين  العالم  لزعماء  مباشر  بشكل 
الدولية للتغير المناخي في نيويورك ضمن فاعليات 
الدورة الـ 74 للجمعية العامة لألمم المتحدة. رسالتها 

انتشرت بشكل كبير في مواقع التواصل االجتماعي، 
بعدد  تويتر  موقع  في  تداوالً  األكثر  اسمها  وأصبح 
كلمتها  بداية  في  تونباري  وقالت  العالم.  دول  من 
أننا سنراقبكم!«، وأضافت:  اليوم هي  لكم  »رسالتي 
»كل هذا خطأ، لم يكن يجب عليَّ أن أكون هنا، بل 
المحيط. ومع  اآلخر من  الجانب  في مدرستي على 
كيف  األمل.  أجل  من  الشباب  نحن  لنا  قدمتم  ذلك 
تجرؤون!«. وأضافت والدموع في عينيها »لقد قضيتم 
على طفولتي بأحاديثكم الفارغة. ومع ذلك ما زلت أنا 
نظامنا  يموتون،  الناس  يعانون..  الناس  المحظوظة. 
الجماعي،  االنقراض  مخاطر  ونواجه  ينهار،  البيئي 
وأنتم تتحدثون عن المال وعن قصص الخيال بشأن 

النمو االقتصادي األبدي. ما هذه الجرأة؟«.
وتتفهمون  تسمعوننا  إنكم  »تقولون  وأضافت: 
الحاجة الملحة. ولكن ال يهم كم حزينة وغاضبة أنا ال 
أريد تصديق ذلك. ألنه بالفعل إذا كنتم تدركون حقيقة 
الوضع وال تحركون ساكناً، فإن هذا يدل على أنكم 
أن أصدّق ذلك«. واستمع  أريد  أنني ال  إال  شياطين، 
إلى كلمة الناشطة السويدية نحو 60 من زعماء العالم 
بالتخلي  تعهدات  يقدموا  أن  المتوقع  كان من  الذين 
عن الوقود األحفوري واإلبطاء من وتيرة ارتفاع درجة 

حرارة األرض.
على  نيويورك  إلى  السويدية  الطفلة  ووصلت 
متن مركب سريع خاٍل من االنبعاثات عبر المحيط 

االطلسي.
 »2 »ماليزيا  متن  على  تونباري  انطلقت  وقد 

في  اإلنجليزي  بليموث  ميناء  من  للسباقات  المعد 
14 أغسطس بقيادة بيار كازيراغي، ابن شقيقة أمير 
األلماني بوريس هيرمان في رحلة  والبحار  موناكو، 
المتحدة  األمم  قمة  حضور  بهدف  أسبوعين  تمتد 

للمناخ في نيويورك. 

اجلوائز والتكرمي

في  الفائزين  من  واحدة  تونباري  غراييتا  كانت 
»سفينسكا  صحيفة  في  المقاالت  كتابة  مسابقة 
المناخ بالنسبة للشباب في مايو  داغبالديت« حول 
للكهرباء  »تيلغا«  لجائزة شركة  ترشيحها  تم   .2018
للتنمية  يروجون  الذين  والشباب  األطفال  فئة  عن 
ألن  رفضت  لكنها  األطفال،  مناخ  جائزة  المستدامة، 
المتسابقين النهائيين سيتعين عليهم السفر جواً إلى 
منحة  على  حصلت   ،2018 نوفمبر  في  ستوكهولم. 
»فرايشوست« لنموذج دور الشباب لتلك السنة. في 
ديسمبر 2018، صنفتها مجلة تايم واحدة من أكثر 25 
2018. وبمناسبة  لعام  العالم  نفوذ في  ذوي  مراهقاً 
اليوم العالمي للمرأة، تم تصنيف تونباري كأهم امرأة 
الشهر  وفي   .2019 عام  في  السويد  في  العام  في 
الماضي اختيرت ضمن أربعة فائزين بجائزة »رايت 

ليفليهود« المعروفة أيضاً باسم جائزة نوبل البديلة.
تونباري  »إن  للجائزة:  المانحة  المؤسسة  وقالت 
الملهمة  السياسية  المطالب  بفضل  بالجائزة  فازت 
والموسعة بتحرك عاجل بشأن المناخ يعكس الحقائق 

العلمية«.
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د. �شمر ال�شام�شي

عناق 
الفكرة

اتجه التربويون حديثاً بإخراج كل ما يعانيه الطفل من اضطرابات عن طريق 
الخطوط والرسم، هذا ما أوضحه أطباء النفس وعالج أمراض التوحد واالكتئاب، 
فاألطفال يخرجون مشاعرهم من خالل الرسم وكذلك الكبار، فيعبرون بالخطوط 
عن مدى احتياجهم لتقدير الذات، أو التسلية وكذلك مشاعر الغضب واالنفعال، 
فعلى الورق يفرغ اإلنسان كل ما لديه من معاٍن فشل في التعبير عنها لآلخرين، 

أو استحال على اآلخرين فهمها.
وذلك لتصبح خطوطه أو رسوماته ذات داللة ربما فهمها بعضهم أو عجز عن 
فهمها بعضهم اآلخر، ليبدأ هو في توضيحها وشرحها، أو يقوم المعالج النفسي 
بتحليلها ليحدد مالمح شخصية الطفل وما يعانيه. وإذا كان الرسم عمالً فنياً 
يعبر من خالله الطفل عن مكنون نفسه كبديل عن استخدام اللغة أو التواصل 
فإن  بالتالي  اآلخرين،  نحو  الحقيقية  الطفل  كذلك مشاعر  يعكس  فإنه  اللفظي، 

الرسم يعد وسيلة تواصل الطفل بالعالم من حوله.
للرسم  الطفل  ميل  أن  على  أجمعت  حيث  الحديثة،  الدراسات  أهمية  وتأتي 
الحر يساعد الخبراء النفسيين على التعرف أكثر على الجوانب الالشعورية عنده 
التعرف على ميوله واتجاهاته ومدى  تتيح  ومعرفة مشكالته وما يعانيه، كما 
اهتمامه بموضوعات معينة في البيئة التي يعيش فيها، وعالقته باآلخرين سواء 

في األسرة أو الرفاق أو الكبار.
لذلك فإن نظرية العالج بالرسم كعامل من عوامل تنفيس الطفل عما يعانيه، 
يكبته  عما  البحث  في  األطباء  الذي يستخدمه  النفسي  للتحليل  منهجاً  وأصبح 
األطفال صعوبة في  ما يجد  نفسه وال يفصح عنه ألحد. وغالباً  داخل  الطفل 
الرسم.  طريق  عن  بداخلهم  عما  للتعبير  ينطلقون  ما  سرعان  لكنهم  البداية، 
وساعدت الطرق الحديثة في الرسم مثل أجهزة الحاسب اآللي المزودة ببرنامج 
الرسام، أو المزودة باألقالم والتي تظهر الصورة على شاشة الحاسب بمجرد 
أن يرسمها الطفل على الورق الخارجي المرتبط بالجهاز، وبالتالي يكتسب الطفل 

مهارات أكثر مما يكتسبها من الطريقة العادية.
بل  معاناته،  فقط عن  للتعبير  للرسم  يلجأ  الطفل  إن  القول  يمكن  ال  وأخيراً 
على العكس فهناك أطفال يخطون بأيديهم الصغيرة صورة تعبر عن العالم في 
المستقبل، فيرسمون بالورقة والقلم أحالمهم وأمنياتهم التي تتحقق بالفعل في 
المستقبل. لذلك فإن الرسم أصبح وسيلة من وسائل العالج خاصة لألطفال، كما 
يستخدمه األطباء في عالج الكبار، فالعالج بالرسم من أحدث الوسائل العالجية 

في عصرنا الحاضر.

العالج بالرسم



 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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بحور القوافي
إشراف: خالد الظنحاني

k.dhanhani@yahoo.com

ِدُموع اْلِغَياْب

قالوا..

على  حصلت  قد  اإلمارات  دولة  في  المرأة  إن 
أن  كما  الحكيمة،  القيادة  جانب  من  كبير  دعم 
الوطن  إبداعية على مستوى  هناك نهضة نسائية 
فضالً  اإلمارات خصوصاً،  ودولة  عموماً  العربي 
عن أن هناك أصواتاً نسائية عربية لها ثقلها على 

المستوى اإلقليمي والعالمي..

الشاعرة اإلماراتية الهنوف محمد
         نائب األمين العام التحاد الكتاب واألدباء العرب

شعر: سحابة

ِجــــَنــــاْح ْحــــــــُرْوِفــــــــْي  ِو  إْحــــــَســــــاْس  اْلــــِقــــِصــــْيــــد 

َمـــــــا ِلـــــَقـــــى ِبـــــــــــــاألْرض ِلــــــْشــــــُعــــــْوره َبــــــــــَراْح

ِشـــــَحـــــاْح ــــــامــــــه  ايَّ َو  اْلـــــــَوصـــــــل  َوْعــــــــــد  َداْم 

ِجـــــــــَراْح ْو  َهــــــــّم  ــْك  ــ ــ ــِع ــ ــ َم َتــــــاِخــــــْذِنــــــْي  َلـــــْيـــــه 

َراْح ْو  ْعـــــــُيـــــــْوِنـــــــِيْ  ْع  َودَّ َغـــــــاِلـــــــْي  ِكــــــــّل 

ــاْح ــ ــَفـ ــ ِكـ ْو  ــر  ــ ــْبـ ــ َصـ َخــــــــاِطــــــــِرْي  ْد  َتـــــــَعـــــــوَّ ِقــــــــْد 

ــــَبــــاْح ـــــــــــّب َيـــــْنـــــِثـــــْره الــــصِّ ِشــــــــْف ُرَمــــــــــــاْد اْلِ

الْح اْلــــــــَبــــــــْرق  ِو  َعــــــــْد  الــــــــرَّ َحـــــــــّن  َمـــــــا  ِكـــــــــّل 

َســــــــــَراْح ْدُمـــــــْوعـــــــه  ِو  ـــــْوق  ِلـــــلـــــشَّ ــْت  ــ ــ ــَق ــ ــ ــلِ ــ ــ أْط

ـــــــــــــْرف ِلـــــلْـــــَمـــــْســـــَرى ِســـــــاْح َكــــــــّف ِحـــــْبـــــر اْلَ

ــــــــــــْه ِمــــْســــِتــــَبــــاْح ــــــــــــّب َدمِّ َكـــــْيـــــف َصــــــــــاْر اْلِ

ــا ِعـــــــْقـــــــب اْلـــــــِعـــــــَتـــــــاْب ــ ــ ــَم ــ ــ ــسِّ ــ ــ ــل ــ ــ َتــــــــــــّل َشــــــــْوقــــــــه ِل

ــــــَحــــــاْب َفـــــــــــّك َصـــــــــــــْدر اْلــــــــــَبــــــــــْوح ِلـــــــْكـــــــُفـــــــْوف الــــــسَّ

َســــــــــــَراْب ْدُرْوبـــــــــــــــــه  ِو  أْمـــــــــَيـــــــــاْل  ِخـــــــْطـــــــِوِتـــــــْه  ْو 

َهـــــــــاْب ْحــــــــلِــــــــْه َعـــــــلَـــــــى َمـــــــــــْن الـــــــــذِّ ـــــــــِجـــــــــْز الــــــــرِّ َتْ

اْلـــــــــَعـــــــــَذاْب ْدُمــــــــــــــــْوع  ِو  ـــــبـــــر  الـــــصَّ َصــــــْمــــــت  َبــــــــــنْ 

ـــــــــْوق ِمـــــــــــْن ِدْنـــــــــــَيـــــــــــاْه َطـــــــــاْب َلـــــــــــْن َعـــــــــــــْزم الـــــــــشَّ

ِحـــــــَســـــــاْب ْكـــــــُفـــــــْوفـــــــه  و  ْيـــــــح  ِلـــــــلـــــــرِّ ِحــــــــَســــــــْب  َمـــــــــا 

اإلَيـــــــــــــــاْب َمـــــــــــــنْ  َعــــــــلَــــــــى  ْكـــــــــــــَرى  الـــــــــــــذِّ ْت  َردَّ

ـــــــــَنـــــــــاْب اْلَ َذاْك  َعـــــــلَـــــــى  ْحــــــــــُرْوفــــــــــه  َتـــــــــاِخـــــــــْذ 

ـــــــــــْد ِلــــــلْــــــِكــــــَتــــــاْب َطـــــــْعـــــــَنـــــــْة ْرَمــــــــــاحــــــــــه ِتـــــــــــَوسِّ

ــــــــْوق ِبــــــــــْدُمــــــــــْوع اْلــــــِغــــــَيــــــاْب ِواْســـــــــَتـــــــــَهـــــــــاْن الــــــــشَّ
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شعر: ليلى شغالي ـ موريتانيا
أيام الصبا

لل�شاعرات فقط:

شعر: محمد بن خادم الكتبي
يف الّطِويل الصَّ

شنقيط كانتني بأيام الصبا..
وأنا أكون لها وذاك سبيلي..

اني سليلتها يعتقني شذا
أنفاسها ..مسكا على اكليلي

مغترة إن قيل عني هكذا..
ويطيب لي إن قيل ذات القيلط

شنقيط معجزتي وآياتي
وكم رتلتها بباغة الترتيل

فيها أدك مضاربا بمضارب
وألوح مثل الساريات بليل

والسحب من أرجاء شعري ترتقي
أكنافها مطرا فتزرع جيلي

حتى تبين أنني من أرضها أنهار..
تجرى والنخيل .. نخيلي

يا من تريدون الغضاضة بيننا
هيا اظعنو عنا على مدلولي

فالخيل خيلي والركاب على
الرؤى ركبي وآية منطقي تأويلي

قد بجلتني فى السنين مدارك
االلهام يا أنتم ...فزان سبيلي..

ــــــِفــــــْيــــــِنــــــي ــــــــْي َكــــــــْيــــــــف َتْ َيــــــــــا ْمــــــــِحــــــــبِّ

ِواْنــــــــــــــت َتــــــــــــــــــْدِرْي َيــــــــا ِنـــــــَظـــــــْر َعـــــْيـــــِنـــــْي

ِكــــــــــــّل َلـــــــْيـــــــلِـــــــْه ِمـــــــْنـــــــك َيـــــــْضـــــــِوْيـــــــِنـــــــْي

ــف ِبــــــــــْعــــــــــِدْك َطـــــــــــــاْل َيـــــْكـــــِفـــــْيـــــِنـــــْي ــ ــ ــْيـ ــ ــ َصـ

ُهــــــــــــــْوب ِكــــــــــــّل ْفـــــــــــــــــــَراْق َيـــــْشـــــِقـــــْيـــــِنـــــْي

َتـــــْعـــــِنـــــْيـــــِنـــــْي ــــــــــاْس  الــــــــــنَّ ْبــــــــِكــــــــّل  ْوال 

ــْي ــ ــِنـ ــ ــْيـ ــ َبـ ْو  َبــــــْيــــــِنــــــْك  ــْه  ــ ــ ــِح ــ ــ ــْي ــ ــ ــِص ــ ــ ِن ِخــــــــــْذ 

ـــــْيـــــِنـــــْي ِكــــــــِثــــــــْر َمـــــــــا َحـــــــــــْوِلـــــــــــْك ِمـــــِحـــــبِّ

ــــــــْي اْلـــــــِبـــــــْعـــــــد ِيــــــْهــــــَنــــــا ِلـــــــــــــــْك..؟! ْوَكـــــــــْيـــــــــف َعــــــــنِّ

ْقـــــــَبـــــــاِلـــــــْك ِـــــــــــ..  فـــــــــــ اْلــــــــَقــــــــلْــــــــب  ِســــــــْعــــــــد  إّن 

ــــــــــْد َعـــــــــــــْن اْحــــــــــــَواِلــــــــــــْك َطــــــــــْيــــــــــف.. َواْتــــــــــَنــــــــــشَّ

ْظــــــــــــــاِلــــــــــــــْك..؟ َواِرْف  ـــــــــــْي  َعـــــــــــنِّ َوْيــــــــــــــــــن 

ْوَصــــــــــــــاِلــــــــــــــْك ِيــــــــْشــــــــبــــــــه   ٍ ْبـــــــــــِكـــــــــــل  ْوال 

ِلــــــــــْك ِيـــــــــْحـــــــــَيـــــــــا  اْلــــــــــَقــــــــــلْــــــــــب  إْنــــــــــــــــت  إالَّ   

ـــــــــــاْس ِتـــــــْســـــــَعـــــــى ِلــــــــْك َلــــــــــــــْو ِتـــــــــــُشـــــــــــْوف الـــــــــــنَّ

ِصـــــــــْعـــــــــب ِتــــــــلْــــــــَقــــــــى َقـــــــــلْـــــــــب ِيــــــــْصــــــــَفــــــــا ِلـــــــــْك
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أدب عالمي 

دون بيترسن
ترجمة: عادل صالح الزبيدي

مدينة  مواليد  من  اسكتلندي  وموسيقي  شاعر  بيترسن  دون 
 1993 عام  في  له  شعرية  مجموعة  أول  نشر   .1963 لعام  دندي 
تحت عنوان: »صفر صفر« استقبلت بحفاوة كبيرة وفازت بجائزة 
فوروورد. كما فازت مجموعته الثانية المعنونة »هبة الرب للنساء« 
1997 بجائزة ت. س. اليوت وجائزة جفري فيبر التذكارية. يعمل 
بيترسن أستاذاً لألدب اإلنجليزي في جامعة سنت اندروز ويواصل 
عمله محرراً للشعر في دار نشر بيكادور اللندنية منذ عام 1997 

فضالً عن احترافه الموسيقى كعازف جاز بارع.
قصيدة الجرذ التي ضمتها مجموعته »ضوء الهبوط« الصادرة 
في عام 2003 والحائزة هي األخرى على عدة جوائز مرموقة. يقول 
الشاعر عن قصيدته هذه ما يأتي: اعتقد أنني اعتبر »الجرذ« قصيدة 
ليست جيدة جداً. إنها بالتأكيد القصيدة الوحيدة التي خرجت من 
جعبة عملي كمحرر، المهنة التي البد أنها أكثر المهن التي يمكن 
تخيلها ال شاعرية. ليس ثمة ما يقال عنها أكثر من ذلك – إنها حول 
القصيدة حين تكون أكبر من الشاعر، وحول التواضع الذي ينبغي 

أن نتحلى به أمام القصيدة والالمباالة تجاه الشاعر.

الجرذ
كتب شاب قصيدة عن جرذ.

كانت أفضل قصيدة كتبت عن جرذ على اإلطالق.
لتقرأها عليك أن تطلب من الجرذ أن يجثم

على ذراع كرسيك حتى تقلب الصفحة.
لذا كتبنا إليه، لكننا لم نسمع شيئاً،

نادينا، ونادينا مرة أخرى، ثم أخيراً أبحرنا
إلى الجزيرة التي كان يملك المتجر الوحيد فيها

وقرعنا بابه حتى فتحه. أخذنا قصائده.
كانت أيدينا ترتجف من اإلثارة.

قرأناها جالسين على صناديق خفيفة،
تحت مصابيح كبيرة. لم تكن جيدة جداً.

لذا أسدينا بعد ذلك ما نستطيعه من نصائح
حول مجازاته وصياغاته، أسلوبه العروضي،

عن إقرانه الكلمة بالحدث، واقترحنا عليه أن يقرأ هذا أو يقرأ ذاك.
قلنا: »واآلن، اكتب لنا مزيداً من القصائد مثل الجرذ«

كل الذي حصلنا عليه منه وقاحة. ثم صمت.
يئسنا منه. منه ومن عجرفته الفجة

وجحوده وضربته الواحدة التي حالفها الحظ.
لكن اليوم قرأت »الجرذ« مرة أخرى. دخانها دل عليها،

ثم رأيت نظرتها المحدقة اللعينة،
بيتاً إثر بيت تمطت حتى تالشت في الهواء.
ثم أطلقت فحيحاً. »رغم كل المهارة والحذق

لم تكتبني أيها المغفل. ولن تكتبني أبداً«.

أعالم عربية
عاء عبدالهادي

حالياً  يتولى  العربي،  والعالم  مصر  شعراء  أبرز  من  عبدالهادي  عالء  الدكتور  األديب  يعد 
الكتاب  التحاد  عاماً  أميناً  أخيراً  انتخب  كما  كتاب مصر،  العامة التحاد  النقابة  رئيس  منصب 
واألدباء العرب، وهو شاعر وناقد أكاديمي ومفكر مصري، له أربعة عشر عمالً شعرياً، وعشرة 

كتب نقدية وفكرية، وثالث ترجمات عن اإلنجليزية والمجرية وعشرات البحوث.
شارك »عبدالهادي« في مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه وقام بتقييم أبحاث الترقية 
األعلى  الصحافة  مجلس  وعضو  المقارنة،  للشعريات  المصرية  الجمعية  رئيس  وهو  العلمية، 
وعضو مجلس كلية دار العلوم - جامعة الفيوم وعضو مجلس إدارة نادي القلم الدولي، وهو 
يعمل اآلن رئيس اتحاد كتاب مصر ورئيس الجمعية المصرية لألدب المقارن. وشارك عبدالهادي 
في تحكيم أبحاث الترقية العلمية في النقدين األدبي والمسرحي، وفي األدب المقارن، فاز عام 
1999 بالجائزة الدولية للشاعر المجري الكبير »فوشت ميالن« من أكاديمية العلوم المجرية، وقلد 

في عام 2008، قالدة مهرجان العنقاء الدولي في دورته الثانية.
األبحاث  له عشرات  الشعرية في مئويته،  الشابي«  القاسم  »أبو  2009 بجائزة  فاز في عام 
قراءة  المكان،  وشعرية  الصمت  »بالغة  منها  واإلنجليزية  العربية  باللغتين  المحكمة  العلمية 
قراءة  المقارنة«  الشعريات  منظور  من  الشيعية  »التعازي  الدرامية«،  بنتر  هارولد  أعمال  في 
سيميائية، خبرات الجسد الحميمة في الكتابة األدبية، »األشكال التقليدية الكوميدية في التراث 
العربي وتأثيرها على المسرح التجاري في مصر في السبعينيات«. صدر له عدد من األعمال 
النقدية والفكرية بالعربية وباإلنجليزية منها بالغة الالوعي: اإلبداعي الشعر أنموذجاً، الشعرية 
األداء في  المسرح، تجليات  العرض  الحداثة في  اتجاهات ما بعد  المعاصرة، حول  المسرحية 

التراث المسرحي العربي قبل عام 1847م.

قصائد
، البَاُب َيُدُقّ

َفَمْن َسيَْفتَُح َساَعتَُه لِلَْفَراغ!
ِفي َوَهِن الَهَواِء .. 

َستَُسلُِّم الُحْجَرُة ِحيَطاَنَها لُِضيُوٍف ..
َيتُْرُكوَن َعلَيَْها ..

ِظالالً .. 
َحِميَمة.
الَغبُوُق

األَْرَنُب ..
َحيََوانٌ َخاِئفٌ.

2
َيُّة .. َحيََوانٌ .. أَْيَضاً. الُحِرّ
األَْرَنُب َسأَلَْت َصاِحبََها، 

أَسِمَع الّذْئَب َفَخاف؟
َع الّذْئب؟ أْم َخاَف َفَسِمِ

األرَنُب َذَهبَْت !
َتشَرُب .. َوَكأَنّ النَّهَر .. َصِديقٌ !

لْم َتْعلَْم َهِذي األْرَنُب .. 
َيَّة َتْشَرُب أْيَضاً! أَنّ الُحِرّ

3
الُغْدَوُة

البََشُر َيْقِفِلُوَن الُعيُوَن الَجاِئَعَة َكي َتنَاَم،
َوِحيَن َينَْهُضوَن .. َيْمنَُحوَن الليَْل ..

يَاِء الَخبِيث. ْهلًَة للِضّ َفِريَسًة َسَ
ا أَنا َفلَْم أَََزْل ..  أَمّ

أْمَسُح ُشْرَفتِي،
ِفي ُكِلّ ُصبٍْح،

ْوِء.. ِمْن ُبْقَعِة الَضّ
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 اأمثال �سعبية:

• ما عندنا ِمياَها ِنْهِرْقَها في االْصَباْخ
مياها : مياه )جمع ماء(.

الُصبَْخة: أراٍض زائدة الملوحة، فهي السبخة.
الذي يبذر ماله، وينفقه في أشياء ال تعود عليه  المثل بالشخص  يضرب 
بالنفع، وتكون في التراب ال في األصحاب، ألن الصبخة مهما ترويها بالمياه 

ال تنبت وتظل صبخة.
• ال في الجفير شي وال الشاه َكلَت شْي، قالو لها َحْو وطلَْعت

الجفير: السلة من سعف النخيل.
حو : لفظة زجر للماعز.

وبمجرد  الشاة لم تأكل شيئاً  السلة ليس فيها شيء، كما أن  أي أن هذه 
زجرها خرجت.

يضرب المثل بمن يقوم بحركات وأعمال ليس لها تأثير إيجابي، فبمجرد 
طرده وزجره ينتهي كل شيء.

    كلمة ومعنى
الطلماس

قال راشد الخضر:
قلبي بطلماس من الود

             ما هوب طلماس من كتاب
وإن مت كتبوا في الشواهد

            هذا قبر عاشق ومصطاب
يقول في البيت األول إن قلبه تحت تأثير سحر من الحب وليس سحر من 
كتب أهل السحر، فالطلماس أي السحر أسود كالليل، وهذا وجه الشبه بين 
كلمة طلماس ومعناها الفصيح، أي الليلة الشديدة الظلمة، فلقد جاء في اللسان:
ليلة طلمساء كطرمساء، والطلمساء والطرمساء: الليلة الشديدة. والطلمساء: 
الرقيق من السحاب، وقال أبو خيرة: هو الطرمساء، بالراء، وقيل: الطلمساء 

األرض التي ليس بها منار وال علم، وقال المرار:
لقد تعسفت الفالة الطلمسا

               يسير فيها القوم خمسا أملسا
وطرمس الرجل إذا قطب وجهه، وكذلك طلمس وطلسم.

كنايات مالحية

ي المرافق يغنِّ

الغوص  سفينة  في  الشخصي  لحسابه  يعمل  الذي  الغيص  هو  المرافق: 
وليس للنوخذة أي سلطة عليه، وقد يكون هذا االتفاق من اليابسة أو عندما 

يترك أحدهم مركبه لسبب أو آلخر خالل رحلة الغوص.
درج بعض المالحين قديماً في سفن الغوص على الصعود للعمل في سفن 
كل  وكان  الشخصي  لحسابهم  فيعملون  النوخذة،  سلطة  عن  بعيداً  الغوص 
غيص يكون معه سيباً لسحبه من قاع البحر، وهذان الشخصان يكونان فريق 
عمل مستقل ليس لهما آمر أو ناه ويأكلون مع طاقم السفينة ويدفعون نسبة 
معينة من محصولهم كإيجار للسفينة، وإلى جانب ذلك قيمة الطعام، وهو عرف 

قديم عرفته مجالس الغوص في مدن الخليج.
والكنية هنا تشير إلى أن هؤالء »المرافقين يغنون« فماذا يقصدون بذلك؟ إن 
البحارة يعملون ويتحكم فيهم النوخذة بينما المرافق إذا أراد العمل أو النوم أو 
االستراحة أو عمل أي شيء آخر ليس هنالك من يرده أو ينهره وهو ما كانوا 
يقصدونه، وهذه األمور ال يمكن أن تحدث لبقية البحارة المغلوبين على أمرهم.

والكنية هنا »يغني المرافق« صحيحة وهي ليست معكوسة أي »المرافق 
يغني«، وهناك مثل قريب من هذه الكنية وهو: »اللي ركب صار يغني« وقد 

أورده الصباغ.

عبارات
بْروه

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

وتسمى هذه الهدية »البروة«.

هب ريح

ــاركة  ــا مبش ــل بناؤه ــدة اكتم ــوة جدي ــادي 2019 خط ــي االتح ــس الوطن ــات املجل »انتخاب
وطنيــة فاعلــة، جســدت نضــج تجربتنــا السياســية، وهــي إضافــة مهمــة لتمكــن املجلــس 
مــن أداء دوره املســاند والداعــم للســلطة التنفيذيــة يف ســبيل تعزيــز مكتســباتنا، وتحقيــق 

طموحاتنــا نحــو مســتقبل أفضــل لوطننــا.

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة.
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الكلمة و الظل

�ص ل ي�ستهويني م�سطلح اأدب ن�سائي.. فالأدب ل ُيجنَّ

التي  الصافي  آن  السودانية  والروائية  الشاعرة 
أعمال  تسعة  ولها  واإلعالم  الثقافة  غمار  خاضت 
روائية أحدثها رواية »خبز الغجر« ورواية »أكينوش«، 
من  الثالث  للجزء  وتجهز  مؤخراً  طرحتهما  والتي 
مشروعها  وهو  للمستقبل«،  »الكتابة  كتاب  سلسلة 
األدبي الذي أتت به للمشهد الثقافي العربي. وترى 
أنه ال  أكاديمية الشعر في أبوظبي  الروائية خريجة 
يمكن للكاتب أن ينسلخ عن واقع تجربته، فالكتابة في 
نهاية األمر انعكاس لواقع نعيشه ويمر بنا، فالماضي 
لما  نتيجة  سيكون  والغد  اليوم،  فيه  نحن  من  أنتج 
سنقدمه اليوم. وقالت الصافي في حوار مع »999« 
أثناء تواجدها في القاهرة إن الحراك الثقافي يتعرض 
من مرحلة ألخرى لتوترات وعثرات، إال أنه سرعان 
رحم  من  يولد  فاإلبداع  عليها  التغلب  يتم  كان  ما 

المعاناة.. وإلى الحوار. 
أزمة  من  تعاني  الثقافية  الحركة  إن  قلت   <
انحصار  وهي  العربية،  الثقافة  طالت  خفية  غير 

الكتابات وتكرار الموضوعات.. ما مقصدك؟
- علينا أن ننتبه ماذا نكتب ولمن نوجه رسالتنا، 
فالذي سافر  وموضوعاتنا،  قضايانا  نتناول  وكيف 
إلى الحج منذ مئة عام كمن سافر من خمسين عاماً 
وكل  اختالف،  هناك  الماضي؟  العام  سافر  كمن  أو 
ننتبه ونوجه رسالتنا  أن  له معطياته، وعلينا  عصر 
قضايا  عن  فنكتب  للثقافة،  المتلقية  للعقلية  األدبية 

حوار: رمي حممد- القاهرة 

به  يأتي  ما  أيضاً  ونستشرف  اليوم  واقعنا  تمس 
وكتابات  دراسات  من  اآلن  ننجز  ماذا  وننتبه  الغد 
وأبحاث وما نقدمه من معلومات ومعرفة بما يخص 
تكون  أن  عليه  اليوم  فالَكاتب  اإلنساني.  الشأن 
في  اإلرهاب  دخل  فقد  اإلنسانية..  محورها  أفكاره 
الكتابات  ألن  عميق  سبات  حالة  في  ونحن  حياتنا 
أمر  الماضي  على  والتباكي  بالماضي..  تتغنى 
اإلنسانية  الحركة  في  فالثقافة  منه.  نفيق  أن  يجب 
في  ألنها  سابقاً  كان  كما  خياراً  ليست  والسياسية 
الثقافة محور  الراهن واجب. يجب أن تكون  الوقت 
التغيير وهنا يأتي دور القوى الناعمة، فهي جزء ال 
يتجزأ من األمور المفصلية في اتخاذ القرار واألداة 
لتوصيل ما نحققه من إنجازات للعالم، فهي سواعد 
دول  ومؤسسات  شعوب  على  التأثير  في  الدول 
أخرى. وإيماناً بدور المثقف بتجسيد واقع المجتمع، 
»الكتابة  األدبي  إنشاء مشروعي  على  كان حرصي 
للمستقبل« مواكبة لما تقدمه أدوات العصر الحديث 
في عقلية اإلنسان وتفكيره وما أثرت به على حياتنا 
وكيفية تنمية الجانب اإليجابي منها لتعاطي المعرفة 
والمعلومة للمتلقي، فعندما تتشرب العقول بالمعرفة 
العالم، فالواقع الحالي  وتتشبع بها يأتي أثرها إلى 
يحتم علينا أن نسيره بما يحقق استراتيجية التفكير 
السليم في االتجاه السليم.. فالمعلومة أصبحت تسير 
بسرعة البرق ونشأت مدن حاملة للثقافات المتنوعة 

)الكوزموبوليتان(، والتي تعبر لنشر ثقافة التسامح 
لتحقيق مفهوم التنوع الثقافي ليكون أحد أسباب قوة 

المجتمعات.
يعنى  للمستقبل«  »الكتابة  األدبي  مشروعك   <
بأثر أدوات العصر وكيفية طرح قضايا المجتمعات 

العربية.. ما هو الهدف؟
من  استهدف  للمستقبل«  »الكتابة  مشروع   -
خالله تقديم مسائل تعبر عن جميع األجيال وعلى 
وجه الخصوص أجيال اليوم والغد حتى فيما يخص 
الماضي، فاليوم نتاج ماقدمه الماضي، والغد يؤسسه 
الحاضر وما يقدم خالله. نحن حقبة تتضافر فيها 
العلمية  المحاور  فصل  يمكن  وال  اإلنسانية،  العلوم 
واألدبية عن بعضها من أجل التجديد وكسر النمطية 
في السرد، ويتم ذلك بتقديم كتابات تتناول أسباب 
ما وصلنا إليه واألخذ بالموضوعية والعلم والدراسة 
والبحث لمصلحة المجتمع والفرد وترجيح ما يحمل 
لألجيال  بل  فقط  المعاصرة  لألجيال  ليس  األفضل 

القادمة بآلية تسهم في تطور األدب والمجتمع.
>  هل لعبت التحوالت االجتماعية والسياسية 

دوراً في انتشار الرواية العربية؟
ال  فالرواية  المجتمع،  نبض  هي  الرواية  إن   -
كتابة  انتعاش  وربما  الواقع،  أرض  عن  بعيداً  تكتب 
إلى  إرجاعه  يمكن  ال  األخيرة  الفترة  في  الرواية 
جنس  إلى  الكتاب  تدفع  التي  اإلعالمية  الشهرة 
التحوالت  هي  إليه  اإلشارة  مايمكن  ولكن  الرواية. 
في  كبيراً  دوراً  لعبت  التي  والسياسية  االجتماعية 
شيوع الرواية كونها تحمل المشاهد والرؤى بعمق 
وتحليل وتفاصيل علَها تسهم في إيصال فكرة النص 
بمتعة وتشويق. عندما نكتب الرواية نسهم في تعديد 
الصيغ الممكنة للحياة، والحياة الموجودة في الرواية 
هي صيغ موجودة بالفعل منها ما هو مؤرخ ومنها 

ما يحتاج إلى أن يثبت في التاريخ.
>  ما هو حال المشهد الروائي في السودان؟

الثقافي اإلقليمي أحرز تقدماً  المشهد  - أرى أن 
األقالم  وانتشرت  السودان،  في  الروائي  بالحقل 

آن الصافي لـ»999«:

 عندما نكتب الرواية نسهم 
في تعديد الصيغ الممكنة للحياة
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من  اجتهادات  فهناك  كثيف،  بشكل  للرواية  الكاتبة 
المؤسسات الثقافية بالجنوب لتدشين منصات ثقافية 
بجانب  الثقافية  الحركة  لتنشيط  وأدبية  وشعرية 
في  كبير  بشكل  أثرت  والتي  الفردية،  المجهودات 
السوداني، وخاصه  بالمثقف  العربي  العالم  تعريف 
أنها أعمال أدبية تكتب باللغة العربية، فاللغة السائدة 
بعض  ولكن  اإلنجليزية،  هي  السودان  جنوب  في 
العربية  باللغة  أعمالهم  أصدروا  والكتاب  الروائيين 
أصدر  الذي  جون«  »بوي  والروائي  الكاتب  ومنهم 
العربية، وهناك  باللغة  روايتين ومجموعه قصصية 
مجموعة  من  أكثر  قدمت  النسائية  األقالم  بعض 
وجوهاً  هناك  أن  لتؤكد  العربية  باللغة  قصصية 
العربية  الثقافية  الساحة  على  نفسها  فرضت  أدبية 
والعالمية. فالسودان ينعم بتاريخ من صناع األدب 
مصر،  الحضارة،  أرض  في  ونحن  والثقافة.  والفن 
أحد  الطيب صالح  الكبير  والروائي  بالكاتب  نحتفي 
أعمدة األدب في السودان والشرق األوسط، وهذا أمر 
يدعو إلى الفخر، فأرض النيلين، السودان، من الدول 
بموروثات  الغنية  والثقافة  العريقة  الحضارات  ذات 
جمال  من  خصباً  خياالً  لتصنع  ومتنوعة  مميزة 
الطبيعة وتنوع الثقافات وعبق اللغة ألهل السودان. 

>  هل الكتابة النسائية أكثر إدراكاً بهموم المرأة 
وقضاياها؟

يسمى  ما  هناك  يكون  أن  تصنيف  أرفض   -
اآللية  أن هذه  أجد  وأدب رجالي، وال  بأدب نسائي 
وال  مجتمعاتنا  وال  اإلبداعية  العقول  تخدم  للتفرقة 
الكثير  وتحمل  هادفة  أقالم  فهناك  الثقافي،  المشهد 

من مؤهالت النجاح بعضها مخضرم وبعضها يافع. 
مشاكلها  عن  ويعبر  يصل  أن  يجب  المرأة  وصوت 
المجتمعات  في  المثقفين  دور  وهذا  وهمومها، 
العربية. األدب النسائي في تعريف بسيط ليس هو 
األدب المقدم للنساء فقط أو تكتبه النساء فقط، بل 
هو األدب الذي يدور في فلك المرأة والذى يتحدث 
تعيشها  مشاعر  عن  ذهنها،  في  تدور  خفايا  عن 
األنثى، وبالتالي له حسابات وقواعد أخرى شديدة 
مصطلح  يستهويني  ال  لذا  والتميز،  الخصوصية 
ذلك  غير  قلنا  وإذا  يجنس،  ال  فاألدب  نسائي  أدب 
أننا نعيش في مجتمع أعرج، وكثير من  فهذا يعني 
األدباء الرجال انتفضوا لقضايا المرأة وعبروا عنها 
والتقاليد  المفاهيم  في  غيرت  وروايات  كتابات  في 
الراسخة ونالت المرأة جزءاً من حريتها، فال ننسى 
كتابات إحسان عبد القدوس مثالً، فذلك الرجل كان 
عصر  بنات  من  نماذج  تقديم  في  كبير  فضل  له 
الستينيات في روايته »أنا حرة« التي عبرت بشكل 
بالغ الوضوح والجرأة عن المرأة، وكيف نقل صورة 
الفتاة المغلوبة على أمرها إلى صورة الفتاة الفعالة. 
كذلك رواية »إني راحلة« ليوسف السباعي فهي من 

أروع من كتب عن قضايا المرأة. 
> هل ترين أن العيش في باد المهجر يؤثر على 

هوية المبدع؟
- التعايش مع ثقافات أخرى ليس باألمر السيئ، 
الهوية  بتشكيل  اهتمام  هناك  يكون  أن  المهم  ولكن 
المحملة بالموروثات الثقافية. ورغم معيشتي ما بين 
كندا ودولة اإلمارات العربية، لكن الوطن، السودان، 

اإلبداع  روح  خلقت  داخلي  وبصمته  الروح،  يسكن 
من جينات حملتها من وطني وال اتوانى لحظة في 
أن أكون داخل هويتي، واعتبر حضوري في محافل 
عربية وعالمية هو تمثيل لوطني األم السودان، ألنني 
دائماً أحرص على أن أدرج نفسي في قائمة الكتاب 
السودانيين. وبالد المهجر ما هو إال مسمى جغرافياً 
لتوسيع مدارك المبدع وانطالق مخيلته ألدب والفكر، 
وعليه أن يسخرها لمنتجه اإلبداعي. ودولة اإلمارات 
كانت البوابة الحقيقية لتنمية إبداعي األدبي فكانت لي 
الفرصة بااللتحاق بأكاديمية الشعر بأبوظبي، وعملت 
منسقة ثقافية في اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات، ومن 

خالل ذلك التقيت بقامات أدبية تعلمت منها الكثير. 
> كيف ترين المرأة السودانية حالياً؟

- السودان ال يعرف التمييز بين الرجل والمرأة، 
المجتمع.  في  فعال  عنصر  وكالهما  متعلم  كالهما 
وحقوق المرأة السودانية محفوظة بما يليق بمكانتها، 
وإن كانت هناك بعض السياسات التي شابها الجهل 
وعملت على إجهاض دور المرأة بالمجتمع وتخيلت 
بأنه تم تغييب دورها. لكن المرأة السودانية تخطت 
هذا وعرفت كيف تسترد موقعها وساعدها على ذلك 
حاضنة  المرأة  بأن  يوقن  الذي  المستنير  المجتمع 
للمجتمع ألنها نصفه الذي ال يمكن بتره أو إخفاؤه 
أو وضعه في الظل. فالمرأة السودانية كما جاء في 
تاريخ الحضارات هي »الكنداكة« الملكة العظيمة وهو 
لقب الملكات أو الحاكمات او مايسمى الزوجة الملكية 
األولى في حضارة »كوش« األفريقية القديمة ببالد 

السودان.
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ستوب!

األزرق( في شباك  )الفيل  فيلم  الذي حققه  الرقم 
التذاكر يتراوح بين 6 إلى 7 ماليين دوالر، وهو 
يبدو  األجنبية  األفالم  بإيرادات  قارنته  لو  قطعاً 
اهتمام  يثير  ولن  وهزيالً  بل  جداً  متواضعاً  رقماً 

أحد.
ولكن تمهل قليالً الوجه اآلخر والمثير لهذا الرقم 
هو أنك تتحدث عن السينما المصرية، حيث األرقام 
تتضاءل كثيراً عن 120 مليون جنيه مصري، وهذا 
للقوانين الحاكمة لشركات اإلنتاج، أن  يعني طبقاً 
ميزانيات األفالم القادمة من الممكن أن ترتفع، أكثر 

وبالتالي تحقيق تقنية أفضل باتت ممكنة.
وليس  رقمياً  األزرق(  )الفيل  عن  حديثي  بدأت 
فيلم  ألنه  مقصود،  قطعاً  اختيار  وهو  إبداعياً، 
تجاري من الطراز األول، بكل ما تحمله الكلمة من 
الهدف  هذا  لتحقيق  فني يسعى  كعمل  معنى، هو 
في كل مفرداته، إال أنه في الوقت نفسه يستند إلى 
درجة حرفية عالية في التنفيذ هي التي صعدت به 
للقمة الرقمية، مع اإلشارة إلى أن األمانة العلمية 
تقتضي أن نذكر أن تعبير األعلى إيراداً في تاريخ 
السينما -وهي الجملة التي كررتها شركة اإلنتاج 
تخاصم  الحقيقة  في  اإلعالم- هي  على  ومررتها 

الحقيقة.
أرقاماً  باعتبارها  اإليرادات  تقارن  أن  يمكن  ال 
عدد  مؤثرة  كعناصر  تذكر  أن  دون  من  مطلقة، 
لو  مؤكد  التذكرة،  وثمن  العرض  ودور  السكان 
أضفنا تلك العوامل الحاكمة، وراجعنا أرقام أفالم 
أخرى منذ أربعينيات القرن الماضي، سنكتشف أن 
)الفيل األزرق( يستحق أن يحتل مكانته باعتباره 
حرف  لإليرادات،  تحقيقاً  األكثر  وليس  أكثر  من 

الجر )من( ضروري جداً لضبط الجملة في 
المبني والمعنى.

واكب ظهور الفيلم نفوق أنثى الفيل الوحيدة 
الحيوان  حديقة  بها  تحتفظ  التي  )نعيمة( 
بالجيزة، موت )نعيمة(  المصرية  الشهيرة 
عزز  مصر،  في  أخرى  فيلة  تواجد  وندرة 
الفيل، حتى ولو  أكثر جاذبية اسم  بداخلنا 
من  نوع  باالسم  والمقصود  أزرق،  كان 
مع  كثيراً  انتشرت  التي  الهلوسة،  حبوب 
تهديداً  ُتشكل  باتت  والتي  األسماء  تعدد 

حقيقياً للمجتمع.
الكاتب  يبحث  أن  الضروري  من  كان  هل 
أحمد مراد والمخرج مروان حامد والنجم 
كريم عبد العزيز عن استثمار اسم )الفيل 
األزرق( كجزء ثان؟ حقق )الفيل( نجاحاً 
استثنائياً كرواية وأكدها الفيلم السينمائي 
قبل نحو خمسة أعوام، فصار األكثر مبيعاً 

ككتاب واألكثر رواجاً كشريط سينمائي.
الكاتب  يبدأ  أن  الممكن  من  كان  نظرياً 
الجديد صفحة  الفيلم  والمخرج مشروع 
متناثرة  كلمات  بأي  محملة  غير  بيضاء، 
هنا أو هناك من )الفيل األزرق(، ولكنهما 
وجدا أن االسم ال يزال يشغل الجمهور 

ويحمل جاذبية. 
الشخصية الرئيسة في الفيلمين كريم عبد العزيز، 
الطبيب النفسي الذي صار هو أيضاً مريضاً ووقع 
تحت سطوة حبوب الهلوسة، وينتقل هذه المرة من 
عنبر الرجال كما في الجزء األول، إلى عنبر النساء، 
)الفيل  أقراص  العقلية،  األمراض  داخل مستشفى 

»الفيل األزرق«.. 
يطير محلقًا إلى سماء سينما الرعب!

تبدو  األزرق(، 
وكأنها تبحث عن معادل مواٍز على الشاشة، تمنح 
مساحات غير مسبوقة للتعبير بالموسيقى والغناء 
الفيلم  الممثلين،  وأداء  والحركة  واللون  واإلضاءة 

يرقص برشاقة بكل تلك المفردات السينمائية.
ليحلقا  والمخرج،  الكاتب  بين  جمع  خاص  عالم 
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يف )ماملو(... االأجمل يك�سب دائمًا!

»األرض بتتكلم عربي« أغنية شهيرة لسيد مكاوي والسينما أيضاً »تتكلم عربي«.
أنهى مهرجان  تتحدث عربياً،  األغلبية  بالسويد  )مالمو(  أمامي في مدينة  وهكذا وجدت 
الفلسطيني  والمنتج  المخرج  الماضي،  الشهر  التاسعة  نسخته  العربية  للسينما  )مالمو( 
األصل السويدي الجنسية محمد قبالوي صاحب المبادرة في إقامة هذا المهرجان، حدد 
من اآلن موعد الدورة القادمة التي تحمل رقم عشرة بتاريخ 8 أكتوبر 2020 وزاد عدد أيام 
المهرجان لتصبح ستة بدالً من أربعة، وهناك مفاجآت أخرى تنتظر تلك الدورة االستثنائية.

تتعدد اللهجات مصرية وشامية وخليجية ومغاربية فهي المسيطرة على المشهد.
بعض المهرجانات العربية لسبب غير منطقي تتخلى عن لغتها العربية، حتى المنشورات 
المصاحبة واألخبار المرسلة للصحافة وأيضاً اللقاءت والندوات وغيرها، ال تستخدم فيها 
سوى اللغات األجنبية، غالباً اإلنجليزية، من المهم أن ُيعلن كل مهرجان عن هويته ومنذ 
لحظة البداية فهذا هو الذي يمنحه خصوصية، أدرك مالمو ذلك، حيث إن كل التفاصيل يتم 

ترجمتها للعربية.
تعددت اللهجات مثلما تعددت األفكار في جنبات المهرجان، ولكن ظل البحث عن الجديد 
والطازج هو الهدف، ال تنجح المهرجانات فقط باختيار أفالم جيدة، ولكنها تحقق الرواج 
من خالل قدرتها على أن تخلق مناخاً صحياً لسوق سينمائي يضمن للصناعة االستمرار، 
ويمنح أيضاً المهرجان فيلما في دورته التالية، وهذا هو ما يحرص عليه )مالمو(، وفي كل 

عام هناك أكثر من مشروع سينمائي قادم، يتحول إلى ذخيرة للعام التالي.
تستطيع أن تقرأ حال السينما العربية فكرياً واقتصادياً وجمالياً، بعد أن تشاهد األفالم على 
تنوعها، وبضمير مستريح أقول لكم إن السينما العربية تواصل حضورها من خالل جيل 
جديد، وهذا يعني أن األمل قادم في عدد من أصحاب المواهب، ويتوالد في العادة مخرجوها 
من منصات سينمائية مختلفة مثل )مالمو(، الذي يفتح الباب لكل من لديه هم سينمائي 

حقيقي ويسعى لكي  يتواجد في مقدمة )الكادر(. 
كثيراً ما أتلقى  هذا السؤال، عن الفيلم الذي أنحاز إليه عندما أشارك في لجنة تحكيم؟ 
التي ينضوي تحت  الدولة  العربي، أي ما كانت  الفيلم  أنتظر أن يتفوق  الدائمة  وإجابتي 

علمها.
هذا هو ردي على السؤال الذي يصفوه دائماً بالمحرج. في الفن يجب أن تسقط الجنسيات، 
أنت ال تنحاز لفيلم مثالً لكونه مصرياً وترفض آخر ألنه ليس كذلك، ولكنك تترك لقلبك 

وعقلك االختيار.
عندما سألوا الموسيقار محمد عبد الوهاب عن صوت فيروز، قال لهم كل األصوات تنتمي 
لعالم األرض، وفيروز فقط تنتمي للسماء، ولم يشعر بأي حرج، رغم أن هذا الرأي ربما، 

قد يثير غضب العديد من األصوات المصرية.
أن تحب وطنك وتسعد عندما يحقق انتصاراً هذه بالطبع بدهية، ولكن عليك أن تنحاز أوالً 

للجمال، وال تتوقف أبداً أمام جواز السفر.
بعض من النقاد والسينمائيين قد يغفل هذه الحقيقة، وهي أن التصويت للفن يجب أن يسبق 
االنحياز للبلد، بينما الجمهور في الحقيقة شاهدته أكثر نضجاً في تحديد بوصلة التوجه، 
كنت وال أزال أردد، )ال شيء يقف أمام األجمل.. إال األجمل منه(، وضع مهرجان )مالمو( 
هذا اإلحساس أكثر من مرة في اختبار حقيقي بتعدد تظاهراته وتنوع لجان تحكيمه، وفي 

النهاية  أثبتت النتائج أن الرهان يأتي فقط لصالح األجمل!

أكشن
يقف  أيضاً  ولكنه  الواقع،  عن  بعيداً  بجناحين 
جانب  في  السيناريو  الواقع،  أرض  على  بقدميه 
لنا  يصدر  أقصد  عشوائيا،  لحظات  في  يبدو  منه 
القانون  هو  هذا  ليصبح  المراوغ،  اإلحساس  ذلك 
)العشوائية المنضبطة (، فهو ينطلق من جريمة إلى 
أخرى ومن بقع دموية إلى أجزاء بشرية متناثرة، 
األرض  على  ملقاة  امرأة  أذن  البداية  في  نرى 
في  الحريم  عنبر  في  القابعة  هند صبري  ضحية 
أن قتلت زوجها  بعد  بالمستشفى  الخطرين  قسم 
وطفلها، تبدو في الفيلم لمحات رعب، إال أنه قطعاً 
ليس فيلم رعب، ال يخلو من مساحات دماء وعنف 
مفرط، يقف على شاطئ الرعب، ألنه لو تم تصنيفه 
تحت تلك النوعية سيغادر المتفرج مقعده، مهزوماً 
ما  ولكن  الرعب،  من  كامالً  نصيبه  يأخذ  لم  ألنه 
اخترق  أنه  حامد  مروان  المخرج  لصالح  يحسب 

بذكاء حاجز الرعب من سينما الرعب!
كل  مع  الهارمونية  من  حالة  ضبط  المخرج 
للموهوب  السيناريو  كتابة  منذ  الفنية  العناصر 
يستعير  وال  ومفرداته،  عالمه  لديه  مراد،  أحمد 
عناصر  أمام  نتوقف  أحد،  خيال  وال  أحد  أصابع 
إبداعية أضافت الكثير، لتصنع تلك الحالة الخاصة 
والعميقة والقادرة على جذب مشاعر وعقل وعين 
أحمد  والمونتير  مرسي،  أحمد  المصور  المتفرج، 
محمد  وديكور  الله،  نصر  ناهد  ومالبس  حافظ، 
يعزف  منهم  كل  نزيه،  هشام  موسيقى  عطية 
بأدواته النغمة نفسها التي تقف في مسافة مقننة 

بين الواقع والكابوس.
بين  ثم  الخوف،  على  اللعب  الدراما،  مفاتيح  أحد 
وهكذا  الخوف،  لتبديد  السعي  واآلخر  الحين 
بين  مشدود  العام  اإلطار  أن  نرى  أن  نستطيع 
كريم  ابن  والطفل  ناحية  من  هند صبري  خطين، 
الرسالة  الجانب اآلخر،  وزوجته نيللي كريم على 
األولى تبدأ مع هند صبري، بأن القتل ينتظر تلك 
العائلة الصغيرة، لنعيش مع أبطالنا حالة الخوف، 
وحتى لقطة النهاية، ولعبت هند صبري هذا الدور 
األحداث  نهاية  حتى  عصياً  الطلسم  ليظل  بألق، 

وكأنه يشير إلى جزء ثالث.
أحمد  الثنائي  ينطلق  السينما  فيه  عزت  زمن  في 
مراد ومروان حامد ومعهم فريق من الموهوبين، 
على  لنعيش  ممكنة،  الجميلة  السينما  أن  يؤكدون 
الشاشة )الكابوس المبهج(، الفيلم قادر من خالل 
األرقام التي حققها أن يجذب مرة أخرى شركات 
السينما، حتى  إلى  للعودة مجدداً  الخاص  القطاع 

تطير األفيال مجدداً إلى السماء!



سياحة

الوجهات  وأفضل  بأشهر  عادة  السياح  يفكر 
ليقصدوها  األرض  قارات  مختلف  في  السياحية 
أفراداً أو مع عائالتهم لقضاء إجازاتهم، إما مباشرة 

أو عبر إحدى الشركات السياحية المتخصصة.
غير  السياح   من  آخر  نوعاً  هناك  ولكن 
غير  بسياحة  بالقيام  يفكرون  والذين  التقليديين، 
تقليدية، بسياحة أبعد من األرض وما فيها وجهات 
والجبال  والشواطئ  والقرى  المدن  في  سياحية 
وغيرها،  والمحيطات  والبحار  والجزر  واألنهار 
بها  قام  والتي  الفضاء،  بسياحة  بالقيام  يفكرون 
حتى اآلن عدد محدود من الناس األثرياء بواسطة 
مركبات فضائية تابعة لوكالتي الفضاء الحكوميتين 
الرحلة  لتكاليف  نظراً  وذلك  والروسية،  األمريكية 
ماليين  حالياً  والبالغة  الكبيرة  الفضائية  السياحة 

الدوالرات األمريكية.

اإعداد: �سايل اأبوفار�س

ومع التطور العلمي والتقني المتسارع، وبالتالي 
الكبيرة  المادية  التكاليف  انخفاض  إمكان  مع 
للسياحة في الفضاء أكثر فأكثر، لتصبح في األعوام 
القليلة المقبلة بحدود مئات آالف الدوالرات، يزداد 
المستقبل  في  يمنع  الذي  ما  العالم،  السؤال حول 
من  أكبر  عدد  ورغبات  أحالم  تحقيق  من  القريب 
الناس بالقيام بتجربة السياحة في الفضاء بواسطة 
المتخصصة،  العالمية  الخاصة  الشركات  إحدى 

والتي توصف بأنها تجربة تفوق الخيال !
تعرف سياحة الفضاء بأنها »السفر إلى الفضاء 
بواسطة  علمية  أو  مهنية  أو  ترفيهية  ألغراض 
شركات  بواسطة  أو  الحكومية،  الفضاء  وكاالت 

خاصة عالمية متخصصة«.
وتتاح رحالت الفضاء السياحية لعدد من الناس 
للتدريبات  الخضوع  على  وصحياً  علمياً  القادرين 

النظرية والعملية حول كيفية الصعود في المركبة 
السياحية،   بالرحلة  والقيام  السماء،  إلى  الفضائية 
والعودة إلى األرض براحة وعافية وأمان هذا من 
دفع  على  قادرين  يكونون  ثانية  جهة  ومن  جهة، 
من  الجديد  النوع  لهذا  الكبيرة  المالية  التكاليف 

السياحة.
 1983 عام  الفضاء  في  السياحة  بداية  وكانت 
والتي  )ناسا(،  األمريكية  الفضاء  وكالة  بواسطة 
الفضاء األمريكي  منحت من خالل برنامج مكوك 
فرصة تاريخية لممثلين عن شركات أمريكية خاصة 
ليشاركوا في رحلة المكوك في مجال إدارة حمولة 
معينة تعود لشركتهم، وذلك بعد تلقيهم التدريبات 
وكان  وكالة)ناسا(.  في  الالزمة  والعملية  النظرية 
)طيار  لتنشنبرغ  وبايرن  )مهندس(  ميلبر  ألف 
مقاتل في القوات الجوية األمريكية( أول سائحين 

السياحة في الفضاء.. 
تجربة تفوق الخيال!
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متخصصين بإدارة الحموالت يسافران على مكوك 
فضائي في مهمة حملت اسم »أس. تي.أس. 9« عام 
مالك  دوغالس  ماكدونل   1984 عام  تالهما   ،1983
الخاصة وأحد موظفيه  الشركات األمريكية  أحدى 
السيناتور   1985 عام  وتالهما  ووكر،  د.  تشارلز 
عام  نيلسون  بيل  وزميله  غارن  جيك  األمريكي 
1986 المهتمان والداعمان لمشاريع وأبحاث وكالة 
)ناسا(. وقد تراوحت حينها تكلفة الرحلة السياحية 
مليون  بين  ما  هؤالء  من  سائح  لكل  الفضائية 

ومليون ونصف المليون دوالر أمريكي.
جانب  في  أي  العالم  من  اآلخر  الجانب  وفي 
بدء  تأخر  سابقاً(،  السوفييتي  )االتحاد  روسيا 
دفعت  حيث   ،1990 عام  حتى  الفضائية  السياحة 
الخاصة  اليابانية  والتلفزيونية  اإلذاعية  المحطة 
وكالة  إلى  أمريكي  دوالر  مليون   28 مبلغ  )تبس( 

المحطة  مراسلي  أحد  ليقوم  الروسية  الفضاء 
ويدعى توهيرو أكياما برحلة سياحية إعالمية على 

متن المكوك الفضائي الروسي »مير«. 
تجربة  بخوض  العالم  أثرياء  من  عدد  بدأ  ثم 
)أمريكي(  تيتو  دينيس  مثل:  الفضائية  السياحة 
عام 1990، ومارك شاتلوورث عام 2002، وأنوشة 
سيموني  وشارلز   ،2006 عام  )أمريكية(  أنصاري 
)أمريكي( عامي 2007 و2009، وريتشارد جاريوت 
الليبرتيه  وغي   ،2008 عام  بريطاني(  )أمريكي 
)كندي( عام 2009. وقد دفع هؤالء السياح األثرياء 
لرحلتهم  تكلفة  دوالر  مليون  و40   20 بين  ما 

السياحية إلى الفضاء.
وقد أجمع هوالء السياح الفضائيون على وصف 
رحلتهم بأنها تجربة تفوق الخيال، من حيث تجربة 
والشعور  الفضائية،  بالمركبة  والهبوط  اإلقالع 

بانعدام الجاذبية، والمناظر المدهشة لكوكب األرض 
والسماء والكواكب والنجوم، والتجارب العلمية التي 
قاموا بها أو اطلعوا عليها أثناء الرحلة، إلى حد أن 
السائح الفضائي األمريكي شارلز سيموني عاود 
هذه التجربة مرة ثانية عام 2009 غير مكترث بدفع 

ماليين الدوالرات األمريكية مجدداً.
عالمية  تأسيس شركات خاصة  بدأ  ذلك،  وبعد 
قيمة  وتقدر  الفضائية،  بالسياحة  متخصصة 
المشاريع المتعلقة بهذا النوع الجديد من السياحة 

حالياً ب 350 مليار دوالر أمريكي.
وأعلنت شركة »أوريون سبان« إحدى الشركات 
الخاصة العالمية المتخصصة بالسياحة الفضائية 
 ،2022 عام  أورورا«  »محطة  تدشين  اعتزامها  عن 
طائرة خاصة ضخمة  يعادل حجمها حجم  والتي 
لتصبح أول فندق في العالم يقام في الفضاء في 

87 العدد 587 نوفمبر 2019



العدد 587 نوفمبر 882019

سياحة

المنطقة التي تعرف بـ »المدار األرضي المنخفض«. 
وسيتمكن السياح من قضاء أيام عدة على متن 
320 كيلومتراً  ارتفاع  الفضائية، على  المحطة  هذه 
التي  الرحلة  هذه  تكلفة  وتبلغ  األرض،  عن سطح 
تمتد 12 يوماً 9 ماليين ونصف المليون دوالر لكل 

سائح.

السياحة  »فيرجن جاالكتيك«  أعلنت شركة  كما 
عملياتها  تكثيف  عن  الخاصة  األمريكية  الفضائية 
لتصبح قادرة بحلول عام 2023 على إطالق مكوك 

سياحي إلى الفضاء كل 32 ساعة.
السفر  تذاكر  ببيع  الشركة  خطة  وتقضي 
 ،2020 عام  من  بدءاً  الفضائية  بالسياحة  للراغبين 

وسينقل  الواحد.  للسائح  دوالر  ألف   250 مقابل 
السياح إلى ارتفاع 100 كيلومتر عن سطح األرض 
تو«،  شيب  »سبيس  الفضائية  المركبة  متن  على 
وسيستمتعون بتجربة انعدام الوزن لبضع دقائق 
وهم ينظرون إلى األرض. وتخطط الشركة إلطالق 
16 رحلة سياحية فضائية على مدار عام 2020. كما 
تخطط خالل األعوام األربعة المقبلة لبناء أسطول 
من خمس مركبات فضائية من طراز »سبيس شيب 
السياحة  مجال  في  نشاطها  نطاق  لتوسيع  تو« 

الفضائية. 
وتتوقع الشركة أن نحو 3242 سائحاً من الذكور 
واإلناث من مختلف األعمار والثفافات والجنسيات 
واألديان سيسافرون إلى الفضاء معها بين عامين 

2020 و2023.
وكذلك أعلنت شركة »كوسموس كورس«، وهي 
شركة  روسية متخصصة بالسياحة الفضائية، عن 
الفضاء  إلى  سياحية  رحالت  إلطالق  استعدادها 

الخارجي بشكل دوري اعتباراً من عام 2025. 
اتفاقية  الشركة  وقعت  المشروع،  هذا  ولتنفيذ 
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مع حكومة مقاطعة نيجني نوفغورد الروسية لبناء 
أول مطار فضائي خاص في المقاطعة الستخدامه 

ألغراض السياحة الفضائية.
كورس«،  »كوسموس  شركة  خطة  وبحسب 
مطار  من  الفضائية  السياحية  الرحالت  ستنطلق 
خط  على  الفضائي  السياحي  نوفغورد  نيجني 
سير رحلة رائد الفضاء السوفييتي الروسي يوري 
إلى  برحلة  قام  إنسان  أول   ،1961 عام  غاغارين 
الفضاء الخارجي، والذي سارت مركبته على مدار 
إلى 220 كيلومتراً،  قرب األرض، على ارتفاع 180 
السياحية  الرحلة  هذه  على  الشركة  أطلقت  لذلك 

الفضائية اسم »رحلة على مدار غاغارين«.
صاروخ  تصنيع  على  حالياً  الشركة  وتعمل 
 6 هم  لـ7 أشخاص،  تتسع  مركبة فضائية  ليحمل 
»مرشد سياحي فضائي«. ويتوقع  سياح، ومعهم 
أن تستمر الرحلة من 15  إلى 20 دقيقة، منذ لحظة 
االنطالق من األرض، وحتى بلوغ المدار الفضائي 
المحّدد، والدوران عليه، ومن ثم العودة إلى األرض. 
المدار،  المركبة، ويضعها على  الصاروخ  وسينقل 
في  الذاتية  محركاتها  على  المركبة  ستعتمد  ثم 
المظالت  استخدام  وسيتم  األرض،  إلى  العودة 

للتحكم بعملية الهبوط.
وسيمضي السياح 5 إلى 6 دقائق من الرحلة في 
الرحلة  الجاذبية. وسيبلغ ثمن بطاقة  انعدام  حالة 
مدار  على  »رحلة  في  الواحد  للسائح  الفضائية 

غاغارين« من 200 إلى 250 ألف دوالر أمريكي. 
الحالمين  من  كنت  إن  القارئ  عزيزي  وهكذا 
وتملك  الفضاء،  في  السياحة  بتجربة  والراغبين 
األقل  على  لديك  لذلك،  والمادية  الصحية  القدرات 
عالمية  خاصة  شركات  ثالث  من  عروض  ثالثة 

متخصصة بالسياحة الفضائية، إما رحالت قصيرة 
أو  أمريكي،  دوالر  ألف   250 بـ  وساعات  لدقائق 
 9 بـ  فندقية  إقامة  مع  يوماً   12 لـ  طويلة  رحلة 
باتخاذ  أسرع  دوالر،  المليون  ونصف  ماليين 

القرار، فاألماكن محدود والفضاء ينتظرك...
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من هنا وهناك

األمير هاري وزوجته ميغان يزوران 
أفريقيا،  جنوب  في  مسجد  وأقدم  أول 
التراث«  »يوم  فعاليات  ضمن  وذلك 
التي شاركا بها خالل زيارتهما لجنوب 

أفريقيا.

 الفنانة السعودية داليا مبارك في لقطة ترويجية بمناسبة طرحها 
أللبوم غنائي جديد بعنوان »في حياتك مستحيل«.

 هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي يودع ابنه علي 
قبل االنطالق إلى المحطة الفضائية الدولية.



91 العدد 587 نوفمبر 2019

 2019 للجري  عجمان  سباق  من  الرابعة  النسخة  في  مشاركون   
الذي نظمته دائرة التنمية السياحية بعجمان، حيث فاز متسابقان من 
القيادة العامة لشرطة عجمان في المركزين الثاني والثالث في فئة 5 

كيلومترات.

رجال اإلطفاء يجوبون منطقة 
الغابات التي أتت الحرائق فيها 
جنوب  الهكتارات  مئات  على 

شرق بوليفيا. 

الفترة  2020 لالنطالق وذلك في  للهليكوبتر  يستعد معرض دبي 
من 10 إلى 12 نوفمبر2020 في الجناح الملكي من مركز دبي الجنوب 
للفعاليات والمعارض بمطار آل مكتوم الدولي بمشاركة دولية واسعة.
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من هنا وهناك

حوت أحدب الظهر يظهر قبالة مدينة نيويورك 
حيث يقول العلماء إن هذا النوع من الحيتان تكاثر 
خالل  نيويورك  ميناء  منطقة  في  الفتة  بصورة 

السنوات األخيرة. 

االحتفال  فعاليات  استقطبت 
في  أقيمت  التي  الهالوين  بعيد 
عدد من الفنادق في الدولة عدداً 
والمقيمين  السياح  من  كبيراً 

بحثاً عن المغامرة والمرح.

مهندستان في مصهر الطويلة 
الذي  أبوظبي  في  لأللمنيوم 
 37 منهم  مواطناً   66 فيه  يعمل 
أن  المتوقع  من  حيث  مواطنة، 
يصل المصهر إلى أقصى طاقته 

اإلنتاجية العام المقبل.
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نزهة

الكلمات المتقاطعة

سودوكو

تراثيــــــات
- تقدم الشاب للزواج من ابنة رجل تقي فوافق األب مقابل مهر البنته عبارة عن كيس من البصل. 
مر عام اشتاقت الفتاة ألهلها وطلبت من زوجها أن يرافقها لزيارتهم ومعهم طفلهم الرضيع. وكان 
البد أن يعبرا نهراً يقطع بين بيتهم وبيت أهلها فحمل الرجل طفله وتركها وراءه تقطع النهر وحدها 
فزلت قدمها وسقطت. وعندما استنجدت به رد عليها: أنقذي نفسك فما ثمنك إال كيساً من البصل. 
إال أن الله سبحانه أرسل إليها من أنقذها لتعود إلى أهلها تحكي ألبيها ما حصل معها. عندها قال 
األب: خذ طفلك وال تعود إلينا إال ومعك كيساً من الذهب ومرت األيام والطفل بحاجة ألمه، وكلما 
حاول الزواج بثانية كان الرفض يسبقه، وكان البد من جمع الذهب ليستطيع، ومرت سنة اشتغل 
فيها ليل نهار حتى جمع الذهب فذهب ليقدمه إلى زوجته وأهلها ووافق األب على عودتها. وفي 
طريق العودة وعندما أرادت أن تضع قدمها في الماء لتعبر النهر قفز سريعاً ليحملها على ظهره 
ويعبر بها قائالً: حبيبتي أنت غالية ومهرك يقصم الظهر فقد دفعت فيك ذهباً، وعندما سمع األب 

بذلك ضحك وقال: عندما عاملناه بأصلنا خان وعندما عاملناه بأصله صان.

قــــــالوا
- ضربة الغريب تقوي الظهر وتكشف للعين الكثير وضربة القريب تكسر الظهر وتقتل في العين 

الكثير.
- أحسن الظن بالناس كأنهم ُكلهم خير واعتمد على نفسك كأنه ال خير في الناس.

ابتسامات 
- عن رجل لغوي سأله أحد الناس: كيف حال أبيك؟ فقال: حّي يرزق

فقال له السائل: وكيف حال زوجتك؟ فقال: حيّة تسعى..
- قيل لبعض الحمقى كيف صمتم رمضان؟

فأجابوا: اجتمعنا ثالثون رجالً فصمناه يوماً واحداً..

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

أفقي وعمودي.

الفرنسيين- من إفرازات الجسم.
3- رف طائر- أمارسه.

4- للنداء- حاجز- يعترفان.
وعاشق  للحب  رمز   - اطالع  وعلى  مدرك   -5

جولييت.
ارهب - ظرف مركب بمعنى من غير قبل   -6

الرأي اآلخر »م«.
7- سقاية - نظرت واتبعت نظرها.

8- أكثر من جيد- عملة خليجية.
9- للسؤال- في العود »م«- مطلب شرعي »م«.
10- من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم.

11- عالم أمريكي مخترع مقياس الزالزل.

أفقياً:
ويناظر-  يجادل  الحبوب-  من   -1

حسم في األمر.
باسم  اشتهرت  خليجية  إمارة   -2

جلفار.
3- يكسو جلد بعض الحيوانات- اسم 

موصول- تكثرا من الطلب.
4- ترتدي- هربا- إحسان بالوالدين.

5- متشابهان- جواهر- طعم مذاق- 
اقبل بوجهه.

الكتب  من  األمر-  على  عزم   -6
السماوية »م«.

الحية-  الكائنات  في  محفزة  مادة   -7
خليط من الكيروسين األبيض والبنزين.

أنواع  من  المكان-  في  أمكث   -8
الدجاج.

9- من جمهوريات شرق أفريقيا- من 
الخضراوات يتبع الفصيلة النجمية »م«.

قدم  كرة  ومدرب  العب  لقب   -10
إيطالي- حملت على متنها.

١١- السكان األصليون لألمريكيتين.

عمودياً:
1- مواد غذائية أساسية - طرفي زوال.

وامبراطور  عسكري  قائد   -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سودوكو
شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مره واحدة في كل مربع كبير وفي كل  9 – 1من المطلوب ملئ الخانات باألرقام 

 خط أفقي وعامودي

 

  

11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
           1 
           2 

           3 
           4 

           5 
           6 
           7 
           8 
           9 

           11 
           11 

 المفردات : أفقي 
 حسم في األمر – يُجادل ويناظر  –من الحبوب  – 1
 اشتهرت باسم جلفار امارة خليجية – 2
 تكثرا من الطلب –اسم موصول  –يكسو جلد بعض الحيوانات  – 3
 احسان بالوالدين –هربا  –ترتدي  – 4
 أقبل بوجهه –طعم مذاق  –جواهر  –متشابهان  – 5
 من الكتب السماوية )م( –عزم على األمر  – 6
   بنزينالمن الكيروسين االبيض و خليط -مادة محفزة في الكائنات الحية  – 7
 من أنواع الدجاج –أمكث في المكان  – 8
 )م( يتبع الفصيلة النجميةمن الخضروات  –من جمهوريات شرق افريقيا  – 9

 حملت على متنها –لقب العب ومدرب كرة قدم إيطالي  – 01
 مريكيتين السكان األصليين لأل – 00

 عمـــــودي :
 طرفي زوال –مواد غذائية أساسية  – 0
 من افرازات الجسم –قائد عسكري وامبراطور الفرنسيين  – 2
 امارسه –رف طائر  – 3
 يعترفان  –حاجز  –للنداء  – 4
 رمز للحب وعاشق جولييت -وعلى اطالع مدرك  – 5
 )م( ربمعنى من غير قبَِل الرأَي اآلخظرف مرّكب  –ارهب  – 6
 نظرت وأتبعت نظرها – سقاية – 7
 عملة خليجية –أكثر من جيد  – 8
 مطلب شرعي )م( –في العود )م(  –للسؤال  – 9

 من صحابة الرسول صل الله عليه وسلم – 01
 عالم أمريكي مخترع مقياس الزالزل – 00
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الكلمة الضائعة

مربع األرقام

المتاهةمن هو

مربع األرقام
المطلوب ملء المربعات باألرقام من 1 – 6 شرط 

عدم تكرار الرقم أكثر من مرة أفقياً أو عمودياً.

< تشطب الكلمات باالتجاهات كافة أجمع الحروف غير المشطوبة وتعرف على 
الكلمة المطلوبة من سور القرآن الكريم )العاديات – غافر – الفرقان – الكوثر – 
القمر – القلم – الطور – السجدة – سبأ – الزمر – الحجر – القرة – المدثر – يس 

– محمد – النور – نوح – الممتحنة(.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 الكلمة الضائعة

) من  تشطب الكلمات بكافة االتجاهات اجمع الحروف الغير مشطوبة وتعرف على الكلمة المطلوبة
 سور القرآن الكريم ( 

 –الزمر  –سبأ  –السجدة  –الطور  –القلم  –القمر  –الكوثر  –الفرقان  –غافر  –العاديات 
تحنة مالم –نوح  –النور  –محمد  –يس  –المدثر  –القرة  –الحجر   

      

      

      

  1 2 6  

  5 1 3  

  4 3 2  

 

 مربع األرقــــام

شرط عدم  6 – 1المطلوب ملئ المربعات باألرقام من 
 تكرار الرقم أكثر من مره أفقيا أو عموديا 
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 مـــن هـــــو؟
 أول من حفر بئر زمزم – 1

 أحد قادة معركة مؤته – 2

 أول من لُقب بأمير الحج  – 3

 

المطلوب الدخول والخروج من هذه المتاهة من دون االصطدام بأي عائق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المتــــــاهة 

 المطلوب الدخول والخروج من هذه المتاهة دون االصطدام بأي عائق 
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صحة

الزوائد الجلدّية أو الزوائد اللحميّة هي نتوءات 
صغيرة بنية اللون تظهر فوق نسيج الجلد في 
الرقبة، وجفن  الجسم، مثل  مناطق مختلفة من 
العين، واإلبط، وثنيات الفخذين، ومنطقة الصدر 
العلوّية، وتحت الثدّي، وعلى الرغم من أّن شكلها 
صحية،  مشاكل  أي  تسبب  ال  أّنها  إاّل  مزعج 
إزالتها  ويمكن  جانبيّة،  أعراض  لها  توجد  وال 
والتخلص منها في المنزل أو عند الطبيب، ومن 
من  تسقط  الجلدية  الزوائد  أّن  بالذكر  الجدير 
تلقاء نفسها في بعض األحيان إذا كانت ملتوية، 

أو إذا حدث نقص في إمداد الدم لها.
وذكرت العقيد د. نجالء أسعد طاهر أخصائي 
الخدمات  مديرية  في  والتجميل  جلدية  أمراض 
الجلدية  الزوائد  أن  أبوظبي،  الطبية في شرطة 
عبارة عن بروز جلدي حميد تتصل بالجلد بعنق 
رقيق، توجد في أماكن احتكاك المالبس بالجلد 
وأماكن احتكاك الجلد بالجلد مثل المناطق تحت 
اإلبط - الرقبة - أعلى الصدر والمنطقة اإلربية. 
عند  موجودة  تكون  ال  الجلدية  والزوائد 
ويمكن  بالعمر  التقدم  مع  تزيد  ولكنها  الوالدة 

العقيد د. نجالء طاهر

بينت  وقد  البالغين  من   %25 نحو  عند  رؤيتها 
في  يساعد  وراثي  استعداد  وجود  الدراسات 

حدوث الزوائد الجلدية.
 

االأ�سباب 

• الوزن الزائد.
في  وجودها  ويشيع  العمر  في  التقدم   •

متوسط العمر وعند األشخاص المسنين.
الزوائد  لحدوث  وراثي  استعداد  وجود   •

الجلدية.
• يشيع وجود الزوائد الجلدية حول الشرج 
عند المرضى بمرض كرونز)القولون التقرحي(. 

• التغيرات بالهرمونات أثناء الحمل.

االأعرا�س 

• تكون الزوائد الجلدية بلون الجلد أو تميل 
للون البني عند األشخاص ذوي البشرة الفاتحة.

أو  أملس  الجلدية  الزوائد  سطح  يكون   •
متعرجاً. 

إلى حجم  مليم   1 من  الحجم  في  تتراوح   •

حبة العنب.
• يوجد في العادة عنق يصل الزائدة الجلدية 

بالجلد.
• قد تنزف الزائدة الجلدية عند حدوث قطع 

بها.
• عادة غير مؤلمة وغير مصحوبة بأمراض 

الزوائد الجلدية.. األسباب والعالج

اإعداد: اأماين اليافعي
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جلدية أخرى. 

الت�سخي�س 

يتم تشخيص الزوائد الجلدية عادة من خالل 
تشخيصها  يحتاج  وال  والعالمات  األعراض 
يشابه  أن  جداً  ويندر  مخبرية،  فحوصات  إلى 

السرطان الزوائد الجلدية.

العالج 

عندما  إال  لعالج  تحتاج  ال  الجلدية  الزوائد 
جمالية،  ألسباب  أو  للمريض  إزعاجاً  تسبب 
ويشمل العالج إزالة الزوائد الجلدية بالوسائل 
الجراحية مثل قطعها باستخدام مشرط جراحي، 
النيتروجين  باستخدام  أو  بالتجميد  والعالج 
الزائدة الجلدية باستخدام الكي  السائل أو كي 
الكهربائي أو الكي الكيميائي وذلك بوضع مادة 
كيميائية مع حماية الجلد المحيط بوضع مادة 
عازلة مثل الفازلين الطبي. وقد يتم ربط الزائدة 
الجلدية بخيط وذلك لقطع اإلمداد الدموي عنها 

لتسقط خالل عدة أيام.

 • ما هو مرض سرطان الرئة؟
- سرطان الرئة هو تشكل خاليا سرطانية في أنسجة الرئة، وعادة تكون هذه الخاليا 
هي الخاليا المبطنة للممرات الهوائية للرئة، وتصبح هذه الخاليا ال تؤدي وظائف خاليا 
الرئة العادية وال تتطور إلى أنسجة رئة سليمة مع استمرار نمو الخاليا بصورة غير 

طبيعية تتشكل أورام تتداخل مع أداء وظائف الرئة الطبيعية.

• ما هي أعراض مرض سرطان الرئة؟ 
لكي  عديدة  سنوات  الرئة  سرطان  مرض  وأعراض  عالمات  ظهور  تستغرق  قد   -

تتطور، وربما ال تظهر أي أعراض أو عالمات حتى يظهر المرض بصورة متقدمة.
أعراض سرطان الرئة في الصدر:

- السعال المستمر أو الشديد.
- ألم في الصدر، والكتف، ليس له عالقة عن األلم الناتج من السعال.

- تغير في لون أوحجم البلغم.
- ضيق في التنفس.

- تغير في الصوت فيصبح خشناً.
- ظهور صوت قاٍس كالصرير مع كل نفس.

- ظهور مشاكل متكررة في الرئة مثل التهاب القصبات أو التهاب الرئة.
- سعال مصحوب ببلغم أومخاط، وخاصة إذا كان مصحوباً مع الدم.

- سعال مصاحباً مع الدم.
إذا انتشر المرض في الرئة قد يشعر المريض بأعراض في أماكن أخرى من الجسم، 

لتشمل الغدد الليمفاوية والعظام والدماغ والكبد، وغيرها من األجهزة في الجسم.

• ما هي األسباب المؤدية لإلصابة بسرطان الرئة؟
-التدخين.

- ضعف المناعة.
- أمراض اإلنسداد الرئوي المزمن.

• كيف يمكن الوقاية من سرطان الرئة؟
- االقالع عن التدخين.

- الفحص المبكر. 

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

alyafi3@gmail.com

سرطان الرئة  

ب
جوا

 و
ال

سؤ
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الدور الغذائي 
في قصور الغدة الدرقية

تغذية

صغيرة  غدة  وهي  الدرقية،  الغدة  قصور 
آدم  تفاحة  أسفل  العنق  مقدمة  قاعدة  عند  تقع 
ما  الغدة  هذه  فيها  تنتج  ال  حالة  مباشرة، هي 
يكفي من هرمون الثيروكسين وتؤثر على 1 - 
2% من الناس عالمياً. وتعتبر اختبارات وظائف 
الغدة الدرقية دقيقة لتشخيص الحالة وعادًة ما 
يكون العالج بهرمون الغدة الدرقية آمنًا وفعااًل.

اأعرا�س ق�سور الغدة الدرقية تختلف 

وتتوقف على �سدة نق�س الهرمون 

وت�سمل:

> إعياء، إمساك، اكتئاب.
> زيادة الحساسية للبرد والجفاف.

> زيادة الوزن. 
> ضعف وألم العضالت والمفاصل.

> ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم.
> دورات حيض مضطربة.

> تباطؤ معدل ضربات القلب.
> ضعف الذاكرة.

> تضخم الغدة الدرقية.
إن الهرمونات التي تنتجها الغدة الدرقية لها 

اإعداد: ندى زهري االأديب

مديرة اإدارة التغذية املجتمعية، م�ست�سفى توام

تأثير هائل على الصحة والتي تؤثر على جميع 
جوانب عملية التمثيل الغذائي وعلى التحكم في 
الجسم  حرارة  درجة  مثل  الحيوية  الوظائف 
ومعدل ضربات القلب. وعند فشل الغدة الدرقية 

في إنتاجها تبدأ المشكلة وأحد أهم العوامل:
الذاتية المعروف باسم  المناعة  > اضطراب 
ينتج  عندما  هاشيموتو،  الدرقية  الغدة  التهاب 

الجهاز المناعي أجساماً مضادة تهاجم الجسم. 
> اإلفراط في االستجابة لعالج فرط نشاط 

الغدة الدرقية
قد يؤدي تصحيح فرط نشاط الغدة الدرقية 
إلى خفض إنتاج هرمون الغدة بشكل كبير ما 

يؤدي إلى قصور الغدة الدرقية الدائم.
> جراحة إزالة الغدة الدرقية. 

> العالج اإلشعاعي أو األدوية. 
إذ  الغدة من مرض خلقي  وقد ينتج قصور 
يولد بعض األطفال يعانون من عيب في الغدة 
الدرقية أو اضطراب الغدة النخامية أو إلصابة 
بعض النساء بقصور الغدة الدرقية أثناء الحمل 

أو بعده أونقص اليود.
 

نظام غذائي 

من العناصر الغذائية المهمة لمعالجة قصور 
لصنع  الالزم  المعدن  اليود،  الدرقية  الغدة 
هرمونات الغدة، يمكن تجنب نقصه عن طريق 
أو  لألطعمة  باليود  المدعم  الطعام  ملح  إضافة 
تناول األطعمة الغنية باليود كاألعشاب البحرية 
والسمك كالسلمون والتونة والروبيان ومنتجات 



األلبان والبيض. 
تنشيط  على  الجسم  السيلينيوم  يساعد 
الذي  الدمار  من  ويحميها  الغدة  هرمونات 
تسببه جزيئات الجذور الحرة، إضافة لألطعمة 
ويشمل  مستوياته  لزيادة  بالسيلينيوم  الغنية 
والبيض  والسردين  والتونة  البرازيلي  الجوز 

والبقوليات. 
الضأن  كلحم  الطازجة  اللحوم  جميع  تناول 

ولحم البقر والدجاج، كما أن جميع الخضراوات 
والحبوب  الفواكه  جميع  وأيضاً  لألكل  جيدة 
الحنطة  كاألرز،  الجلوتين  من  الخالية  والبذور 
الكتان،  وبذور  شيا  بذور  الكينوا،  السوداء، 

والمشروبات ما عدا المحتوية على الكافيين.
الغيتروجين  الضارة  الغذائية  العناصر  من 
التي تتداخل مع الوظيفة الطبيعية للغدة الدرقية 
الخضار  وبعض  الصويا  أطعمة  في  ونجدها 

كالملفوف، البروكلي، اللفت، القرنبيط، السبانخ، 
والفواكه والنشويات كالبطاطا الحلوة، الكسافا، 
كالدخن  والبذور  والمكسرات  الفراولة،  الخوخ، 

والصنوبر والفول السوداني.
مثل  الحبوب  في  موجود  بروتين  الغلوتين 
القمح والجاودار والشعير، ال يمكن تناوله، ألن 
بعض الذين يعانون من التهاب الغدة الدرقية قد 

يصابون بمرض االضطرابات الهضمية. 
المصنعة  األطعمة  تناول  تجنب  يجب 
على  الحتوائها  والكوكيز  والكعك،  كالسجق، 
زيادة  إلى  يؤدي  قد  ما  عالية  سعرات حرارية 

الوزن. 

ن�سائح للحفاظ على وزن �سحي

> احصل على قسط كبير من الراحة والنوم 
لمدة 7 إلى 8 ساعات ليالً. 

> اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات 
عدد  تناول  ألن  الكيتون،  حمية  اتباع  وتجنب 
قليل للغاية من النشويات قد يقلل من مستويات 

هرمون الغدة الدرقية لديك.
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قراءات

تأتي أهمية كتاب )زايد .. أوسمة وجوائز( من كونه يوثق جوانب من شخصية القائد المؤسس الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه- التي اتسمت بالتسامح عبر عرض مختصر وموثق لبعض األوسمة والجوائز 
التي حصل عليها القائد المؤسس من قادة العالم والهيئات العلمية والمدنية والدولية، ولما كانت هذه األوسمة 
والجوائز تعكس أهمية األشخاص ودورهم في بناء مجتمعهم ومساهمتهم في التقدم البشري، فقد كان الشيخ 
زايد بأياديه البيضاء التي امتدت إلى جميع األمم والمجتمعات من دون استثناء بغض النظر عن ألوانهم وأعراقهم 
ومعتقداتهم أهالً لها؛ نظراً لدوره العظيم المتمثل في بناء نهضة دولة اإلمارات العربية المتحدة، ولمساهمته – رحمه 

الله- في بناء التنمية والسالم العالميين.
يظهر الكتاب أن مسيرة القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه- قصة قائد خالد 
األوسمة  الرفيع  مقامه  إلى  فقد سعت  عّدها، ولذلك  يمكن  تاريخه مواقف خالدة ال  فقد سجل  بالعطاء،  فاضت 
والنياشين والدروع والجوائز التكريمية السامية والنبيلة لتكون شاهداً على البصمات اإلنسانية الكبرى واإلنجازات 
الخالدة. ويتناول كتاب )زايد .. أوسمة وجوائز( في طبعته األولى، الجائزة أو الدرع أو الوسام بالتعريف بها 
وبهدفها، وبالمناسبة التي تم تقديمها فيها، ويقدم صورة للجائزة أو الوسام، وصورة لمراسم استالمها، ويوثق 
في بعض األحيان الكلمة التي قيلت في المناسبة، وقد خصص الكتاب صفحتين لكل جائزة أو وسام؛ فضمت األولى 
كالماً تعريفياً بالوسام ومناسبة تقديمه للقائد الخالد، وفي الصفحة الثانية صوراً للقائد المؤسس وهو – أو من 

يمثله- يتسلم الوسام أو الجائزة.
)األوسمة  الثاني  الفصل  وضم  المحلية(،  والجوائز  )األوسمة  عن  األول  فصول،  خمسة  من  الكتاب  يتألف 
والجوائز العربية(، واحتوى الفصل الثالث على )األوسمة والجوائز األجنبية(، واستعرض الكتاب في الفصل الرابع 
)أوسمة وجوائز المنظمات العربية(، ودار الفصل الخامس حول )أوسمة وجوائز المنظمات األجنبية(. وقد اهتم 
األرشيف الوطني بإصدار هذا الكتاب ليستكمل توثيق مرحلة مفصلية في تاريخ دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

واعتراف العالم بجميل صنيع القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وعطاءاته التي ال تعرف الحدود. 

يتناول الكتاب قصة مركز محمد بن راشد للفضاء موطن برنامج اإلمارات الوطني للفضاء، ويقدم لقارئه 
تاريخ ورحلة استكشاف الفضاء في دولة اإلمارات العربية المتحدة والعالم العربي بأسلوب مبسط، وانطالقاً 
من علماء الفلك عبر التاريخ والكتابات اإلسالمية التي تعود إلى القرون الوسطى حول علوم الفضاء، وصوالً 

إلى رحلة تدريب رواد الفضاء، وتطوير األقمار االصطناعية المزودة بأحدث التقنيات.
ويعنى الكتاب بتاريخ علم الفضاء وأبرز اإلنجازات والمخططات المستقبلية ألبحاث وتقنيات الفضاء في 
الوقت  إنجازات  أبرز  إلى جانب  المنطقة واكتشافاتهم،  الفلك في  المنطقة، فيسلط الضوء على تاريخ علماء 
الراهن في مجال علوم الفضاء. وانطالقاً من »مسبار األمل« الذي يعد أول قمر اصطناعي إماراتي يزور كوكب 
المريخ، ووصوالً إلى برنامج رواد فضاء اإلمارات، ومخططات تدشين أول مدينة بشرية على كوكب المريخ 

مع حلول عام 2117.
المغامرة،  بدء  رقم2،  المرسوم  النجوم،  سحر  كالتالي:  تتوالى  فصالً  عشر  ثمانية  على  الكتاب  يحتوي 
»دبي  األرض،  سطح  على  الصواريخ،  صناعة  تاريخ  الفضاء،  إلى  ينطلق  سات-”1  “دبي  مهمة،  إنجازات 
سات- 2«، االنضمام إلى نادي الفضاء العالمي، أول قمر اصطناعي عربي الصنع، التصوير، مشروع اإلمارات 
على  مدينة  المريخ..  على  مدينة   ،»2117 »المريخ  برنامج  األحمر،  الكوكب  استكشاف  المريخ،  الستكشاف 

األرض، رائد األقمار االصطناعية النانو مترية، الفضاء أمامنا، الفصل الذي لم يكتب بعد.  
ومن هذا المنطلق يعد الكتاب مصدراً غنياً لتاريخ الفضاء ومسيرة برنامج اإلمارات الوطني للفضاء وكل ما 

يتعلق بما هو خارج مجالنا الجوي.
ويشير الكتاب إلى أن مركز محمد بن راشد للفضاء؛ موطن برنامج اإلمارات الوطني للفضاء- قد تأسس عام 
2006، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، 
حاكم دبي – رعاه الله- ليتولى مهمة معالجة الصور التي تلتقطها األقمار االصطناعية وتطوير مخططات مهام 
استكشاف الفضاء، ويتطلع المركز ليصبح محوراً عالمياً للتميز في مجال تكنولوجيا الفضاء والعلوم واالبتكار، 

وتنمية الفرص االقتصادية الوطنية لتطوير قطاع الفضاء في الدولة ليتسم بالحيوية واالستدامة.
 

زايد .. أوسمة وجوائز

 السباق نحو الفضاء

الناشر: األرشيف الوطني، أبوظبي، 2018، الطبعة األولى، 179صفحة من القطع الكبير.
اإعداد: جمعة الدرمكي 

تاأليف: مركز حممد بن را�سد للف�ساء

الناشر: مركز محمد بن راشد للفضاء، دبي، 2019، الطبعة األولى، 178 صفحة
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يعّد هذا الكتاب دراسة قيمة في أحد مباحث األحوال الشخصية في الفقه اإلسالمي، أال وهو النسب وآثاره، 
نهج فيه مؤلفه منهجاً وسطاً بين البسط واإليجاز، وقارن فيه بين آراء فقهاء اإلسالم على اختالف مذاهبهم، 

ومشيراً إلى ما ينبغي األخذ به في المستقبل في العالم اإلسالمي كله.
في الكتاب أربعة فصول: األول عن ثبوت النسب، وقواعده، وأثره، وطرقه، والثاني: الرضاعة والحضانة، 
ويدور الفصل الثالث حول: الوالية وأسبابها؛ مثل: العجز، ثم يتناول الوالية على النفس، والوالية على المال، 

والفصل الرابع يسلط الضوء على ما جاء به القانون في مواضيع الفصول الثالثة السابقة.
ويبين الكتاب في الفصل األول أن الله شرع الزواج لغايات سامية، وأول هذه الغايات بقاء النوع اإلنساني 
من طريق شرعي، وهذا ال يكون إال إذا كان األوالد ثمرة للزواج، وهذا ما يوفر لهم نشأة كريمة، شرع الله 
لهم حقوقاً مختلفة تؤدي إلى ما يراد لهم من الخير، وأول هذه الحقوق ثبوت نسب كل فرد إلى أبيه حتى ال 

تختلط األنساب ويضيع األوالد.
ويشير الفصل الثاني إلى أن الطفل يعتمد في الفترة األولى من حياته على حليب األم، أو من يقوم مقامها، 
وإلى العناية به عناية خاصة، ولذلك جمع الكتاب بين الرضاع والحضانة؛ فاهتم بالرضاعة وركز في تعريف 
الرضاع، وما يوجب التحريم من الرضاع، وثبوت الرضاع وآثاره، وفي الحضانة ركز في معناها وتعريفها، 
ومن له حق الحضانة وترتيب أصحاب الحق في الحضانة وشروطها، وأجرتها ومكانها، وانتهاء مدة الحضانة 
وأحكام القضاء. وفي الفصل الثالث الذي يتناول الوالية وأسبابها، يركز في الحجر وأسبابه، والوالية على 
النفس، والوالية على المال، وما جاء به القانون، ويفصل في الوالية التي تثبت على اإلنسان في فترات وأحوال 
خاصة من حياته، ويركز في حضانة الطفل ووالية تربيته في بداية حياته، وتتمثل في هذا الوالية على نفسه 

والوالية على ماله، وتنبني الوالية بصفة عامة على الحجر، ولها أسبابها وحكمتها ومدتها التي تنتهي فيها.
وفي الفصل الرابع يسلط الكتاب الضوء على ما جاء به القانون بخصوص الحجر وما يتصل به، والوالية 

وأحكامها، والوصاية وأحكامها، واإلذن باإلدارة والتجارة.

الثقافة اإلماراتية أهمية كبيرة، فقد ارتبطت في المخيال الشعبي بأنها رمز  التقليدية في  تحتل األسلحة 
الشجاعة والشهامة والرجولة، ورغم أن الغاية األولى من السالح الدفاع عن الحياة والذود عن الحياض وحفظ 
الكرامة، والحماية من األخطار المحدقة، إال أنها استخدمت لغايات أخرى كالصيد والزينة أو تحفة للعرض. 
ومن واقع األحداث التاريخية والحربية الكثيرة، وبحكم موقع اإلمارات التي عاشتها منذ مئات السنين وجدت 
فيها أنواع كثيرة من األسلحة التي يعود تاريخ صنعها إلى القرن الثاني عشر وال يزال عدد كبير منها يعرض 

للبيع الستخدامه بغرض الزينة والديكور.
العصور،  السالح عبر  المادي، حيث شملت موضوعاته رحلة  التراث  من  مهماً  الكتاب جانباً  ويوثق هذا 
البنادق  وكذلك  للدولة،  المجيد  التاريخ  تروي  التي  البنادق  وعن  حولها،  دارت  التي  واألحاديث  والقصص 
التقليدية في اإلمارات، وعن المدافع وتجارة األسلحة، وحادثة دبي 1910، باإلضافة إلى األسلحة االحتفالية 
في الدولة والخنجر اإلماراتي الذي يشكل أحد الرموز التراثية المهمة، ويستخدم ضمن العديد من األوسمة 

الرسمية للدولة ومنها األوسمة العسكرية.
شارك في هذا العدد من السلسلة التراثية الثقافية عدد من الكتاب وهم: شمسة حمد العبد الظاهري، جمال 

مشاعل، موزة عويص على الدرعي، سرور خليفة الكعبي، فاطمة مسعود الظاهري... وغيرهم.
وتسلسلت مواضيع الكتاب كالتالي: األسلحة االحتفالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، الخنجر اإلماراتي 
في الرموز واألوسمة العسكرية، المدافع القديمة تروي تاريخاً مجيداً، البنادق القديمة تتصدر مجالس اإلمارات، 
تجارة األسلحة وحادثة دبي عام 1910، رحلة السالح عبر العصور، تاريخ السالح: سجل حافل بالقصص 

واألحداث، البندقيات في اإلمارات قديماً »أم فتيلة« أنموذجاً، البنادق التقليدية في اإلمارات. 
ويأتي هذا اإلصدار ليفتح الباب أمام الباحثين والدارسين ضمن طموح تسهم في رفد نهضة الدولة بالزاد 

المعرفي لألجيال.

األسلحة التقليدية في دولة اإلمارات العربية المتحدة

الناشر: نادي تراث اإلمارات)مركز زايد للدراسات والبحوث(، أبوظبي، 2019، الطبعة األولى، 104 صفحات.
اإعداد: �سم�سه حمد العبد الظاهري

النسب وآثاره

الناشر: دار العالم العربي، القاهرة، 2019، الطبعة األولى، 169 صفحة.
تاأليف: د. حممد يو�سف مو�سى 
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يعرض الكتاب األحداث التي مرت بها بالد الشام، ليعّرَف األحفاد إذ التفتوا إلى العصور الخوالي واأليام 
الماضية بما حققه أجدادهم العظماء، ويسرد الكتاب قصة بالد الشام منذ فجر التاريخ؛ فتناول عهود المدينة 
فيما بين النهرين وما حولهما، ومعالم الحضارة المصرية والحضارة السورية، والعرب األقدمون في بالد 
الشام مثل: اآلراميون والحثيون، إلى جانب بعض القبائل العربية، وتواريخ الممالك واإلمارات التي تعاقبت 
في البالد قبل اإلسالم وبعده، واألديان والمذاهب في بالد الشام، واألحداث التي مرت بها بالد الشام في 
القرن العشرين، منذ قيام الحرب العالمية األولى، وآثار العولمة السيئة في العالم الثالث، وتحدث الكتاب عن 

نهاية العالم من خالل النبوءات في الكتب المقدسة.
وُيظهر الكتاب أن حياة أهل الشام في األزمنة الماضية كانت كالجدول من منبعه بين الرياض والُشعب 
الزاهرات، ثم بين المروج الباسقات، فاألودية والمنحدرات، والسهول والغيطان، والقفر والرمال. وعاشوا 
الحضارة المهذبة فأقيمت الصروح والقصور والعمارات الزاهية، وينتقل الكتاب من الماضي إلى المستقبل.

يتألف الكتاب من عدد من الفصول، مثل: »الشام في العصور األولى«، و»لغات الشام«، و»تاريخ الشام 
قبل اإلسالم«، »ملوك الشام قبل اإلسالم«، و»ملوك الشام في القسطنطينية«، »ملوك الشام في اإلسالم«، 

»الدولة األموية وملوك الشام في اإلسالم«، و»أديار الشام«، و»العلوم الدينية في الشام«.
ويتوقف الكتاب مع الدولة التي حكمت بالد الشام في عهد الخالفة العباسية، وفي الجزء الثاني يتناول 
الكتاب التنفيذ المنهجي لقراءة الالهوت في العصور الحديثة، ويختتم الكتاب بفصل عن الشام ونهاية العالم. 

ومن شدة حب المؤلفة للشام تتوقف مع ما قاله الشاعر الدمشقي نزار قباني: 
هل مرايا دمشق تعرف وجهي  <<<    من جديد أم غيرتني السنون

آه يا شام كيف أشرح ما بي    <<<     وأنا فيك دائماً مسكون

يسعى الكتاب إلى وضع معايير لبيان خصائص مجتمع بعينه وكيفية تعامله مع الوقائع المحيطة به، 
للوصول إلى نتيجة تكشف عن ثقافته، ويتطلع الكتاب إلى بيان المنطق الثقافي في الفعل االجتماعي، وذلك 

عن طريق بيان كنِه العالمة، وال يحيط الكتاب بكل الخطاب االجتماعي بقدر ما يشير إلى آثاره ونتاجاته.
يتضمن الكتاب تمهيداً وخمسة مباحث سلط فيها الكتاب الضوء على مجموعة األسئلة، التي ربط فيها 
العالمة بالثقافة، ومن خاللها بحياة الناس انطالقاً من تصور مفاده ان لكل منهما شبكة تفاعالت مختلفة 

ووظائف متغيرة.
وتناول الكتاب في المبحث األول الموسوم »نص الزي، األنظمة العالماتية في األزياء الريفية« تركيبة 
األزياء الريفية لغرض اإلمساك بالمنظومة العالماتية لكل جزء منها، مع التأكيد على مواسم استخدامها 

وماهي دالالتها.
ودار المبحث الثاني »ثقافة الميديا.. تأمالت سيميائية في صورة مدرسية« حول الصورة كنتاج فني 
يترجم واقعاً ال يمكن أن يكون خارج حدود اإلدراك، لذا فهي تحتفظ بتأثيرها في الناس وتعبر عن تطلعاتهم 

المعرفية والثقافية ولها لغتها الخاصة.
وجاء المبحث الثالث بعنوان »سيمياء المدينة .. العمارة أنموذجاً« ليركز في مدينة العمارة عبر معاينة 

حياة العالمة ومراحل نموها ومواطن تواجدها.
وفي المبحث الرابع الموسوم »نص المقهى ..عالمة الهيمنة الذكورية« بيّن أن المكان يفرض نوعاً من 
الثقافة مما يشكل حقالً عالماتياً له لغته الخاصة، موضحاً الهدف من وراء هذه المقاربات التي هي بمجملها 

مقاربات سوسيولوجية للثقافة.
وتطّرق الكتاب في المبحث االخير »سيمياء التسمية.. الرهان القصدي للعالمة« إلى أن اسم العلم هو 

المعيار الذي نحدد عن طريقه هوية اإلنسان مما تتجلى معطياته في المنظومة الثقافية للمجتمع.

قصة الحضارة في بالد الشام من بدء المسكونة إلى القرن العشرين

حياة العالمة: محاولة إلدراك أنساق الثقافة الشعبية 

الناشر: دار القبس، دمشق، 2019، الطبعة األولى، 560صفحة.
تاأليف: د. فريال كيال

تاأليف: ماجد احل�سن

الناشر: دار أمل الجديدة، دمشق، 2018، الطبعة األولى 263 صفحة
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باقة من الحكايات المأخوذة من األدب الفلكلوري الروسي، ومن عمق التاريخ الروسي، وهي تحمل في 
طياتها تاريخاً ومعرفة، ومعتقدات عريقة من قرون ماضية، وتتميز بتقاليد غنية في سردها.

وتركز الحكايات في الموروث الروسي الشعبي القديم في القصص الخيالية، وفي نمط “اليوتوبيا”، الذي 
يوجه إلى األخالقيات الفاضلة، والمثالية، ففي تلك الحكايات ينجح األبطال والبطالت ليس فقط في عالج 

خلل بالنظام االجتماعي الذي دفع بهم للخروج في المغامرة، بل إنهم يجّملون العالم من حولهم.
امرأة،  بطلتها  السحرية  القصص  أنواع:  أربعة  إلى  عام  بشكل  الروسية  الشعبية  القصص  وتنقسم 
والقصص السحرية بطلها رجل، وقصص الحيوانات بمشاركة بني البشر أو من دون مشاركتهم، القصص 

السحرية حول الحياة اليومية.
وتؤخذ أبطال القصص الرئيسية من البشر أو الشخصيات السحرية، أو الحيوانات، والالفت أن الحيوانات 
تتنوع في قصص الحيوانات ليستشعر القارئ فيها جشع الذئاب، ومكر الثعالب، وكسل القطط وانتهازيتها، 

وحجم الدببة وجوعها، وسرعة األرانب وجبنها، وخداع الماعز.
الماضي  فهم  في  تسهم  بمجملها  والقصص  خيالية،  تكون  ما  غالباً  الشعبية  القصص  في  واألماكن 
والحاضر، وهي تحذر ضد الجشع، والسلوك السيئ، وتدعو إلى الفضيلة، وبشكل عام تعالج مغزى إنسانياً 

عاماً، بحيث توفر مجاالً وحلوالً، ومسارات يمكن اتباعها، ونهايات سعيدة يمكن الحصول عليها.
أبرز حكايات المجموعة: الصياد الطيب والحية العجيبة، الجميلة وزهرة البنفسج، الغني والفقير والوحش 
الخفي، الملكة المخطوفة، فتاة الثلج، التعويذة والحمل الصغير، القط الجبار وحيلة الثعلبة، العمالق والملح 

العجيب. 

النيل، ثم سرعة نموها وتوسعها، وذيوع صيتها كان من  المؤكد أن إنشاء مدينة أم درمان على  من 
أكثر األحداث درامية وأهمية في الدولة المهدية، ويدرك مناصرو نظام المهدية ومنتقدوه أهمية مدينة أم 
درمان االستراتيجية والرمزية، وقد تكّون تراث من التقاليد والعادات ونما وتطور مع نمو مدينة أم درمان 
وتطورها، ولكن هذه المدينة لم يكتب عنها الكثير، ويأتي هذا الكتاب معتمداً على أرشيف دولة المهدية، 

والتقارير المعاصرة، والمصادر الشفهية ليكون محاولة لتفسير أم درمان في سياقها السوداني.
بدأت »تجربة أم درمان« لتكون نتاج جهد طموح وكفاح دؤوب لبناء دولة في ثمانينيات وتسعينيات 
القرن التاسع عشر، ولبناء وتطوير مدينة جديدة عند ملتقى النيلين األبيض واألزرق، بالقرب من الخرطوم 
التي اتخذها الحكم التركي – المصري عاصمة له. وكان من أبرز معالم »تجربة أم درمان« ذلك التمدد 
الحضري السريع للمدينة، والتأكيد على مركزية الموارد، وترسيخ العقيدة اإلسالمية، وتغلغل وانتشار هوية 
أكثر عروبية، بعد أن صارت ديانة وثقافة النيلين من سكان المدينة تعد هي المعيار، ويعدون أم درمان 
»مدينة مقدسة«: مكاناً مقدساً يحجون إليه لزيارة قبر المهدي، وبقعة يقوم فيها األنصار المخلصون بتطبيق 

عملي لتعاليم اإلسالم الصحيح.
يتألف الكتاب من ستة فصول تتوالى كالتالي: األول عن المدن في السودان، والثاني بعنوان: “إنشاء 
مدينة”، ويحكي عن قيام مدينة أم درمان، إسكان الناس بأم درمان، وعن سكان المدينة، ويتناول الفصل 
الثالث الذي جاء بعنوان: »حكم وإدارة مدينة المهدي« السلطات وهياكل الحكم واإلدارة، الخليفة يعقوب 
بـ  الموسوم  الرابع  الفصل  وفي  والسالمة،  الصحة  وأمور  درمان،  أم  ومجتمع  والمؤسسات  واألنصار، 
»نظام المهدية االجتماعي وأم درمان« يحكي الكتاب عن المجتمع الذي يتجه نحو المثالية، وعن الخليفة بين 
المثالية والواقعية، وعن بيت المال والنظام االجتماعي، ويركز الفصل الخامس الذي يأتي بعنوان »العالقات 
االجتماعية في مدينة المهدي« في أنماط االستيطان، والنشاطات االقتصادية، وتكامل النخب، ومجتمع في 

حالة تغيّر، وُيعنى الفصل السادس بـ »تجربة أم درمان«، ويتلوه الملحق والمذكرات، والمراجع.

حكايات شعبية روسية

مدينة مقدسة على النيل: أم درمان في سنوات المهدية 

الناشر: منشورات ذات السالسل، الكويت، 2019، الطبعة األولى، 176 صفحة.
ترجمة: ف�سة املعيلي

تاأليف: روبرت اإ�س. كرامر 

ترجمة: بدر الدين حامد الها�سمي

الناشر: دار المصورات، الخرطوم، 2019، الطبعة األولى، 279صفحة.
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علوم و تكنولوجيا

 ترجمة: د. ح�سن الغول 

زراعة األعضاء..تطورات جديدة

الذي  للعضو  رفض  أي  منع  في  للمساعدة 
فإن  األشخاص  بعض  جسد  في  زراعته  ستتم 
مناسباً  يكون  األدوية  من  خليط  تناول  عليهم 
نجح  حال  في  وذلك  لديهم  المناعة  ألنظمة 
التجارب  من  عدداً  اجتاز  الذي  الجديد  االختبار 
تهدف  جديدة  إجراءات  هنالك  أن  كما  المبكرة. 
تساعد  قد  والتي  الحيواني  النسيج  غسيل  إلى 
البشر على االستفادة من أعضاء أنواع أخرى في 

المستقبل.
وفي دول االتحاد األوروبي وحدها هناك نحو 
للخضوع  االنتظار  قائمة  على  شخص  ألف   60
لعمليات زراعة أعضاء. وتزداد تلك القوائم نتيجة 

زيادة أمراض كالسكري مما أدى إلى الحاجة إلى 
مزيد من عمليات زراعة الكلية والبنكرياس.

نظام  أن  في  الثابتة  المشاكل  إحدى  وتتمثل 
المناعة يحارب وصول أي عضو أجنبي للجسم، 
ولهذا السبب يعطي األطباء المرضى أدوية إليقاف 
المناعة، ورغم ذلك فإن ما بين 30% إلى 50% من 
الكلى فشلت خالل عشر سنوات  عمليات زراعة 

بسبب رفض العضو المطلوب زراعته. 
إال أن أنظمة المناعة تتنوع في مدى استجابتها 
لألدوية المختلفة، وحول هذا األمر تقول الدكتورة 
في  »بيوهوب«  رئيسة شركة   بورتيرو  إيزابيل 
العاصمة اإلسبانية »مدريد« يمكن للعضو المراد 

زرعه أن يتعرض للضرر بشكل غير ضروري في 
الوقت الذي وجد فيه الدواء األفضل.

وتقول د. بورتيرو إنه في حال تعرضت أفضل 
عمليات زراعة األعضاء وهي زراعة الكلية للفشل 
فصل  وهي  بالديلزة،  اإلصابة  يعني  ذلك  فإن 
القابلة  األخرى  المواد  عن  الغروية  شبه  المواد 
للذوبان والتي تكلف عشرات آالف اليورو كل عام 

للمريض الواحد.
الحيوية  المضادات  وصف  »عند  وتضيف: 
يكون الموقف شديد االختالف فإذا كنت مصاباً 
إرسال  يستطيع  الطبيب  فإن  معينة  ببكتيريا 
المختبرات  وستقوم  للتحليل،  الدم  من  عينة 
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بتنمية البكتيريا من العينة ومن ثم تفحص مدى 
حساسيتها للمضادات الحيوية المختلفة«.

وفي عام 2012 بدأت د. بورتيرو تشعر بالتعجب 
مشابه  اختبار  تطوير  الممكن  من  كان  إذا  عما 
بحيث يصبح قادراً على اختبار األدوية المضادة 
لرفض زراعة األعضاء، حيث تقول: »إنه موقف 
الحيوية  المضادات  نصف  عندما  كثيراً  مختلف 
أن  للطبيب  يمكن  فإنه  بعدوى  كنت مصاباً  وإذا 
تقوم  وسوف  للتحليل  المختبر  إلى  عينة  يرسل 
العينة  من  المأخوذة  البكتيريا  بتنمية  المختبرات 
حيوية  كمضادات  حساسيتها  مدى  واختبار 

مختلفة، ويكون األمر رخيصاً وفعاالً«.
بسهولة،  مناعية  على خاليا  الحصول  ويمكن 
التي  المتعلقة باألدوية  الخاليا  لكن يجب تهذيب 
تعمل على طمسها. وحول هذا األمر تقول بورتيرو 
»أمر غريب جداً عدم قيام أحد بفعل ذلك من قبل 
ولحسن الحظ وجدت دراسة واحدة فقط«. وقد 
بدأت بورتيرو في عام 2015 تطوير اختبار حول 
االختبار  إجراء  بأن  المناعة حيث فوجئت  خاليا 
آخر  تحد  ويتمثل  توقعت،  مما  تحدياً  أكثر  كان 
في صعوبة القيام بتنمية الخاليا من خالل عملية 
كما  الحية.  واألنسجة  البكتيريا  وزرع  استنبات 
االختبار  قياس  مدى  في  يتمثل  آخر  تحد  ظهر 
خالل مروره بمرحلة البساطة بحث يكون قادراً 

على إعطاء نتائج متناغمة ومتماسكة.
وقد أشارت بورتيرو إلى أنه ليس من السهل 
من  وبالرغم  الحيوية  المضادات  قصة  تنفيذ 
باسم  المعروف  االختبار  من  أنموذجاً  فإن  ذلك 

»إيميون بيوغرام« أصبح اآلن جاهزاً.

خاليا املناعة

في دراسة أجريت كجزء من مشروع »ترانس 
بورتير  الدكتورة  مع  العامل  الفريق  قام  بيو« 
المرضى  من  المأخوذة  المناعة  خاليا  وباختبار 
زراعة  لعمليات  سنوات  عدة  منذ  الذين خضعوا 
قياس  يستطيعون  أنهم  وجدوا  حيث  أعضاء، 

مجموعة من الردود على أدوية مختلفة.
أن  من  مخاوفها  عن  د.بورتيرو  أعربت  وقد 
عملية  نجاح  على  تؤثر  قد  أخرى  عناصر  هناك 
الزرع مثل صحة المريض وعمر العضو المطلوب 
المتبرع  من  كل  استجابة  مدى  كذلك  زراعته 
أن االختبار لن يستطع  والمتلقي، وكان واضحاً 
توقع النتيجة. وحول هذا األمر تقول »لقد أجرينا 
األخرى  العناصر  من  العديد  خاطبت  اختبارات 
ولكن من أجل استباق فعالية وقدرة الدواء على 
خاليا المريض الذي يعتبر أحد المكونات الرئيسة 

للكعكة«.
واآلن تنتظر شركة »بيوهوب« نتائج المحاولة 
المتعلقة بـ  »إميونوبيوغرام«، والتي سيتم تقديمها 
أن  وتوقعت  األعضاء،  لزراعة  مؤتمر  في  قريباً 

تكون النتائج واعدة.
ومع وجود قوائم انتظار طويلة لزراعة أعضاء 
في جسم اإلنسان فإن الباحثين يواصلون العمل 
حول ما إذا كانت االستعانة بأعضاء الحيوانات أو 

خالياها ستعمل على تضييق الفجوة.
أحياء  عالمة  وهي  راميريز،  د.اليسيا  تقول 
تتكون  الحيوانية  الخاليا  إن  السويد  جامعة  في 
بين  الواقعة  النسيج  بمادة  تعرف  تركيبات  من 
الخاليا وهي مصنوعة من ألياف البروتينات مثل 
الكوالجين واإليالستين، كما أنها تكون على شكل 
حبل من الزهور مع الخاليا التي على خالف منها 

قد تثير ردود فعل مناعية.
ويرغب العلماء بشكل عام في طرد الخاليا عن 
طريق غسل األلياف بمواد مطهرة خاصة. وما أن 
النسيج بالخضوع  يتم تنظيفها حتى تقوم مادة 
إلعادة التأهيل مع الخاليا المرغوبة مثل الخاليا 
الجذعية ومواد أخرى مثل الهرمونات والتي تحفز 
مادة النسيج على النمو في ألياف خاصة أو في 

عضو يمكن زراعته في جسد المريض.
وتقول راميريز: »المواد المطهرة هي مواد خام 
وتقوم بتدمير مادة النسيج إال أن ما يتبقى منه 

يحدث أضراراً للخاليا الجذعية«.

ثاين اأك�سيد الكربون الفائق احلرج 

الكربون هذا االسم عندما  ثاني أكسيد  يحمل 
يكون فوق النقطة الحرجة لكل من الضغط ودرجة 
الحرارة حيث يتصف بعدم سميته وسهولة فصله 

عن المواد المراد استخالصها. 
ويصبح هذا الغاز مادة مذيبة مهمة، ويستخدم 
ونظافة  الصناعات  بعض  في  واسع  نطاق  على 
األبنية واألقمشة كما يتصف بتأثير بيئي منخفض 

حيث ال يؤثر على المواد البيولوجية.
نتنفس  »إننا  األمر تقول راميريز:  وحول هذا 
ثاني أكسيد الكربون وهو يشكل ضعفاً جوياً غير 
سام، وهذا يعني أن أي جزء منه يتم تركه بعد 

التنظيف ال يضر الخاليا.
كما أنه ينظف جيداً المواد الشمعية والدهنية، 
وتتجلى أهميته في تنظيف الفطر. وطالما أنه كان 

فعاالً مع الفطر فإنه من المتوقع أن يكون فعاالً 
مع العضو المراد زراعته. ولكن قبل التفكير ملياً 
في تلك األعضاء فإن على الدكتورة راميريز أن 
تنظيف  تستطيع  وسيلتها  كانت  إذا  ما  تكشف 
الخاليا غير المطلوبة من النسيج البسيط. وكجزء 
من مشروع »كريتيك كلين« تم حالياً اكتشاف أنه 
منذ أن تنشأ جدران الخلية من الشمع فإن ثاني 
الحرج سيقوم بتحطيمها  الفائق  الكربون  أكسيد 
ويقتطع الكثير منها لكنه ال يستطيع التخلص من 
األنسجة الملتصقة في نواة الخلية. وقد أظهرت 
مادتي  إضافة  أن  االختبارات  من  العديد  نتائج 
الليمونين والخميرة تساعد في إنجاز هذا العمل 

بشكل أسرع من المواد المطهرة.
وفي بحثها الذي نشر مؤخراً أعلنت د.راميريز 
وفريقها أنهم استطاعوا تنظيف وتطهير الدهون 
زيادة  إلى  يؤدي  وهذا  العين،  شبكة  نسيج  من 
الحيوانات  أحد  عين  شبكة  نسيج  بأن  اإلمكانية 

يمكن اقتراحه للعين البشرية. 
واليزال هناك العديد من التحديات التي يجب 
يتصفون  موظفين  تتطلب  فالعملية  عليها  التغلب 
شديدة  أدوات  استخدام  على  وقادرين  بالمهارة 

الدقة وتحمل الضغط العالي.
وتتنبأ الدكتورة راميريز من جهتها بقدوم يوم 
أنسجة  لديك مختبر تستخلص من خالله  يكون 
مادة  تعطي  ثم  الخاليا  من  وتتخلص  ما  حيوان 
سيضيفون  بدورهم  الذين  األطباء  إلى  النسيج 
بحيث  نسيج  أي  لتكوين  إليها  تحتاج  قد  خاليا 
والتي  المتوافرة  األنسجة  بنك من  لديهم  يصبح 

لن يكون لديها أي رد فعل مناعي.
أهمية  األكثر  األمر  »يتمثل  راميريز  وأضافت 
أنواع  حاجز  فوق  القفز  على  قدرتنا  كيفية  في 
الجنس البشري، إذ إننا نستطيع أن نستخدم قرداً 
أو غير ذلك إذا كان نظيفاً بشكل كامل وسيكون 

األمر عادياً عندئذ«.
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إشراقات إيمانية

الفضولي  االختصاص  أصحاب  يعرف 
المتدخل في شؤون غيره، قال مرتضى  بأنه: 
الفضولي  العروس:  تاج  صاحب  الزبيدي 

بالضم المشتغل بما ال يعنيه. 
والفضولي هو المتطفل على اآلخرين.

احترام  عدم  المجتمعات  منه  تعاني  ما  إن 
خصوصيات اآلخرين في نمط حياتهم وطرق 
ويعظم  عالقاتهم،  وطبيعة  معاشهم،  كسب 
األمر حينما يكون التدخل في عبادات اآلخرين 
ونياتهم قال سبحانه: )أََرأَْيَت الَِّذي َينَْهى * َعبْداً 

إَِذا َصلَّى( )العلق: 9 - 10(.
احترام  بين  الخلط  بوقوع  الخطب  ويعظم 
فيها،  التدخل  وعدم  اآلخرين  خصوصيات 
وبين النصيحة وحسن بذلها ومعرفة ضوابط 
التوجيه وبيان الخطأ، وطرق التعاون على جلب 

المصالح ودرء المفاسد.
عنه  الله  رضي  الداري  أوس  بن  تميم  عن 
)الدين  قال:  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  أن 
لله  قال:  الله؟  رسول  يا  لمن  قلنا:  النصيحة 
المسلمين وعامتهم(  ولكتابه ولرسوله وألئمة 

رواه مسلم.
كلمة  النصيحة  الخطابي:  أبوسليمان  قال 
جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له، وقيل 
إذا  ثوبه  الرجل  نصح  من  مأخوذة  النصيحة 
من  يتحراه  فيما  الناصح  فعل  فشبهوا  خاطه، 
صالح المنصوح له، بما يسده من خلل الثوب. 
وقال ابن رجب: »وأما النصيحة للمسلمين: 
لهم ما  لنفسه، ويكره  لهم ما يحب  فأن يحب 
يكره لنفسه، ويشفق عليهم، ويرحم صغيرهم، 
ويفرح  لحزنهم،  ويحزن  كبيرهم،  ويوقر 
كرخص  دنياه،  في  ذلك  ضره  وإن  لفرحهم، 
أسعارهم، وإن كان في ذلك فوات ربح ما يبيع 
عامة،  يضرهم  ما  جميع  وكذلك  تجارته،  في 

ويحب ما يصلحهم، وألفتهم ودوام النعم عليهم، 
ونصرهم على عدوهم، ودفع كل أذى ومكروه 

عنهم«. 
»النصيحة  الصالح:  بن  عمرو  أبو  وقال 
كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له 

بوجوه الخير، إرادًة وفعالً«.
اآلخرين  خصوصيات  في  التدخل  أن  كما 
والقدح  الغيبة  إلى  تتجاوز  قد  عليها  والتطفل 
تبعه  ولربما  واالستهزاء  والسخرية  والذم 
إطالق األحكام واستحالل أعراض األنام. مما 
ومستوجباً  للكبائر  مرتكباً  به  المتلبس  يجعل 

لنفسه الغضب والسخط.
للفرد  اإلسالمية  الشريعة  كفلت  لقد 
جميع  في  السعادة  لتتحقق  حقوقاً  والمجتمع 
للفرد  تحفظ  وأسساً  قواعد  فوضعت  جوانبها 

دينه ونفسه وعقله وعرضه وماله.
جاءت  قد  االعتداء  من  النفس  فحفظ 
النصوص مبينة حقها في الحياة، وأن االعتداء 
الله  قال  كلها  اإلنسانية  على  اعتداء  هو  عليها 
َنْفًسا  َقتََل  )...َمن  العزيز:  كتابه  في  سبحانه 
َقتََل  َفَكأََنَّما  اأْلَْرِض  ِفي  َفَساٍد  أَْو  َنْفٍس  ِبَغيِْر 
النَّاَس  أَْحيَا  َفَكأََنَّما  أَْحيَاَها  َوَمْن  َجِميعاً  النَّاَس 

َجِميًعا...( )المائدة:32(
الصدور  وسالمة  اآلخرين  حقوق  ولحفظ 
فيما  والنظر  التطلع  حدود  الشريعة  أوضحت 
َما  َتتََمنَّْواْ  )َوالَ  تعالى:  الله  قال  اآلخرين  عند 
َل اللُّه ِبِه َبْعَضُكْم َعلَى َبْعٍض لِّلِرَّجاِل َنِصيبٌ  َفَضّ
اْكتََسبَْن  ا  َمّ ِمّ َنِصيبٌ  َولِلنَِّساء  اْكتََسبُواْ  ا  َمّ ِمّ
اللَّه ِمن َفْضلِِه إَِنّ اللَّه َكاَن ِبُكِلّ َشْيٍء  َواْسأَلُواْ 

َعلِيماً( )سورة النساء: 32(.
يتمنى  ال  عنه:  الله  رضي  عباس  ابن  قال 
الرجل يقول: ليت أّن لي ماَل فالن وأهلَه فنهى 
من  الله  ليسأل  ولكن  ذلك،  عن  سبحانه  الله 

الفضوليون
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فضله.
كما رسمت الشريعة منهجاً في أدب التعامل 
الخير  آداب  الصالح: جملة  ابن  قال  اآلخر  مع 

وأزمته تتفرع من أربعة أحاديث: 
»قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: من كان يؤمن بالله واليوم 
-عليه  وقوله  ليصمت،  أو  خيراً  فليقل  اآلخر 
ال  ما  تركه  المرء  إسالم  حسن  من  السالم-: 
الوصية: ال  للذي اختصر له في  يعنيه، وقوله 
يحب  حتى  أحدكم،  يؤمن  ال  وقوله:  تغضب، 

ألخيه ما يحب لنفسه.
المجتمع  أفراد  بين  واأللفة  المودة  ولبقاء 
الواحد حرم التقليل من شأن اآلخر واحتقاره، 
رضي  هريرة  أبي  عن  مسلم  صحيح  ففي 
الله عليه وسلم قال:  النبي صلى  الله عنه عن 
يخذله  وال  يظلمه  فال  المسلم،  أخو  )المسلم 
يحقر  أن  الشر  من  امرئ  بحسب  يحقره،  وال 
حرام  المسلم  على  المسلم  كل  المسلم،  أخاه 
هريرة رضي  أبي  وعن  وعرضه(.  وماله  دمه 
عليه  الله  الله صلى  قال رسول  قال:  عنه  الله 
رجل  القيامة  يوم  خصمهم  أنا  )ثالثة  وسلم: 
أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، 
ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه 

أجره( رواه البخاري.
ومن األدب الذي حثت عليه الشريعة وجعلته 
منهجاً في التعامل مع اآلخرين عدم التدخل في 

شؤونهم والتطفل على خصوصياتهم. 
ما  أسمى  من  التعامل  في  المنهج  وهذا 
المسلم من األخالق والصفات، فاحترام  يطلبه 
من  هو  بل  فاضل  حميد  خلق  الخصوصيات 

كمال اإليمان.
فعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنه قال: )فمن أحبَّ أن يزحزَح عن الناِر ويدخَل 
واليوِم  باللِه  يؤمُن  وهو  منيَّتُه  فلتأِته  الجنَة، 
يؤتى  أن  يحبُّ  الذي  الناِس  إلى  وليأِت  اآلخِر. 

إليِه.( رواه مسلم. 
وسلم  عليه  الله  صلى  النووي:»قوله  قال 
إِلَيِْه(:  ُيْؤَتى  أَْن  الذي يجب  الناس  إلى  )َولْيَأِْت 
وسلم،  عليه  الله  صلى  كلمه  جوامع  من  هذا 
وبديع حكمه، وهذه قاعدة مهمة فينبغي االعتناء 
بها، وأن اإلنسان يلزم أن ال يفعل مع الناس إال 

ما يحب أن يفعلوه معه.
عالمة  من  قوله:  البصري  الحسن  وعن 
فيما ال  أن يجعل شغله  العبد  الله عن  إعراض 

يعنيه.
قال الحافظ ابن رجب: ِحْفظ اللسان عن لْغو 
عن  صاحبه  يشغل  أن  ضرراً  وحسبه  الكالم، 
مقامه  به  يسمو  الذي  الخير  من  كثيرٍة  ألواٍن 
به  به منزلته وتطيب  به قدره وتشرف  ويعلو 

حياته وتحسن به عاقبته.
قال عمرو بن قيس المالئي: مر رجل بلقمان 
فالن؟  بني  عبد  ألست  له:  فقال  عنده  والناس 
قال: بلى. قال: الذي كنت ترعى عند جبل كذا 
وكذا؟ قال: بلى. فقال: فما بلغ بك ما أرى؟ قال: 
صدق الحديث، وطول السكوت عما ال يعنيني. 

الله  صلى  النبي  جمع  وقد  القيم:  ابن  قال 
الورع كله في كلمة واحدة، فقال:  عليه وسلم 
من حسن إسالم المرء: ترُكه ما ال يعنيه، فهذا 
والنظر،  الكالم،  من  يعني:  ال  لما  الترك  يعم 
واالستماع، والبطش، والمشي، والفكر، وسائر 
كلمة شافية  فهذه  والباطنة،  الظاهرة  الحركات 

في الورع.
وقال اإلمام الشافعي:

»لسانك ال تذكر به عورة امرئ 
     فكلك عورات وللناس ألسن

وعينك إن أبدت إليك معايباً
             فدعها وقل يا عين للناس أعين

اآلخرين  شؤون  في  التدخل  صور  ومن 
وخصوصياتهم: 

- الحديث عما يقوم به اآلخرون في شؤون 
حياتهم ومعاشهم وفي عالقاتهم.

الذات  وإقحام  دون طلب  من  الرأي  إبداء   -
لبيان الفضل والمنزلة عليهم وفرض الوصاية 

عليهم.
- انتقاد اآلخرين في نمط حياتهم واستهجان 

أذواقهم واختياراتهم.
وطاعاتهم  عباداتهم  في  اآلخرين  انتقاد   -
وتدينهم فمن سلك طريقاً يتعبد به، منتهجاً بذلك 
سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفق الضوابط 

الصحيحة فال إنكار عليه. 
سخرية  االنتقاد  ذلك  مع  كان  إن  واألعظم 
أَن  الُْمنَاِفُقوَن  )َيْحَذُر  سبحانه:  قال  وانتقاص 
ُقِل  ُقلُوِبِهْم  ِفي  ِبَما  ُتنَبِّئُُهم  ُسوَرةٌ  َعلَيِْهْم  ُتنَزََّل 
 )64( َتْحَذُروَن  ا  مَّ ُمْخِرجٌ  اللََّه  إِنَّ  اْستَْهِزُئوا 
َوَنلَْعُب   َنُخوُض  ُكنَّا  إِنََّما  لَيَُقولُنَّ  َسأَلْتَُهْم  َولَئِن 
َتْستَْهِزُئوَن  ُكنتُْم  َوَرُسولِِه  َوآَياِتِه  أَِباللَِّه  ُقْل 

)التوبة:64 - 65(.
ِمَن  ِعيَن  وِّ الُْمطَّ َيلِْمُزوَن  )الَِّذيَن  تعالى:  وقال 
إاِلَّ  َيِجُدوَن  اَل  َوالَِّذيَن  َدَقاِت  الصَّ ِفي  الُْمْؤِمنِيَن 
ُجْهَدُهْم َفيَْسَخُروَن ِمنُْهْم َسِخَر اللَُّه ِمنُْهْم َولَُهْم 

َعَذابٌ أَلِيمٌ( )التوبة:79(.
غير  في  المرء  يتكلم  أن  الصور  ومن   -

المتخصص  لغير  يحق  فال  ومجاله،  تخصصه 
في الطب أن يتكلم في العالج ووصف األدوية، 
وكذا في الهندسة وغيرها من العلوم. واألعظم 
للفتيا وهو من غير  اإلنسان  أن يتصدر  جرماً 
من  وهو  الشرعية  األحكام  في  يتكلم  أو  أهلها 
إِنََّما  )ُقْل  تعالى:  الله  قال  بها  المختصين  غير 
َبَطَن  َوَما  ِمنَْها  َظَهَر  َما  الَْفَواِحَش  َربَِّي  َحرََّم 
َواإلِْثَم َوالْبَْغَي ِبَغيِْر الَْحقِّ َوأَْن ُتْشِرُكوا ِباللَِّه َما 
لَْم ُينَـزِّْل ِبِه ُسلَْطاناً َوأَْن َتُقولُوا َعلَى اللَِّه َما ال 

َتْعلَُموَن( )األعراف: 33(.
في  فيتكلم  له  ليس  ثوباً  المرء  يلبس  أن   -
العامة وما  السياسة وشؤونها أو في القضايا 
فيقحم  لها،  متخصص  غير  وهو  بها،  يتصل 
نفسه في ظنون التحليالت والتخمينات مشغالً 
نفسه واآلخرين. ولربما بقوله وفعله يؤجج نار 
الفتنة ويشعلها. عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم )إذا 
قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم( رواه مسلم.
إن التطبع بهذا الخلق المشين يقيض أركان 
فحفظ  به.  تفتك  أمراضاً  فيه  ويحل  المجتمع 
وحدة المجتمع وتالحمه وترابطه مطلب شرعي 
قال سبحانه: )َواْعتَِصُموا ِبَحبِْل اللَِّه َجِميعاً َواَل 
َتَفرَُّقوا َواْذُكُروا ِنْعَمَت اللَِّه َعلَيُْكْم إِْذ ُكنتُْم أَْعَداًء 
إِْخَواناً  ِبنِْعَمتِِه  َفأَْصبَْحتُم  ُقلُوِبُكْم  َبيَْن  َفأَلََّف 
نَْها   َفأَنَقَذُكم مِّ النَّاِر  َن  ُحْفَرٍة مِّ َشَفا  َعلَىٰ  َوُكنتُْم 
)آل  َتْهتَُدوَن(  لََعلَُّكْم  آَياِتِه  لَُكْم  اللَُّه  ُيبَيُِّن  َكَذٰلَِك 

عمران: 103(. 
به  يتخلق  ال  به  والعمل  الحسن  القول  إن 
إال األخيار. وغير ذلك فمن عمل الشيطان قال 
تعالى: )َوُقْل لِِعبَاِدي َيُقولُوا الَّتِي ِهَي أَْحَسُن إِنَّ 
يَْطاَن َكاَن لإِْلِْنَساِن  يَْطاَن َينَْزُغ َبيْنَُهْم إِنَّ الشَّ الشَّ

ا ُمبِينًا( )اإلسراء: 53(. َعُدّوً
ويرسم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
منهجاً أخالقياً راقياً بحسن التعامل مع اآلخر، 
السيئة  الطباع والصفات  وبالتحذير من بعض 
الله  صلى  قال  والتطفل.  الفضول  تثير  التي 
وال  تباَغضوا،  وال  تحاَسدوا،  )ال  وسلم:  عليه 
سوا، وال تناَجشوا، وكونوا  سوا، وال تحسَّ تجسَّ

عباَد الله إخواناً( رواه مسلم.
إن جمال وكمال هذا الدين قائم على حسن 
عالقة اإلنسان بربه وعلى حسن عالقته بالناس 
كلهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: )المسلم من 
من  والمؤمن  ويده  لسانه  من  المسلمون  سلم 

أمنه الناس على دمائهم وأموالهم( رواه أحمد.
يا  قلت:  قال:  عنه  الله  رضي  ذر  أبي  وعن 
اإليمان  قال:  أفضل؟  األعمال  أي  الله،  رسول 
بالله والجهاد في سبيله قال: قلت: أي الرقاب 
ثمناً  وأكثرها  أهلها  عند  أنفسها  قال:  أفضل؟ 
أو  قال: قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعاً 
تصنع ألخرق قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت 
العمل؟ قال: تكف شرك  إن ضعفت عن بعض 
عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك( متفق 

عليه.

من الأدب الذي حثت 

عليه ال�سريعة عدم 

التدخل يف �سوؤون 

الآخرين والتطفل على 

خ�سو�سياتهم



العدد 587 نوفمبر 1102019

سيارات

 999 - خا�س

..
السّيارة األقوى من

فيراري



111 العدد 587 نوفمبر 2019

ذكرى  فيراري  استهلّت   ،2017 مارس  في 
العالم  في  األول  الطرح  مع  السبعين  تأسيسها 
وهي  أال  اإلطالق،  على  األقوى  التجارية  للسيارة 
ويتحلّى  حصان.   800 بقّوة  سوبرفاست«   812«
يضّم  الذي  هذا  القّمة  بيرلينيتا  طراز  عن  الكشف 
كبيرة  بأهّمية   V بشكل  إسطوانة   12 من  محّركاً 
محّركات  في  العريق  فيراري  تاريخ  أن  إلى  نظراً 
منذ  الشركة  تأسيس  أيام  إلى  ترقى  التي   V12
سبعين عاماً خلت، علماً أن فيراري ما زالت حتى 
اليوم مصنّع السيارات الوحيد الذي لم ينقطع عن 
إنتاج سيّارات رياضية بمحّركات من 12 إسطوانة 

طوال تلك الفترة.
والعريقة  الباهرة  الساللة  يلي  فيما  ونسترجع 
V12 والتي تشكل  التي تشّكلها محّركات فيراري 
مصدر إلهام مميّز أفضى إلى ابتكار سيارة فريدة 
وهي  أال  الحديث،  السيارات  عالم  في  نوعها  من 

سيّارة »812 سوبرفاست«.
 

   550 مارانيّلو )1996 - 2002(   

طرح  تّم  السيّارة،  تطوير  من  شهراً   30 بعد 
في   1996 يوليو  في  مارانيلّو   550 فيراري  سيّارة 
وشّكلت  ألمانيا.  في  »نوربورغرينغ«  سباق  حلبة 
المحّرك  اعتماد  إلى  فيراري  عودة  السيّارة  هذه 
األمامي والدفع بالعجلتين الخلفيّتين في سيّاراتها 
إسطوانة،  عشرة  باثنتي  ومحّرك  المقعدين  ذات 
»برلينيتا  سيّارة  حلول  على  عاماً   23 بعد  وذلك 
بوكسر« بمحّركها الوسطي محّل طراز »365 جي 

تي بي/4 دايتونا«.. 
ويشير اسم الطراز إلى سعة المحّرك اإلجمالية 
البالغة 5.5 ليتر وإلى مدينة مارانيلّو، مقّر فيراري 
المصّمم  »بينيفارينا«،  وضع  وقد  ومصنعها. 
وتصميم  الخارجي  التصميم  آنذاك،  المفّضل 
المقصورة على حّد سواء. وتشاطرت هذه السيّارة 

شكل الهيكل ومكّونات المحّرك األساسية مع طراز 
»فيراري 456« ذات مقصورة تضّم مقعدين أماميين 

مع مقعدين صغيرين خلفهما )2+2(.
واستخدم الطراز محّركاً أمامياً مع ناقل الحركة 
ووضع  الخلفيّتين.  العجلتين  إلى  الدفع  ينقل 
عند  سرعات  بسّت  التروس  علبة  المهندسون 
المحور الخلفي مع ترس تفاضلي محدود االنزالق. 
قدرها  قصوى  بلوغ سرعة  من  السيارة  وتمكنت 
320 كيلومتراً/ساعة مع تسارع من صفر إلى 100 

كيلومتر/ساعة في 4.4 ثانية.
وفي عام 2002، حلّت سيّارة »575 إم مارانيلّو« 
محّل سيّارة 550 مارانيلّو، وكانت نسخة محّسنة 
فيراري  عليها  ُتطلق  نسخة  أو  النواحي  كل  من 
اسم »موديفيكاتا«  )معّدلة(، وتّم تجهيزها بمحّرك 
أكبر سعته 5.75 لتير. وفي المجمل أنتج المصنّع 

اإليطالي 3083 سيّارة من طراز 550 مارانيلّو .

»575 اأم مارانيّلو« )2002 - 2006( 

عام  للسيّارات  فيراري معرض جنيف  اختارت 
2002 لتُطلق رسمياً أحدث سيّارة سياحة رياضيّة 

GT لديها، وهي سيّارة 575 إم مارانيلّو.
الطراز  في  الرئيسة  العناصر  اختصار  ويمكن 
الجديد بسهولة من خالل اسمه. ففي الواقع، نال 
اسماً برمز رقمي جديد، هو 575، الختصار سعته 
ما  مكّعب،  سم   5750 إلى   5500 من  ارتفعت  التي 
أّدى إلى زيادة في القّوة والعزم. أما حرف »أم«، 
معّدلة(،  )أي  »موديفيكاتو«  لكلمة  اختصار  وهو 
نواحي  جميع  طالت  قد  التغييّرات  أن  على  فأّكد 
األداء في هذا الطراز. ومن أبرز هذه التغييرات، إلى 
جانب المحّرك، طرُح علبة تروس بأسلوب سيارات 
التي  األولى  المرة  تلك  وكانت  واحد.  الفورموال 
باثنثي  فيراري  سيّارة  في  التقنية  هذه  ُتستخدم 

عشرة إسطوانة مخّصصة للطرقات العادية.
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أما على صعيد شكل السيّارة، فسعت فيراري إلى 
550 ورصانته  مارانيلو  توازن طراز  الحفاظ على 
اللذين بفضلهما بات ذاك الطراز سيّارة كالسيكية 
مع  تماماً  يتماشى  بما  األسواق،  في  ُطرح  إن  ما 
عودة فيراري إلى تصميم السيّارات العالية األداء 

بمحّرك أمامي.
في  الخارجية  التعديالت  اقتصرت  بالتالي، 
شكل  تعديل  فتّم  تقنيّة:  تغييرات  على  السيّارة 
فتحات سحب الهواء وحجمها في الواجهة األمامية 
الديناميات  فعالية  تحسين  مع  للسيارة،  الجديدة 
في  تغيير  وإدخال  السوائل  وديناميات  الهوائية 

الجانح السفلي األمامي.
وأخيراً، أُعيد تصميم مجموعات المصابيح، مع 
وإطار  السيارة  للون  مشابه  بلون  مصابيح  بدن 
رمادي. واقترن هذا التصميم بتكنولوجيا كزينون 
لإلنارة المنخفضة وبمنّظفات للمصابيح األمامية. 

وتم اللجوء إلى عجالت جديدة أيضاً.
وعلى صعيد الديناميات الهوائية، حّسن مهندسو 
فيراري انسياب الهواء حول العجالت عبر اللجوء 
إلى جنيحات صغيرة للحد من الجّر، في حين تّم 
لتوليد قوة ضاغطة نزوالً  السفلي  القسم  تصميم 

مع الحد من الجّر.
هذه  في  الجديد   V12 محّرك  من  الهدف  وكان 

سواء.  حّد  على  والعزم  القّوة  زيادة  السيّارة 
عند  حصاناً   515 إلى  القصوى  القّوة  فوصلت 
 60 األقصى  العزم  وبلغ  الدقيقة،  في  دورة   7250
 588.6( الدقيقة  في  دورة   5250 عند  كيلوغراماً 
العزم  في  كيلوغرام   1.5 زيادة  مع  متر(،  نيوتن 
عند سرعات الدوران المتوسطة، بين ألف و4 آالف 
دورة في الدقيقة بالمقارنة مع المحّرك السابق في 

طراز 550 مارانيلو.
 

جي تي بي فيورانو 599 )2006 - 2012(

التي  بالحلبة  تيّمناً  »فيورانو«  سيّارة  سميّت 
تستخدمها فيراري لصقل أداء سيّاراتها المخصصة 
للسباق والطرقات العادية. وأُعطيَت أيضاً اسم »جي 
)السياحة  برلينيتا«  توريزمو  »غران  أي  بي«  تي 
الرياضيّة برلينيتا( تيّمناً بأشهر سيّارات فيراري 
599 فيعكس سعة  أما رقم  برلينيتا على اإلطالق. 
المحّرك V12 مقسومًة على 10. وُكشف النقاب عن 
من  بالكامل  المصنوعة  بمقعدين  المذهلة  السيّارة 
األلومنيوم في معرض جنيف للسيّارات عام 2006، 
في  للتميّز  جديداً  معياراً  فيراري  بذلك  فوضعت 

عالم السيّارات الرياضيّة.
أن  بعد  الجديد  الطراز  هذا  فيراري  وصّممت 
وضعت نصب عينيها عّدة أهدإف محّددة، أال وهي 

طرازات  تقّدمها  التي  الكبيرة  القيادة  متعة  تخّطي 
على  والحرص   ،F40  »40 »إف  طراز  مثل  شهيرة 
تقديم أداء مذهل بفضل مكّونات السيارة المبتكرة 
جداً والتكنولوجيا المنقولة من سيّارات الفورموال 
واحد، وتقديم أفضل المعايير من ناحية المساحة، 
والسالمة.  االستخدام  في  والسهولة  والراحة، 
والمتفّوق  المبدع  اإلنجاز  ذروة  النتيجة  فكانت 
من حيث النفحة الرياضية والتكنولوجيا المتقّدمة 

المتأصلَين في فيراري. 
 100 إلى  صفر  من  الجديدة  فيراري  وتتسارع 
ثوان،   3.7 يبلغ  مدهش  زمن  في  كيلومتر/ساعة 
وتتميّز بسرعة قصوى تزيد على 330 كيلومتراً/
ساعة. ومع ذلك، كان المحتوى المبتكر الفريد الذي 
مزايا  منح  الذي  العامَل  الجديد  الطراز  به  اّتسم 
الرياضية  والنفحة  الفريد  وأسلوبها  القيادة  متعة 

المتفّوقة.
أما مواصفات المحّرك التقنية فكانت كافية لتُبرز 
5999 سم مكّعب، وقّوة  الجبارة، مع سعة  قدراته 
تولّد  قّوة  )وهي  أحصنة/ليتر   103 تبلغ  محددة 
الطبيعي  الهواء  بسحب  محّرك  في  األولى  للمرة 

بهذه السعة(.
وحلت سيّارة فيراري جي تي بي فيورانو 599 
من  سيّارة  أحدث  محّل  بينيفارينا  صّممها  التي 
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مارانليو  إم  طراز  أي  العظيمة،  برلينيتا  مجموعة 
 550 مارانيلو  طراز  ومن  منه  أُنتِج  الذي    575
سيّارة.   5700 عن  يقل  ال  ما   1996 عام  المطروح 
 599 فيورانو  بي  تي  جي  فيراري  سيّارة  وتدين 
أيضاً إلى شركة »ألكوا« لهيكلها المجّسم المصنوع 
من األلمنيوم بالكامل، وإلى شركة »ديلفي« لنظام 

التعليق المبتكر.

 اإف 12 برلينيتا )2012 - 2017(

في  برلينيتا   12 إف  سيّارة  أُطلقت  عندما 
معرض جنيف للسيّارات عام 2012، خطفت أنفاس 
الحاضرين إذ شّكلت منتج فيراري األقوى آنذاك. 
وقد أتى طراز برلينيتا، الذي اشتهر باسم إف 12، 
ليستبدل مجموعة 599 ويقّدم أداء ال مثيل له. ومّهد 
المباشر  بالحقن   V12 نوع  من  هو  الذي  محّركها 
مكّعب  6262 سم  الطبيعي سعة  الهواء  مع سحب 
الطريَق أمام جيل جديد من االبتكارات، فحصد كماً 

من الجوائز وأسر قلوب العّشاق.

وقد تّم تحقيق االنسجام الكامل في هذه السيّارة 
وهما  الهوائية،  والديناميات  الجميل  التصميم  بين 

هدفان غالباً ما يتناقضان في السيّارات. 
وقد تخّطى المصّمم بينينفارينا ومركز فيراري 
أناقة  ذي  بتصميم  خرجا  إذ  التوّقعات  للتصميم 
رائعة وأبعاد متوازنة. ومع العلم أن شكل السيّارة 
على  الطراز  هذا  حافظ  باإلجمال،  وأصيل  جديد 
عناصر كثيرة اشتهر بها تاريخ محّركات فيراري 
الخارجية  األبعاد  من  الرغم  وعلى  العريق.   V12
واسعة  بمقصورة  السيّارة  هذه  تحلّت  المدمجة، 

ومريحة للغاية. 
إذ  المصّممين،  بال  عن  االبتكار  يغب  ولم 
يستخدم هذا الطراز  الجسر الهوائي الذكي حيث 
يلتقي غطاء المحّرك بالمصّدات األمامية لتوليد قوة 
نظام  يفتح  ال  عينه،  السياق  وفي  نزوالً.  ضاغطة 
عندما  إال  الهواء  مسالك  النشط«  المكابح  »تبريد 
إلى  المكابح درجة معيّنة. وأّدى ذلك  تبلغ حرارة 
فعالية كبيرة في الديناميات الهوائية. ويظهر ذلك 

 0.299 يبلغ  الذي  فيها  الجّر  ُمعامل  في  بوضوح 
كيلوغراماً   123 أيضاً  تولّد  السيّارة  أن  علماً  فقط، 
من القوة الضاغطة نزوالً عند سرعة 200 كيلومتر/
ساعة. وقد فاز محّرك فيراري V12 سعة 6.3 ليتر 
ينبض  والذي  الطبيعي  الهواء  بسحب  يعمل  الذي 
في إف 12 برلينيتا بجائزة »أفضل محّرك عالمي« 
لعام 2013 في فئتَي »أفضل أداء« و»أفضل محّرك 
أيضاً  السيّارة   وحازت  ليتر«.   4.0 أكبر  بسعة 
جائزة »أفضل سيّارة خارقة لعام 2012« من مجلّة 
السيّارات »توب غير«. وفي عام 2014، نالت »جائزة 
جمعية  من  والعشرين  الثالثة  الذهبية«  البوصلة 

التصميم الصناعي في إيطاليا.

812 �سوبرفا�ست 

عصر  ببروز  سوبرفاست   812 تبّشر  بالتالي، 
 12 بمحّرك  فيراري  سيارات  تاريخ  في  جديد 
إسطوانة، معّولة بذلك على اإلرث والتاريخ العريقين 
اللذين خلّفتهما سيارتا »إف 12 بيرلينيتا« و»إف 12 
تي دي إف«. وتستهدف هذه السيارة العمالء الذين 
ينشدون طراز فيراري األقوى واألكثر حصرية بين 
سيارات فيراري، وهي سيارة رياضية ال تساوم 
قيادة  فتمنح  القيادة،  نواحي  من  ناحية  أي  على 
مشّوقة على الطرقات وعلى الحلبة على حّد سواء، 
نيل  مالكها  لتخّول  الكفاية  فيه  بما  مريحة  ولكنها 

تجربة ممتعة في شتّى ظروف القيادة.
وتستعين 812 سوبرفاست بمحّرك جديد من 12 
إسطوانة بشكل V سعة 6.5 ليتر يولّد 800 حصان 
في  دورة   8500 تبلغ  محّرك  دوران  سرعة  عند 
الدقيقة، لتشّكل بذلك المرجع الذي يجب أن تحتذي 
الرياضية بمحّرك  السيّارات  فئة  السيارات في  به 
المحّرك  هذا  ويحرص  وسطية.  أمامية  بوضعية 
ميزة  لطالما شّكل  أقصى  أداء  على منحها  الجبّار 
انفردت فيها سيارات فيراري V12 بتاريخها. ويبلغ 
 7000 سرعة  عند  متر  نيوتن   718 األقصى  العزم 
دورة في الدقيقة، وُيتاح 80% من هذا العزم ابتداء 
من سرعة 3500 دورة في الدقيقة، فتتحّسن بذلك 
القيادة والتسارع حتى عند سرعات دوران  قدرة 

منخفضة.
المبتكر  بتصميمها  سوبرفاست   812 وتتميّز 
الهوائية  الديناميات  تجهيزات  ومجموعة  للغاية 
إلى  باإلضإفة  الفريد.  قيادتها  أسلوب  عالوة على 
ذلك، فهي سيارة فيراري األولى التي تضّم نظام 
وفقاً  ُيستخدم،  الذي  الكهربائي«  المؤازر  »المقود 
لتقاليد فيراري، من أجل استغالل إمكانيات السيارة 
نظام  أيضاً  فيراري  وطرحت  استغالل.  أفضل 
الذي   2.0 االفتراضية  القصيرة  العجالت  »قاعدة 
يجمع بين المؤازرة اإللكترونية للتوجيه بالعجلتين 
األماميتين والمفهوم الميكانيكي الذي يرتكز حول 
الخلفيتين«.  بالعجلتين  والتوجيه  العجالت  قياس 
ومن خالل دمج هذه التكنولوجيا بالكامل مع أنظمة 
التحّكم بديناميات السيارة باالعتماد على النسخة 
الخامسة من نظام التحكم بزاوية االنزالق الجانبي 
تحّسنت رشاقة 812 سوبرفاست وَقُصرت أوقات 

التجاوب مع حركة المقود.
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ريدغ دسشار ءاسسيم
عضو سابق في املجلس الوطني االتادي

maysarashed@gmail.com

كان منتصف شهر سبتمبر محل ترقب المنتسبين إلى الوزارات والهيئات والمؤسسات االتحادية باعتبار الوعد 
الذي قطعه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
»رعاه الله« في مدة سابقة، توعد فيها باإلعالن عن أفضل وأسوأ مراكز خدمية اتحادية في اإلمارات، وقد حان 
الوقت وتم اإلعالن عنها، مع تكريم العاملين في أفضل المراكز، وتغيير إداري في أسوأ تلك المراكز التي لم ترق 

لطموح مجلس الوزراء وال لتوجهاته وتطلعاته. 
ربما يتساءل بعضهم عن أهمية مثل هذه اإلعالنات ودورها في المؤسسات والمجتمعات، ولكن من يراجع 
اإلدارة وفنونها يصل إلى حقيقة أهمية تلك المراجعات الدورية والتي يسفر عنها التقييم السنوي الذي تنصف 
به الدوائر أياً كان تقييمها بالسوء أو األفضلية. وقد درجت العادة فيما سبق على إعالن األفضل واألكثر تميزاً 
وإبداعاً، وكان المعلنون يتوقعون أن يشكل ذلك اإلعالن حافزاً لغيرهم ومذكياً للتنافس بينهم، إال أن التوقعات لم 
تصب، والدليل استمرار بعضهم في أدائه السيئ والمتدني في جودته، وهو ما يسبب إحباطاً للعاملين في تلك 
الدوائر والمتعاملين معها، ما استدعى االستعانة بقرار »اإلحراج« المتمثل باإلعالن عن األسوأ بين المجموعات، 
فمن لم يقم بدوره في المراجعة والتقييم والتحسين طوال السنة، وجد دوره ومركزه بين الخاسرين في هذه 
الجولة، واألكثر أنه لم يعد بإمكانه العودة والعمل من جديد للحاق بما فاته إدارياً، فقد اقتضى التقييم إزاحته ومنح 

الفرصة لغيره ليقوم بما عجز عنه. 
هذا النوع من الممارسات يعلي أسهم دولة اإلمارات في مجال اإلدارة والحوكمة، فهي تتعامل مع مؤسساتها 
بشفافية بالغة، ومن دون محاباة لمسؤوليها ألنها حريصة على اإلبقاء على الخدمات في مستوى يالقي طموح 
المطلوبة  بالصورة  االستهتار  أو  للتالعب  مجاالً  المحاسبة  بهذه  تترك  وال  إنجازاتها،  مع  ويتالءم  الدولة  هذه 
للمؤسسات. وهو ما عبر عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عندما قال: »سنعرض تقاريرنا كافة بشفافية، 

لدينا الجرأة لتقييم أنفسنا وفرق عملنا بكل شفافية ألن تكلفة إخفاء األخطاء والتقصير أكبر بكثير«. 
إهمال تقييم المؤسسات السيما السيئ منها في أدائه ينذر بخسائر كبيرة تطال الدولة ال سيما في مراكز 
خدمات المتعاملين، فسوء اإلدارة وضعفها يقلل عدد المراجعين وتتراجع نسبة رضاهم عن المركز، وهو ما يسبب 
خسارة مادية ومعنوية لمؤسسات الدولة السيما وأنها أخذت على عاتقها سياسة األبواب المفتوحة للمستثمرين 
ولجميع الجنسيات التي تقيم على أرضها، وهو ما يتطلب خدمات نوعية تلبي احتياجات أهل البلد والزائرين لها 

والمستثمرين فيها.
ليس من السهل التي تقيم 600 مركز خدمي في الدولة، فهو يتطلب فرقاً تعمل بشكل دقيق ومتواصل، والمهم 
في ذلك أن تتسم عملية التقييم بالموضوعية لتكون قادرة على القيام بمهامها بشكل صحيح ال يوقع الظلم على 

تلك المركز والعاملين فيها. 
فكرة التقييم واإلعالن عن أفضل وأسوأ مراكز حكومية خدمية تجربة لم نسمع عنها في دول أخرى حتى 
تلك التي تفوق اإلمارات في تاريخها وإمكاناتها، فاإلمارات التي لم يتجاوز عمرها كدولة 48 عاماً أصبحت ترنو 
للنجاح، وللسبق في جميع المجاالت، وتواجه تحديات في ذلك كله السيما إذا نظرنا إلى عدد سكانها المواطنين 
الذي يضطرها لالستثمار في قدرات وطاقات إخوتنا الوافدين لتنجز تلك المشاريع العمالقة التي أطلقتها والتي 
تالقي طموحها. كل ذلك يستدعي الشفافية والمكاشفة، ويستعدي مالحقة المقصرين الذين يتسببون في كوارث 

إدارية تنسف جهود الدولة. 
ما أحوج كثير من المؤسسات للتقييم والمراجعة، ليس على المستوى االتحادي فحسب بل ينبغي أن يطال 
التقييم المؤسسات المحلية، واإلعالن عن النتائج ليشعر الجميع بأنه محاسب، وليؤدي عمله كما ينبغي من دون 

تقاعس في دولة ال تقبل إال أن تكون في المركز األول. 

لماذا األفضل واألسوأ؟

تحت رعاية
الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم

العضو المنتدب 

ينظم

الملتقى العلمي األول للمتالزمات النادرة

بمشاركة لفيف من الخبراء والمختصين
 وممثلي وسائل اإلعالم 

ضيفة الشرف نجمة بوليوود

الفنانة راني ُموخرجي
بطلة فيلم (هتشكي) Hichki الذي تقمصت فيه

Tourette “متالزمة ”توريت

للمشاركة والتسجيل يرجى التواصل 

مركز راشد ألصحاب الهمم

قسم العالقات العامة/ 043400005

pr@rashidc.ae
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ء

ريدغ دسشار ءاسسيم

تحت رعاية
الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم

العضو المنتدب 

ينظم

الملتقى العلمي األول للمتالزمات النادرة

بمشاركة لفيف من الخبراء والمختصين
 وممثلي وسائل اإلعالم 

ضيفة الشرف نجمة بوليوود

الفنانة راني ُموخرجي
بطلة فيلم (هتشكي) Hichki الذي تقمصت فيه

Tourette “متالزمة ”توريت

للمشاركة والتسجيل يرجى التواصل 

مركز راشد ألصحاب الهمم

قسم العالقات العامة/ 043400005

pr@rashidc.ae
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