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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
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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.
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مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية

�صيذكر الت�ريخ يوم 25 �صبتمرب ب�أنه اليوم الت�ريخي الذي و�صلت فيه دولة الإم�رات برحلة م�أهولة 

اإىل الف�ص�ء �صمت هزاع املن�صوري، رائد الف�ص�ء الإم�راتي، وق�ئد الرحلة رائد الف�ص�ء الرو�صي اأوليغ 

�صكريبوت�صك�، ورائدة الف�ص�ء الأمريكية جي�صيك� مري، اإىل حمطة الف�ص�ء الدولية على منت مركبة 

وا�صتغرقت  ك�زاخ�صت�ن،  يف  الف�ص�ئية  »ب�يكونور«  حمطة  من   »15 اأ�س  اأم  »�صويوز  الرو�صية  الف�ص�ء 

الرحلة اإىل املحطة التي تقع على ارتف�ع 416 كيلومرتًا فوق �صطح البحر نحو �صت �ص�ع�ت. 

يف  للدولة  �ص�ملة  ا�صرتاتيجية  من  جزء  هي  الإم�راتي  الف�ص�ئي  للربن�مج  العمالقة  اخلطوة  هذه 

ال�صيخ  ال�صمو  �ص�حب  اإعالن  يف  جتلت  له�،  حدود  ل  بطموح�ت  اخل�رجي،  الف�ص�ء  ا�صتك�ص�ف  جم�ل 

خليفة بن زايد اآل نهي�ن، رئي�س الدولة، »حفظه اهلل«، يف يوليو 2014 اإن�ص�ء وك�لة الإم�رات للف�ص�ء، 

وقد حققت خطوات متقدمة على طريق النخراط يف جم�ل �صن�عة الف�ص�ء، وت�أ�صي�س مركز »حممد 

نه�س  الذي  الأمر  املتقدمة،  والتقنية  الف�ص�ء  علوم  قط�ع  يف  م�صريته  بداأ  الذي  للف�ص�ء«،  را�صد  بن 

ل مالحمه واأطره الت�صريعية والق�نونية، لتم�صي الدولة بعزم متجدد،  ب�لقط�ع الف�ص�ئي الوطني، و�صَكّ

اأن�صطة قط�ع  اإىل قي�دة  2071، يف مهمة تهدف  الإم�رات  2021، ومئوية  الإم�رات  روؤية  اإىل  ا�صتن�دًا 

الف�ص�ء الوطني على يد اأبن�ء الدولة، ليكونوا امل�ص�همني الأ�ص��صيني يف بن�ء وتطوير م�صرية الإجن�زات، 

التي �صت�صل بدولة الإم�رات لأن تكون واحدة من اأف�صل دول الع�مل م�صتقباًل.

وتعزز الدولة اإمك�ني�ته� يف جم�ل علوم الف�ص�ء، عرب العديد من املب�درات وامل�ص�ريع املتعلقة بذلك، 

الف�ص�ء  لعلوم  متك�ماًل  مرجعً�  وت�صكل  املريخ،  اإىل  ت�صل  عربية  دولة  اأول  تكون  لأن  التوجه  اأبرزه� 

وتقني�ته و�صن�ع�ته، يف املنطقة، حيث �صي�صل م�صب�ر الأمل، اإىل كوكب املريخ يف ع�م 2021، يف تزامن 

مع الذكرى اخلم�صني لت�أ�صي�س الدولة.

ويف الع�م امل��صي جنحت الإم�رات يف اإطالق القمر ال�صطن�عي »خليفة �ص�ت« الذي انطلق م�صروعه 

ع�م 2006 ومت تطويره من خالل نخبة من املهند�صني والفنيني الإم�راتيني، والذي ك�ن اإطالقه بنج�ح 

دلياًل على بداية ع�صر جديد من توطني قط�ع ت�صنيع الأقم�ر ال�صطن�عية يف الدولة.

الف�ص�ء عندم� مت الإعالن موؤخرًا عن  العربي يف قط�ع  ثم ق�مت الإم�رات بدفع وقي�دة احلراك 

ت�أ�صي�س املجموعة الأوىل يف الع�مل العربي يف قط�ع الف�ص�ء، والتي �صتعمل من خالل املهند�صني وال�صب�ب 

العرب على تطوير اأول قمر ا�صطن�عي عربي، يتم ت�صنيعه ب�لك�مل يف دولة عربية ب�أيٍد عربية يحمل 

ا�صم القمر 813. 

وتعترب حمطة الف�ص�ء الدولية مبث�بة قمر ا�صطن�عي كبري احلجم �ص�لح حلي�ة الب�صر فيه وخمترب 

ورواد  العلم�ء  مكنت  التي  والأبح�ث  والتقنية  العلمية  التج�رب  مئ�ت  فيه  جرت  امل�صتقبل  لأبح�ث 

الف�ص�ء من التو�صل اإىل اكت�ص�ف�ت مذهلة مل يكن الو�صول اإليه� ممكنً� على �صطح الأر�س.

وتدور املحطة يف مدار منخف�س ث�بت ب�صرعة 28.000 كيلومرت يف ال�ص�عة، م� يعني اأنه� ت�صتغرق 90 

دقيقة فقط ل�صتكم�ل دورة ك�ملة حول الأر�س، وت�صم املحطة على متنه� ط�قمً� دوليً� ي�صم 6 رواد 

ف�ص�ء يف معظم الأوق�ت، ويق�صي رواد الف�ص�ء معظم اأوق�تهم يف اإجراء اأبح�ث علمية متعمقة يف خمتلف 

التخ�ص�ص�ت العلمية الف�ص�ئية والفيزي�ئية والبيولوجية وعلوم الأر�س بهدف تطوير املعرفة العلمية 

الإن�ص�نية، والتو�صل اإىل ا�صتك�ص�ف�ت علمية ل ميكن التو�صل اإليه� اإل يف ح�لة انعدام اجل�ذبية.

ا�صت�ص�فتهم  الذين  2000 وو�صل عدد  الف�ص�ء منذ ع�م  رواد  ا�صتقب�ل  بداأت يف  املحطة قد  وك�نت 

املحطة حتى الآن اأكرث من 220 رائد ف�ص�ء ينتمون اإىل 17 دولة، ومن بينهم اأول رائد ف�ص�ء اإم�راتي 

ي�ص�رك يف الأبح�ث العلمية على منت املحطة، لي�صهم بذلك يف تر�صيخ موقع الإم�رات كدولة رائدة يف 

جم�ل الف�ص�ء على م�صتوى الع�مل.

وحي�كم 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.

إننا نؤمن إيمانًا عميقًا بحرية الصحافة .. ونحن جميعًا شركاء في 
الرأي وفي السياسة وفي التخطيط، وفي اإلعداد وفي التنفيذ، 
وبدون هذه المشاركة ال يكون للعمل الوطني معنى أو محتوى.
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المواطـن  مسـتوى  رفـع  إن 
رائدنـا  هـو  ككل  والدولـة 
وفـوق كل شـيء، والدولة مثل 
الشـجرة التـي يجـب أن تحظى 
وحرصهـم  مواطنيهـا  بعنايـة 
مواطـن  وكل  تنميتهـا،  علـى 

وطنـه. يحتـرم  أن  عليـه 

-----
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أخبار الوطن

توجيهات خليفة 
30 األف اأ�صرة ت�صررت من في�ص�ن�ت ال�صودان ت�صتفيد من م�ص�عدات »خليفة الإن�ص�نية

نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  لتوجيهات  تنفيذاً 
رئيس الدولة »حفظه الله«، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، ومتابعة 
الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو 
وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال 
اإلنسانية..بدأ فريق اإلغاثة الذي أوفدته المؤسسة إلى السودان الشقيق 
العون  مفوض  نائب  الله  فضل  محمد  الدكتور  مع  المتتالية  اجتماعاته 
اإلنساني، حيث تم االنتهاء من وضع اللمسات األخيرة على خريطة البدء 
بتوزيع المساعدات اإلغاثية في المناطق المتضررة من الفيضانات في 4 
واليات وهي الخرطوم والجزيرة والنيل األبيض وسنار، ومن المتوقع 

أن يصل عدد المستفيدين في الواليات األربع إلى نحو 30 ألف أسرة.
وسيقوم فريق مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية 
بتوزيع المساعدات الغذائية واإلغاثية على متضرري السيول والفيضانات 
الذي  للمتأثرين  اإلغاثة  برنامج  تنفيذ  على  واإلشراف  السودان  في 
اجتاحت  التي  والسيول  األمطار  من  المتضررة  األسر  آالف  يستهدف 

مناطق متفرقة من البالد بالتعاون مع مفوضية العمل اإلنساني.
وقال مصدر مسؤول في مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال 
اإلنسانية إن المؤسسة وبناًء على توجيهات القيادة الرشيدة قامت منذ 
سفارة  مع  بالتواصل  الشقيق  السودان  في  للفيضانات  األول  اليوم 
الدولة لدى الخرطوم للوقوف على مدى األضرار التي لحقت بالمواطنين 
ومنازلهم، ومن ثم قامت بإيفاد وفد إغاثي بصورة عاجلة إلى السودان 
السودان  المحلي في  السوق  اإلغاثية من  المواد  الشقيق والبدء بشراء 
وقت  في  للمتضررين  المساعدات  وصول  وسرعة  للوقت  اختصاراً 

قصير.
وأضاف المصدر: أن وفد المؤسسة اإلغاثي سيقوم بزيارات ميدانية 

األساسية  الغذائية  المواد  توزيع  سيتم  أنه  المتضررة..موضحاً  للمناطق 
مواجهة  على  السيول  من  المتضررين  لمساعدة  اإليوائية  والمستلزمات 

األوضاع الصعبة التي يعيشونها.
وأشارت التقارير اإلنسانية إلى أن العشرات من األشخاص لقوا حتفهم 
منذ  بالسودان  واليات  عدة  اجتاحت  التي  والسيول  الغزيرة  األمطار  جراء 

مطلع أغسطس الماضي، حيث شهدت معظم الواليات أمطاراً وسيوالً غزيرة 
أّدت إلى انهيار منازل، كما ُقطع الطريق الرئيس الرابط بين الخرطوم ومدينة 

األبيض.
وتسببت السيول في تدمير نحو 26 ألف منزل كما غمرت المياه مساحات 
زراعية كبيرة في بعض المناطق فضالً عن تضرر أكثر من 194 ألف شخص.

رئيس الدولة يمنح سفيري الهند وإيطاليا أوسمة

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
الله« سعادة نفديب سينغ سوري سفير جمهورية الهند لدى الدولة »وسام 
زايد الثاني« من الطبقة األولى تقديراً للجهود التي بذلها خالل فترة عمله في 
الدولة ما أسهم في تطوير وتعزيز العالقات بين البلدين الصديقين في العديد 
الخارجية  وزير  نهيان  آل  زايد  بن  عبدالله  الشيخ  وقلَّد سمو  المجاالت.  من 
سموه  بمكتب  له  استقباله  خالل  الوسام  الهندي  السفير  الدولي  والتعاون 
بديوان عام الوزارة في أبوظبي. وأعرب سموه عن أمنياته للسفير بالتوفيق 
والنجاح في عمله مثنياً على دوره في تعزيز العالقات الثنائية المتميزة بين 
دولة اإلمارات والهند في المجاالت كافة. من جانبه أعرب سعادة نفديب سوري 
عن بالغ تقديره وشكره لصاحب السمو رئيس الدولة »حفظه الله«.. مشيداً 

بالسياسة الحكيمة لسموه والدور البارز الذي يلعبه إقليمياً ودولياً.

من  وجده  ما  على  الدولة  في  الحكومية  الجهات  لجميع  بالشكر  وتوجه 
تعاون كان له األثر اإليجابي في نجاح مهمته في تعزيز العالقات بين البلدين 
الصديقين. كما منح صاحب السمو رئيس الدولة سعادة ليبوربو ستيلليلنو 
سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة وسام االستقالل من الطبقة األولى تقديراً 
الدولة ما أسهم في تطوير وتعزيز  التي بذلها خالل فترة عمله في  للجهود 

العالقات بين دولة اإلمارات وجمهورية إيطاليا في العديد من المجاالت.
وقلَّد سمو وزير الخارجية والتعاون الدولي السفير اإليطالي الوسام خالل 

استقباله له بمكتب سموه بديوان عام الوزارة في أبوظبي.
على  مثنياً  والنجاح  بالتوفيق  اإليطالي  للسفير  أمنياته  عن  وأعرب سموه 
إيطاليا في  الثنائية بين دولة اإلمارات وجمهورية  العالقات  دوره في تعزيز 

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

للقوات المسلحة.
بمجلس  جرى  الذي  اللقاء  خالل  سموهما  وتبادل 
الودية  األخوية  األحاديث  أبوظبي  في  البحر  قصر 
الوطن  تهم  التي  والشؤون  القضايا  من  عدد  حول 
الحياة  سبل  بتوفير  يتعلق  فيما  خاصة  والمواطن 
المكتسبات  تعزيز  على  والعمل  للمواطنين  الكريمة 
ظل  في  المنشود  المستقبل  نحو  التطلعات  وتحقيق 
قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولة »حفظه الله«.
حضر مجلس قصر البحر.. سمو الشيخ سيف بن 
محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان 
رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان 
لألعمال الخيرية واإلنسانية، وسمو الشيخ منصور بن 
زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون 
نهيان  آل  مبارك  بن  نهيان  الشيخ  ومعالي  الرئاسة، 
المسؤولين  الشيوخ وكبار  التسامح، وعدد من  وزير 

في الدولة والمواطنين.

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، بحضور سمو الشيخ حمدان بن 
محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بأكثر من 100 شاب وشابه من 19 
دولة عربية مشاركين في برنامج القيادات اإلعالمية العربية الشابة في مركز 
الشباب في أبراج اإلمارات بدبي، والذي ينظمه مركز الشباب العربي لتدريب 
نخبة من المواهب اإلعالمية العربية الشابة بالتعاون مع 40 مؤسسة إعالمية 

إقليمية ودولية.
وشدَّد سموه - خالل لقائه بالشباب المشاركين - على أهمية التزام الشباب 
بأخالقيات مهنة الصحافة مع مراعاة القيم اإلنسانية واألخالقية التي وصفها 

بروح رسالة المهنة.
وقال سموه: »أنتم جميعاً تتحملون مسؤولية صورة وسمعة العالم العربي، 
والبد أن ننتبه إلى المحتوى الذي نتفاعل معه وأن نلتزم بالمصادر الموثوقة، 

وأن ُنعرف بإنجازاتنا العربية ونحافظ على إرثها ومكتسباتها.
مجتمعه  رسالة  لنقل  الميدان،  هو  الصحفي  موقع  إن  أيضاً  لكم  وأقول 
وللمساهمة في تنميته ونهضته.. الصحفي الحقيقي هو ذلك الذي يبحث عن 

المعلومة في الميدان وينقلها بقلمه وعدسته للعالم«.
ودعا سموه المشاركين لالستفادة من الحضور اإلعالمي اإلقليمي والدولي 
الكبير في دولة اإلمارات التي تستضيف في مدنها اإلعالمية آالف المؤسسات 

اإلعالمية وآالف الصحفيين والخبراء من مختلف أرجاء العالم، مؤكداً أن مركز 
رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  بقيادة  العربي  الشباب 
مع  بالشراكة  األبواب  جميع  فتح  قد  الرئاسة،  شؤون  وزير  الوزراء  مجلس 
الفائدة وتعميم  الشباب، وسيحرص على نقل  المؤسسات اإلعالمية إلبداعات 

التجربة وسيتبنى المواهب المبدعة ويوفر لهم كل الدعم الالزم.
حضر اللقاء.. معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء 
والمستقبل ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون 
األضخم  المبادرة  الشابة  العربية  اإلعالمية  القيادات  برنامج  ويعد  الشباب. 
لتطوير قدرات الشباب في مجال اإلعالم والتي تسعى إلى تقليص الفجوة بين 
العمل، حيث يقدم سلسلة  ما تطرحه معاهد وكليات اإلعالم ومتطلبات سوق 
من ورش العمل والدروات التدريبية والمحاضرات على أيدي خبراء وصحفيين 
متمرسين، إلى جانب زيارات لعدد من المؤسسات اإلعالمية الكبرى، بما يسهم 
بتشكيل رؤية واضحة لمستقبل عملهم والتعرف بشكل عملي على آليات العمل 

اإلعالمي والتعرف على التوجهات المستقبلية في القطاع.
وشارك في النسخة الثالثة هذا العام إعالميون شباب من ُعمان، والمغرب، 
والكويت،  القمر،  وجزر  وسوريا،  وتونس،  والسعودية،  واألردن،  والعراق، 
والجزائر، والسودان، واليمن، والبحرين، وموريتانيا، ومصر، وفلسطين، ولبنان، 

واإلمارات، وليبيا.

..ويلتقي المشاركين في الدورة الثالثة 
من برنامج القيادات اإلعالمية العربية الشابة

رئيس الدولة يمنح سفيري الهند وإيطاليا أوسمة
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محمد بن زايد  يعقد جل�صة حم�دث�ت مع رئي�س بيالرو�صي�

..ويقدم واجب العزاء في شهداء الوطن 

نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  عقد صاحب 
المسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي 
جلسة محادثات رسمية مع فخامة ألكسندر لوكاشينكو 
تعزيز  سبل  تناولت  بيالروسيا  جمهورية  رئيس 
العالقات الثنائية ومجمل القضايا اإلقليمية والدولية ذات 
االهتمام المشترك.ورحب الرئيس البيالروسي في بداية 
العاصمة  التي عقدت في مقر االستقبال في  المحادثات 
آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  بصاحب  »مينسك« 
نهيان والوفد المرافق لسموه مؤكداً أن هذه الزيارة تمثل 
إضافة جديدة للعالقات المتميزة التي تجمع بين البلدين 

الصديقين.
وبحث الجانبان خالل الجلسة فرص وإمكانات توسيع 
التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. 
كما استعرض سموه ورئيس بيالروسيا عدداً من القضايا 
اإلقليمية والدولية التي تهم البلدين وتبادال وجهات النظر 
نهيان  الشيخ  سمو  المحادثات  جلسة  حضر  بشأنها. 
بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن 
وسمو  واإلنسانية  الخيرية  لألعمال  نهيان  آل  سلطان 
الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار األمن الوطني.

ونقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الرئيس ألكسندر 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  تحيات  لوكاشينكو، 
م  التقدُّ من  مزيداً  الصديق  البيالروسي  للشعب  وتمنياته  الله«  »حفظه  الدولة 
واالستقرار. وعبر سموه عن شكره وتقديره الكبيَرين لحفاوة االستقبال التي 
بيالروسيا  شعب  أصالة  تجسد  أنها  إلى  مشيراً  المرافق،  والوفد  بها  حظي 
اإلمارات  دولة  بين  تربط  التي  العميقة  الصداقة  وتعبِّر عن  العريقة،  وتقاليده 
ر  العربية المتحدة وجمهورية بيالروسيا، وما شهدته عالقات البلدين من تطوُّ

ملحوظ منذ إقامة العالقات الدبلوماسية بينهما عام 1992.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خالل جلسة المباحثات 
أن دولة اإلمارات العربية المتحدة تتبنَّى سياسة خارجية تقوم على االنفتاح 

والتعاون والشراكة على المستوَيين اإلقليمي والعالمي، وحريصة على تدعيم 
عالقاتها مع مختلف دول العالم؛ انطالقاً من مبادئ االحترام المتبادل، والمصالح 
المشتركة، ومدِّ جسور التعاون والتعارف والحوار بين الثقافات والحضارات، 
وتواصل نهجها الثابت في دعم التنمية والسالم واالستقرار على المستويين 

اإلقليمي والعالمي.
وقال سموه إن العالقات اإلماراتية - البيالروسية خطت خطوات مهمَّة خالل 
سياسية  إرادة  وجود  إلى  استناداً  كافة،  المستويات  على  الماضية  السنوات 
فرص  من  العالقات  لهذه  يتوفَّر  وما  األمام،  إلى  ودفعها  لتطويرها  مشتركة 
ع بما يصبُّ في مصلحة الشعبين الصديقين، مشيراً  وإمكانيات للتطور والتوسُّ
إلى أن زيارة فخامة الرئيس البيالروسي لدولة اإلمارات العربية المتحدة عام 

2017 كانت بمثابة دفعة قوية للعالقات بين البلدين. 

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات المسلحة واجب العزاء في شهداء الوطن علي عبدالله أحمد 
الظنحاني، وسيف ضاوي راشد الطنيجي، وناصر محمد حمد الكعبي، وسعيد 
الوطني، وذلك  أدائهم واجبهم  أثناء  الذين استشهدوا  المنصوري  أحمد راشد 
خالل زيارة سموه مجالس العزاء في دبا الفجيرة ومنطقة الحنية في الفجيرة 

ومنطقتي الفوعة ومنازف في مدينة العين.
و أعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لذوي الشهداء.. سائالً الله عز 
وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأن يسكنهم فسيح جناته 

مع الصديقين واألبرار وأن يلهم أهلهم جميل الصبر والسلوان.
أبناء  »إن شهداءنا  نهيان:  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وقال صاحب 
اإلمارات األبرار الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن ودفاعاً عن أمنه واستقراره 
ومكتسباته ونصرة للحق والواجب.. سيظلون أوسمة عز وفخر خالدة تزين 

صدور أبناء دولة اإلمارات جيالً بعد جيل«.
»أن أسر  الشهداء:  األحاديث مع أسر وذوي  تبادله  وأضاف سموه خالل 
وذوي الشهداء مدرسة عظيمة جسدت منظومة القيم والوفاء والوالء واالنتماء 
وستبقى قصص شجاعة  بهم..  نعتز  الوطن..  أبناء  عليها  تربى  التي  والبذل 

أبطالنا وقوة إرادة أسرهم تروى لألجيال بكل فخر«.
رافق سموه خالل تقديمه العزاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن 
محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي رئيس اللجنة 
التنفيذية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ خليفة 
بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في 
ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي 

عهد أبوظبي.
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...ويقدم واجب العزاء في شهداء الوطن 

سيف بن زايد  يفتتح »اأقدر الع�ملية« يف مو�صكو

الوزراء  نائب رئيس مجلس  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ سيف  الفريق سمو  قدم 
وزير الداخلية واجب العزاء في شهداء الوطن األبطال الذين استشهدوا نتيجة حادث 

تصادم آليات عسكرية أثناء أدائهم واجبهم الوطني في أرض العمليات.
وقدم سموه واجب العزاء باستشهاد البطلين علي عبدالله أحمد الظنحاني، وسيف 
الحنية  الفجيرة ومنطقة  دبا  في  العزاء  زيارته مجلسي  الطنيجي - خالل  ضاوي 

محمد  ناصر  الشهيدين  ألسرتي  العزاء  واجب  سموه  قدم  كما  الفجيرة.   بإمارة 
حمد الكعبي، وسعيد أحمد راشد المنصوري خالل زيارته مجلسي العزاء بمنطقتي 
الفوعة ومنازف بمدينة العين. وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته 
لذوي الشهداء..داعياً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن ينزلهم منازل 

الشهداء واألبرار وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  رعاية  تحت 
للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل 
زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  افتتح  المسلحة، 
الداخلية،  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل 
فعاليات الدورة الثالثة من قمة »أقدر العالمية« التي تقام 
بالتزامن مع منتدى موسكو العالمي »مدينة للتعليم« تحت 
والدروس  التجارب  عالمياً:  المجتمعات  »تمكين  شعار 

المستفادة«.
الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان  وأعرب 
- في الكلمة االفتتاحية للقمة - عن اعتزازه بإقامة هذه 
النسخة من القمة في موسكو التي تأتي وفق رؤية القيادة 
في  المتميزة  روسيا  بمشاركة  وأسوًة  بالدولة  الرشيدة 
القمة السابقة باإلمارات والتي تؤكد أهمية العمل المشترك 

والعالقات بين الدول في تعزيز تمكين اإلنسان.
اإلمارات  وإنسان  اإلمارات  قصة  إن  سموه:  وقال 
اإلمارات  دولة  قصة  لكن  اإلنساني،  التاريخ  قدم  قديمة 
تتجاوز  لم  حديثة،  االتحادي  بكيانها  المتحدة  العربية 
الخمسين عاماً حتى اآلن.. وهي قصة نجاٍح كتبها القادة 
المؤسس  القائد  المؤسسون لكيان دولة االتحاد، بقيادة 

الله  »طيب  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  المغفور 
ثراه«، مشيراً سموه إلى أن اإلنسان هو محور القائد المؤسس، فكانت توجيهاته 
-طيب الله ثراه- بصيانة حقوقه وتوفير السبل كافة لرعايته وإعداده وتمكينه 

لخدمة وطنه ومجتمعه، إيماناً منه بأن اإلنسان هو أساس التنمية والحضارة.
وأضاف سموه أن رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان تجلت 
نحو  الوطن  بأبناء  ينهض  أن  على  إصراره  من خالل  المواطن  تمكين  بأهمية 
العزة، وكان -رحمه الله- يردد دائماً أن بناء اإلنسان ضرورة وطنية وقومية، 
تسبق بناء المصانع والمنشآت، ألنه من دون اإلنسان الصالح، ال يمكن تحقيق 

االزدهار والخير لهذا الشعب.
وأشار سموه للعزيمة القوية للقادة المؤسسين، والتي تعززت في عهد صاحب 
الله«، وصاحب  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي »رعاه الله«، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، مؤكداً سموه أن نتيجة ذلك ما 
نشهده اليوم من اإلنجازات الريادية لدولة اإلمارات، حيث حققت المركز األول 
إقليمياً والخامس عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية، وتصدرت الدولة المراتب 

األولى عالمياً في عدٍد كبير من المحاور الرئيسة والمؤشرات الفرعية.
التعليم«،  مدينة  »موسكو  موسكو  في  هنا  اليوم  نتواجد  إننا  سموه:  وقال 
لحكومة  العامة  التوجهات  إطار  في  وعلماً،  وثقافة  تاريخاً  العريقة  العاصمة 
دولة اإلمارات العربية المتحدة، والسعي إلى تعزيز مفاهيم التعايش اإلنساني 

واإليجابي، وتبادل الخبرات مع الدول والثقافات األخرى كافة، مضيفاً سموه 
في  اإلنسان  تمكين  في  تجاربها  اإلمارات  دولة  لتعرض  مناسبة  أيضاً  أنها 
وأصحاب  الشباب  وتمكين  والفضاء  والمعرفة  التعليم  مثل  المجاالت  مختلف 

الهمم والذكاء االصطناعي والتمكين الحضاري وغيرها.
وأشار سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إلى العالقة اإليجابية 
الناجحة بين دولة اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية روسيا االتحادية، والتي 
تعززت في قيام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
رئيس  بوتين  فالديمير  الرئيس  وفخامة  المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب 
البلدين  الشراكة االستراتيجية بين  جمهورية روسيا االتحادية، بتوقيع إعالن 
الصديقين العام الماضي، ليكون بمثابة خطوة متقدمة على طريق تعزيز العالقات 
السياسة  مجاالت  في  العالقة  لتوسيع  قوياً  زخماً  وتعد  المشترك،  والتعاون 
واألمن والتجارة واالقتصاد والثقافة، إضافة إلى المجاالت اإلنسانية والعلمية 

والتكنولوجية والسياحية.
ولفت سموه إلى أن مشاركة الحكومة الروسية في معرض »إكسبو 2020«، 
والذي سيشهد مشاركة أكثر من 190 دولة، ستمكن من التعرف على روسيا 

بمختلف قطاعاتها وقدراتها الفريدة في صناعة المستقبل.
الشفافية  على  تقوم  والتي  المتوازنة،  اإلماراتية  السياسة  إن  سموه  وقال 
الفاعلة،  القوى  من  وجعلتها  العالمية  مكانتها  عززت  الدول،  سيادة  واحترام 
وشريكاً رئيساً »سياسياً واقتصادياً« ألقوى الدول، وذلك نتيجة الرؤية الحكيمة 

للقيادة الرشيدة في رسم عالقات اإلمارات مع جميع الدول.

..ويقدم واجب العزاء في شهداء الوطن 
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اإلمارات 
تغزو الفضاء 

انطالق اأول رائد ف�ص�ء اإم�راتي اإىل املحطة الدولية يب�صر بع�صر جديد
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عمالقة  وقفزة  لإلنسان  صغيرة  خطوة  »هي 
للبشرية« عبارة تاريخية قالها رائد الفضاء األمريكي 
على   11 أبولو  مركبة  هبوط  بعد  أرمسترونغ  نيل 
سطح القمر قبل خمسين عاماً. واليوم تسجل دولة 
المنصوري  هزاع  بصعود  تاريخية  قفزة  اإلمارات 
أول رائد فضاء إماراتي إلى الفضاء، وهو إنجاز من 
سلسلة إنجازات عديدة للدولة في مجال استكشاف 
الفضائية  الدول  نادي  إلى  الفضاء ودخولها  وغزو 

الحصري. 
عبدان  علي  هزاع  اإلماراتي  الفضاء  رائد  رحلة 
عامين  قبل  بدأت  الفضاء  إلى  المنصوري  خلفان 
حمد  مفتاح  سلطان سيف  زميله  مع  حينما وصل 
النيادي إلى المرحلة النهائية من الترشيحات لبرنامج 
»اإلمارات لرواد الفضاء« الذي أطلقه مركز محمد بن 
راشد للفضاء في شهر ديسمبر 2017، حيث فتح باب 
التسجيل اإللكتروني لكل من يجد في نفسه الكفاءة 

والجدارة كي يكون أول رائد فضاء إماراتي.
أن  وبعد  متقدماً   4.022 على  االثنان  وتفوق 
اجتازوا ست مراحل من االختبارات الطبية والنفسية 
الشخصية  المقابالت  من  ومجموعة  والمتقدمة 
»ناسا«  األمريكية  الفضاء  وكالة  مع  بالتعاون 
الفضاء  وكالة  في  المتقدمة  الطبية  واالختبارات 

الروسية »روسكوسموس«.
ويبلغ هزاع المنصوري من العمر 35 عاماً وهو 
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حاصل على بكالوريوس في علوم الطيران تخصص 
الجوية.  زايد  بن  خليفة  كلية  من  عسكري«  »طيار 
ويمتلك المنصوري خبرة تزيد على أربعة عشر عاماً 
برامج  لمجموعة  خضع  وقد  الحربي،  الطيران  في 
تدريبية في الدولة وخارجها منها دورات تخصصية 
متقدمة في النجاة من الغرق وتدريب على الدوران 
وقوة التسارع تصل إلى 9 جي وعلى مناورات العلم 
عام  ومنذ  األمريكية.  المتحدة  الواليات  في  األحمر 
2016 تأهل هزاع المنصوري ليكون طيار استعراض 
جوي منفرد ويشغل حالياً منصب طيار على طائرة 

أف- 16. 
النيادي فيبلغ من  أما سلطان سيف مفتاح حمد 
الدكتوراه  38 عاماً، وهو حاصل على شهادة  العمر 
البيانات«  تسرب  »منع  المعلومات  تكنولوجيا  في 
وعلى   2016 عام  استراليا  في  جريفيث  جامعة  من 
من  والشبكات  المعلومات  أمن  في  الماجستير 
الجامعة ذاتها وبكالوريوس في هندسة اإللكترونيات 
المملكة  في  »برايتون«  جامعة  من  واالتصاالت 
تكنولوجيا  في  العام  التعليم  برنامج  وأتم  المتحدة، 

المعلومات من المملكة المتحدة عام 2001.
وإلكترونيات  اتصاالت  مهندس  النيادي  ويعمل 
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العمل  في  خبرة  ولديه  المعلومات  أمن  في  وباحثاً 
أمن  هندسة  في  اإلماراتية  المسلحة  القوات  لدى 
من  عدد  في  شارك  وقد   .1999 عام  منذ  الشبكات 
في  منشورة  بحث  أوراق  ولديه  الدولية  المؤتمرات 
دوريات دولية، كما شارك في ورش عمل في مجال 
داخل  عالمية  مؤتمرات  في  المعلومات  تكنولوجيا 

وخارج الدولة.
الدولية هي بمثابة قمر صناعي  الفضاء  ومحطة 
مدار  في  وتدور  فيه  البشر  لحياة  صالح  ضخم 
طاقماً  متنها  على  وتحمل  األرض  حول  منخفض 
من ستة رواد فضاء يقضون 35 ساعة أسبوعياً في 
إجراء أبحاث علمية بمختلف التخصصات الفيزيائية 

والبيولوجية.

زايد والف�ساء

لم يأت هذا اإلنجاز من فراغ، ومن البداية أظهرت 
دولة اإلمارات اهتماماً كبيراً بقطاع علوم وصناعات 
الفضاء انطالقاً من وعي القيادة الرشيدة بأهمية هذا 
العلمية  االبتكارات  لدعم  والسعي  الحيوي  القطاع 

والمشاريع التقنية لدفع عجلة التنمية.
سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  المغفور  رعى  وقد 
في  االهتمام  هذا  بذرة  ثراه«  الله  »طيب  نهيان  آل 
فضاء  برواد  التقى  حين  الماضي  القرن  سبعينيات 
»أبولو« الذين هبطوا على سطح القمر وفريق وكالة 
الفضاء األمريكية »ناسا« المسؤول عن رحلة »أبولو« 
إلى القمر مطلعاً على تفاصيل هذه الرحلة التاريخية 
سطح  على  للبشرية  األولى  الخطوات  شهدت  التي 
النطالق  بداية  التاريخي  اللقاء  ذلك  ليكون  القمر 

اهتمام اإلمارات بعلوم الفضاء.
اإلمارات  دولة  في  الفضاء  قطاع  يحظى  ولهذا 
جهود  وهناك  متزايد،  باهتمام  المتحدة  العربية 
االستثمار  ويعتبر  المجال،  هذا  في  للريادة  حثيثة 
فيه جزءاً ال يتجزأ من االستثمار في المستقبل الذي 
يفرض تحديات متنوعة وربما مختلفة على اإلمارات 

المعطيات  كل  تشير  حيث  العالم،  دول  من  وغيرها 
للمنافسة كما  إلى أن الفضاء سيكون مجاالً رئيساً 
التعاون الدولي في العقود القادمة الرتباطه بالتنمية 

واالقتصاد.
رأسها صاحب  وعلى  الرشيدة  القيادة  وتحرص 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
للتقدم في  الله«، على إعداد الخطط الالزمة  »حفظه 
هذا المجال، وتوفير اإلمكانات وتوظيف كل الموارد 
المجال  المتاحة، لكي تكون اإلمارات رائدة في هذا 
الحيوي كما هي مجاالت أخرى.. وفي هذا السياق 
السمو  برئاسة صاحب  الوزراء  اعتماد مجلس  جاء 
رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 
»رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 
 »2030 الفضاء  لقطاع  الوطنية  »االستراتيجية  الله« 
التي وضعتها وتشرف على تنفيذها وكالة اإلمارات 

للفضاء.
أسس  على  تقوم  التي  االستراتيجية  هذه  إن 
السياسة الوطنية لقطاع الفضاء تنطوي على أهمية 
كبيرة، فهي: أوالً، تنسجم وطموح قيادتنا الرشيدة 
ورؤيتها لما يجب أن تكون عليه الدولة في المستقبل، 
حيث تسعى ألن تكون األفضل بحلول الذكرى المئة 
تكثيف  اإلمارات نحو  لذا توجهت  االتحاد  لتأسيس 
برامجها وخططها االستراتيجية في مجال استكشاف 
وثانياً..  لها  حدود  ال  بطموحات  الخارجي،  الفضاء 
تتميز االستراتيجية بالشمول، حيث تتناول الجوانب 
وتحقيق  المجال  بهذا  لالرتقاء  الضرورية  المتعددة 
من  مهماً  جانباً  تستكمل  فبينما  فيه،  نوعية  نقلة 
المجال،  هذا  في  قدماً  للمضي  الضرورية  الجوانب 
فإنها  الدولة،  في  للقطاع  التنظيمي  اإلطار  وهو 
ورائدة  منافسة  فضائية  خدمات  توفير  على  تعمل 
عالمياً، وتعزيز القدرات المحلية المتقدمة في البحث 
فيها  بما  الفضاء،  لتكنولوجيا  والتصنيع  والتطوير 
تأهيل الكوادر الوطنية، واألهم أنها تركز على ترسيخ 

ثقافة وخبرة وطنية عالية في مجال الفضاء.

التعاون  دائرة  من  االستراتيجية  توسع  وثالثاً 
فسبر  المجال،  هذا  في  ودولياً  محلياً  والشركات 
أغوار الفضاء الواسع والمعقد، واستكشاف أسراره 
تحديات  ودونه  سهالً،  ليس  عمل  علمي،  بأسلوب 
التعاون  تكثيف  بالضرورة  يتطلب  ما  وهو  كبيرة، 
المهتمة  الدول  مع  حقيقية  شراكات  وإقامة  الدولي 
كما  المتخصصة،  والشركات  المعنية  والمؤسسات 
االستثمارات  تكثيف  أيضاً  نفسه  الوقت  في  يتطلب 
محلياً وعالمياً، وهذا ما تسعى إليه الخطة أيضاً، فهي 
تهدف إلى إرشاد األطراف المعنية والشركات العاملة 
التي  الوطنية  المشاريع  للقطاع ومختلف  والُمشغلة 
تعمل عليها، حول سبل دفع مسيرة الدولة من أجل 

تحقيق أهدافها الطموحة وفقاً لرؤية 2021.
للفضاء  وطنية  استراتيجية  أمام  اإلمارات  إن 
القيادة  أن  وخاصة  للتطبيق،  وقابلة  جداً،  طموحة 
بالغاً، بل وتنظر  الرشيدة تولي هذا المجال اهتماماً 
الحكومة  تواصل  بينما  المستقبل،  أنه  على  إليه 
الحثيثة  جهودها  المعنية  الدولة  مؤسسات  ومعها 
وإنما  فقط،  المجال  بهذا  االرتقاء  ليس  أجل  من 
الريادة فيه أيضاً.. فالدولة وعبر عملها على تعزيز 
تنطلق من  الفضاء،  البحث واالستكشاف في مجال 
إلى استراتيجية فعالة تقوم  رؤية واضحة وتستند 
بل  الفضاء  استكشاف  على  قادرة  أجيال  بناء  على 
بشرية  مستوطنة  أول  بناء  عبر  استيطانه،  وحتى 
على المريخ بحلول 2117، وتعمل على تمكين الكادر 
اإلماراتي لإلسهام في الحراك العالمي نحو الفضاء، 
وتعزز  المجال،  هذا  في  العالمي  حضورها  لتثبت 

مكانتها إقليمياً ودولياً.
اإلمارات  دولة  في  الفضائي  القطاع  شهد  وقد 
جذبت  استثنائية  إنجازات  الوكالة  تأسيس  منذ 
أنظار العالم في طموحها وسرعة تنفيذها وأهدافها، 
وأظهرت حجم القدرات وكفاءة الكوادر البشرية التي 

تشرف على تنفيذها والوصول بها إلى أهدافها.
هذه  أحد  الفضاء  لرواد  اإلمارات  برنامج  ويعد 
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مكانة  ترسيخ  في  نجحت  التي  المتميزة  المشاريع 
الدولة عالمياً في مجال الفضاء، حيث يسعى لتحقيق 
الحلم اإلماراتي في معانقة الفضاء مع وصول أول 
الفضائية  المحطة  إلى  وعربي  إماراتي  فضاء  رائد 

الدولية.
أكبر  من  واحداً  اليوم  اإلمارات  دولة  وتمتلك 
مشاريع االستكشاف الفضائي على مستوى منطقة 
زيادة  إلى  يهدف  والذي  وأفريقيا،  األوسط  الشرق 
مستوى المعرفة البشرية على سطح كوكب المريخ، 
ويشمل  الستيطانه،  المستدامة  الحلول  وإيجاد 
وأسباب  الجوي  غالفه  لدراسة  األمل«  »مسبار 
تالشيه ومشروع »المريخ 2117« الذي يضم مدينة 
المريخ العلمية التي تسعى إليجاد الحلول لتحديات 
الحياة على سطحه، ويتضمن برنامجاً وطنياً إلعداد 
مجال  في  إماراتية  تخصصية  بحثية  علمية  كوادر 
مراحله  في  ويستهدف  األحمر  الكوكب  استكشاف 
النهائية بناء أول مستوطنة بشرية على المريخ خالل 

مائة عام.
اإلمارات  بوكالة  ممثالً  الفضائي  القطاع  ونجح 
سمعة  وترسيخ  عالمياً  مكانته  حجز  في  للفضاء 
متميزة بين القطاعات الفضائية في الدول األخرى، إذ 
حصلت الوكالة على عضوية أهم المنظمات الدولية 
للمالحة  الدولي  »االتحاد  بينها  من  الصلة،  ذات 
الفضاء  المتحدة لشؤون  األمم  الفضائية«، و»مكتب 
الخارجي  الفضاء  استخدام  و»لجنة  الخارجي«، 
كما  المتحدة،  لألمم  التابعة  السلمية«  األغراض  في 
الفضائي  »المرصد  مبادرة  إلى  مؤخراً  انضمت 
الدولي للمناخ« إلى جانب عدد من وكاالت الفضاء 

العالمية.
دولة  فنجحت  الصناعية  األقمار  على صعيد  أما 
اإلمارات في تعزيز مكانتها وتنافسيتها بفضل شبكة 
تضم  التي  الصناعية  األقمار  من  ومتقدمة  واسعة 
 »3 »الياه  قمر  أبرزها  األرض،  مدار  في  أقمار   10
الصناعي الذي ُيعزز من خدمات شركة »الياه سات« 

لتشمل 19 سوقاً إضافية في القارة األفريقية، وقمر 
»خليفة سات« الذي دخلت الدولة من خاللها عصر 
التصنيع الفضائي الكامل لتصبح قادرة على تصنيع 
إرسالها  إلى  الحاجة  دون  من  الصناعية  األقمار 

للخارج.
سات«  »مزن  قمر  تطوير  عملية  شهدت  كما 
القمر  إلطالق  استعداداً  عديدة  إنجازات  الصناعي 
نهاية العام الحالي لدراسة عدد من الظواهر البيئية 

في الدولة.
العام  خالل  للفضاء  اإلمارات  وكالة  واستكملت 
التشريعي والقانوني للقطاع  الماضي وضع اإلطار 
من  األول  الربع  شهد  حيث  الدولة،  في  الفضائي 
العام الجاري اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« 
االستراتيجية الوطنية للفضاء 2030، والتي تهدف إلى 
إرشاد األطراف المعنية والشركات العاملة والُمشغلة 
للقطاع ومختلف المشاريع الوطنية التي تعمل عليها، 
حول سبل دفع مسيرة دولة اإلمارات من أجل تحقيق 
المحددة في رؤية اإلمارات 2021  الطموحة  أهدافها 
السياسة  ووثيقة  لالبتكار  الوطنية  واالستراتيجية 
الوطنية لقطاع الفضاء، إضافة إلى موافقة المجلس 
الوطني االتحادي على مشروع قانون اتحادي بشأن 
تنظيم قطاع الفضاء، لتصبح دولة اإلمارات من الدول 
الرائدة والقليلة عالمياً التي لديها تشريعات وقوانين 
فضائية متكاملة. كما أطلقت الوكالة الخطة الوطنية 

مساهمة  زيادة  بهدف  الفضائي،  االستثمار  لتعزيز 
الدولة،  اقتصاد  تنويع  في  الوطني  الفضاء  قطاع 
في  الدخول  على  األجنبية  االستثمارات  وتشجيع 

صناعة الفضاء الوطنية.
وتكللت جهود وكالة اإلمارات للفضاء في توحيد 
مع  الفضاء  مجال  في  العربية  والمقدرات  الجهود 
إعالن تدشين »المجموعة العربية للتعاون الفضائي« 
التي تعد أول مجموعة فضائية من نوعها تجمع تحت 
مظلتها 11 دولة عربية، بهدف تعزيز مكانة المنطقة 
العالمية، من خالل  الفضائية  الخريطة  العربية على 
والمؤهالت  التقنية  المقدرات  تجمع  منظومة  إطالق 
والكوادر العلمية لتعمل على مشاريع متقدمة تعزز 
مساعي المجتمع العلمي العالمي الستكشاف الفضاء 
الخارجي، إلى جانب رعاية مبادرات وبرامج لتأهيل 
من  أجيال  إعداد  على  القادرة  الكوادر  وتدريب 
المشتركة  بالمشاريع  الذي سيدفع  العربي  الشباب 
إلى أهدافها، حيث وافق أعضاء المجموعة باإلجماع 

على رئاسة دولة اإلمارات لهذه المجموعة.
على  األولى  المرحلة  في  المجموعة  وستعمل 
صاحب  وجه  الذي  الصناعي   »813« قمر  تطوير 
نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 
إلى  الله« بتطويره ليكون هدية من اإلمارات  »رعاه 
الدول العربية، حيث ستموله وكالة اإلمارات للفضاء، 
المهندسين  من  عدد  وتصنيعه  بتصميمه  وسيقوم 
إعالن  على  وّقعت  التي  الدول  من  العرب  والشباب 
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الغالف

في  المتطورة  المرافق  ضمن  المجموعة  تدشين 
بجامعة  الفضاء  وتكنولوجيا  لعلوم  الوطني  المركز 
اإلمارات العربية المتحدة في مدينة العين، والذي يعد 
أول مركز بحث فضائي على مستوى منطقة الشرق 
الصناعي  القمر  تطوير  عملية  الوسط. وستستغرق 
االفتراضي نحو  أعوام كاملة وسيكون عمره  ثالثة 
 600 بارتفاع  قطبي  مدار  له  سيكون  كما  أعوام،   5
أرضية  محطة  إلى  البيانات  وسيرسل  كيلومتر، 
بعض  فرعية  استقبال  اإلمارات ومحطات  دولة  في 
الدول العربية لتستفيد منها مختلف الجهات البيئية 
الزراعي  بالقطاع  المعنية  والمؤسسات  والبلديات 

والتخطيط العمراني.

قانون الف�صاء

ناصر  محمد  المهندس  الدكتور  سعادة  وقال 
األحبابي مدير عام وكالة اإلمارات للفضاء إن قانون 
الفضاء اإلماراتي الجديد في مرحلة اإلصدار النهائية، 
والمجلس  الوزراء  مجلس  من  اعتماده  تم  حيث 

الوطني االتحادي والجهات المختصة في الدولة.
وقال: إن قانون الفضاء اإلماراتي الجديد يعد من 
تشريعية  بيئة  يوفر  كونه  وأحدثها  القوانين  أفضل 
جاذبة من خالل تنظيم األنشطة الفضائية المستقبلية 
من حيث التراخيص واستقطاب االستثمارات وغيرها 
من اللوائح التنظيمية التي تجعل من ممارسة النشاط 

الفضائي في اإلمارات عملية سلسة ومبسطة.
وأضاف: أن قانون الفضاء اإلماراتي الجديد يسهم 
الرحالت  كتنظيم  الفضائي  االستثمار  تعزيز  في 
الفضائية  السياحة  ذلك  في  بما  المأهولة  الفضائية 
ودعم مبادئ تنظيم الحركة الفضائية باإلضافة إلى 
أنشطة استكشاف الموارد الفضائية واالستفادة منها، 
هذا إلى جانب منح التراخيص لالستثمار..مشيراً إلى 
وجود أكثر من 50 شركة ومؤسسة ومنشأة فضائية 
أقماراً صناعية وبعضها  الدولة بعضها يملك  داخل 

يقدم خدمات واستشارات وتمويالً.
أن  إعالمية  تصريحات  في  األحبابي  وأوضح 
المستقبلية  خططها  تبني  للفضاء  اإلمارات  وكالة 
وفق أفصل األسس والمعايير العالمية، حيث عملت 
الوكالة على استراتيجية وطنية لقطاع الفضاء مدتها 
عشر سنوات وتم اعتمادها من مجلس الوزراء حيث 
تتسق مع البرامج والمبادرات والمستهدفات القابلة 
إلى أن االستراتيجية الوطنية للفضاء  للقياس..الفتاً 
تحقق  التي  الفضائية  والمشاريع  المبادرات  تحدد 
برنامجاً  أهداف و20   6 من  وتتكون  اإلمارات  رؤية 
الدولة  طموحات  تحقيق  في  تسهم  مبادرة  و80 

الفضائية على مدار السنوات العشر القادمة.
أقمار   10 تمتلك  اإلمارات  إن  األحبابي:  وقال 
أقمار صناعية   8 إلى  باإلضافة  المدار  في  صناعية 
إلى  في مرحلة التصنيع والتجهيز لإلطالق..مشيراً 
أن الدولة على موعد مع إطالق »مسبار األمل« العام 
المقبل باإلضافة إلى قمرين هما »مزن سات« و»دي 
أن  العلمية..موضحاً  الفضائية  للمراقبة  سات«  إم 
يتراوح  اإلماراتية  الصناعية  األقمار  إطالق  معدل 
بين قمرين إلى ثالثة أقمار سنوياً، وذلك على مدار 

السنوات الخمس المقبلة.
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قال  الفضائي..  اإلمارات  برنامج  جديد  وحول 
يتسم  الفضائي  اإلمارات  برنامج  إن  األحبابي: 
والتجديد  والطموح  المشاريع  حيث  من  بالحيوية 
الفضاء..  مجال  في  المحاور  وشمولية  والتنوع 
وضرب مثاالً على ذلك قائالً: إن لدينا برنامج رواد 
واالستكشاف  الفضائي  التعليم  وبرنامج  الفضاء 
الفضائي مثل مشروع »مسبار األمل«، باإلضافة إلى 
مفهوم  لدينا  أصبح  حتى  األرضية  المراقبة  برامج 
جديد حول بحث إمكانية الحياة على كواكب أخرى 

وباتت اإلمارات جزءاً من هذا الحراك العالمي.
تشهد  الصناعية  األقمار  صناعة  أن  إلى  ولفت 
مراقبة  تستهدف  التي  تلك  خاصة  كبيراً  تطوراً 
األرض، حيث تم تصنيع قمر »خليفة سات« داخل 
الدولة بأيٍد إماراتية مائة بالمائة ما يمثل قفزة نوعية 

في مجال العلوم وهندسة التقنيات الفضائية.
للمجموعة  الجديدة  المشاريع  يخص  وفيما 
اإلمارات.. تترأسها  التي  الفضائي  للتعاون  العربية 
المبادرة  قال األحبابي إن اإلمارات عملت على هذه 
منذ عام 2017 ونجحت في ضم 11 دولة عربية إلى 
المؤسسي  البناء  على  العمل  جاٍر  واآلن  المبادرة، 
لبناء  التجهيزات  بدء  إلى  باإلضافة  للمجموعة، 
الذي تعمل اإلمارات   »813« العربي  القمر الصناعي 
تمويله وتطويره حيث سيشارك في تصميمه  على 

وإنشائه كوكبة من المهندسين والعلماء العرب.
دول  أربع  مع  حديثاً  حالياً  هناك  أن  إلى  وأشار 
أبدوا  والذين  للمجموعة  لالنضمام  أخرى  عربية 
استعدادهم للدخول في هذا التكتل الفضائي العربي 
تنهض  فضائية  برامج  إنجاز  شأنه  من  والذي 

بمستقبل األمة العربية.
أهداف  تحقيق  في  اإلمارات  دور  األحبابي  وأكد 
قطاع  نمو  ودفع  المتحدة  لألمم  المستدامة  التنمية 
أشكال  تطوير  خالل  من  وذلك  الوطني  الفضاء 
التعاون كافة مع المجتمع الدولي واألطراف المعنية 
التي  القدرات  مختلف  تكامل  لبحث  القطاع  ضمن 
تتمتع بها الدول مع بعضها بعضاً وتبادل الخبرات 
البشرية  معيشة  بمستوى  باالرتقاء  يسمح  بشكل 

ورفاهها.
وقال األحبابي: إن عدد العاملين في قطاع الفضاء 
اإلماراتي يصل تقريباً إلى 1500 من بينهم أكثر من 
اإلمارات،  وشابات  شباب  يمثلون  مواطنين   %50
إلى أن دراسة علوم وتقنيات الفضاء تشهد  مشيراً 
التخصصات  من طلبة اإلمارات خاصة  كبيراً  إقباالً 
والكهربائية  الطيران  هندسة  مثل  الهندسية 
مع  »نعمل  قائالً:  والكيمياء،  والفيزياء  والكمبيوتر 
في  الجامعات  من  وعدد  والتعليم  التربية  وزارة 
الدولة لتشمل المناهج الدراسية مواضيع عن علوم 

الفضاء«.
وأضاف األحبابي: أن وكالة اإلمارات للفضاء لديها 
لاللتحاق  اإلمارات  طالب  البتعاث  تعليمي  برنامج 
بالجامعات خارج الدولة لدراسة التخصصات العلمية 
المطلوبة في قطاع الفضاء اإلماراتي، باإلضافة إلى 
برنامج رعاية الطلبة داخل الدولة من خالل استقطاب 
أفضل الخريجين وتشجيعهم لدراسة علوم الفضاء 
التي  والمؤسسات  الوكالة  داخل  التدريب  وتوفير 

تعمل في القطاع.
وفيما يخص استعدادات الفريق العلمي لمشروع 

االستعدادات  إن  األحبابي:  قال  المريخ  استكشاف 
محورين،  في  المحدد  الزمني  الجدول  وفق  تسير 
بالمركبة  الخاص  التقني«  »المحور  هو  األول 
ومراقبتها،  فيها  والتحكم  إطالقها  وعملية  الفضائية 
الستقبال  »االستعداد  محور  هو  الثاني  والمحور 
البيانات التي تأتي من المريخ«، حيث تعمل الوكالة 
بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء وجامعتي 
معالجة  منصات  تأسيس  على  وخليفة  اإلمارات 
تحتاج  والتي  األمل  مسبار  عن  »الصادرة  البيانات 
بدورها إلى تحليل ومن ثم مشاركتها مع دول العالم 
التعاون مع أكثر  واالستفادة منها، وذلك من خالل 

من 200 جامعة ومعهد من حول العالم.
للفضاء  اإلمارات  وكالة  أن  األحبابي  وأوضح 
واألبحاث  المبتكرة  اإلبداعية  األفكار  تمول 
دعم  بهدف  الفضاء،  مجال  في  العلمية  والدراسات 
المؤسسات العلمية، حيث تستقبل الوكالة عدداً كبيراً 
من المقترحات واألبحاث سنوياً ويتم دراستها وفق 
إجراءات متبعة في الوكالة، مشيراً إلى وجود مراكز 
الفضاء  تعمل في مجال  بحثية في جامعات وطنية 
الفضائية  والعلوم  لألبحاث  الوطني  المركز  وهي 
سات«  »الياه  ومختبر  ومركز  اإلمارات  جامعة  في 
الفضاء  لعلوم  الشارقة  ومركز  خليفة،  جامعة  في 
والفلك، باإلضافة إلى مركز محمد بن راشد للفضاء، 
نيويورك  أبوظبي  جامعة  اهتمام  جانب  إلى  هذا 
بتأسيس مركز في مجال الفيزياء الكونية باإلضافة 
يؤكد  ما  وهو  الشارقة  في  األمريكية  الجامعة  إلى 
تركيز المؤسسات األكاديمية على البحث والتطوير 

في مجال الفضاء.
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الغالف

ا�ستيطان الف�ساء

تخطو  الفضائية  المشاريع  تلك  جانب  وإلى 
اإلمارات خطوات حثيثة نحو تعزيز األبحاث العلمية 
المتعلقة بالفضاء، حيث أعلن مركز محمد بن راشد 
علمياً ضمن  35 بحثاً  اكتمال  المستقبل عن  ألبحاث 
األول  الفضاء«  الستيطان  راشد  بن  محمد  »تحدي 
من نوعه على مستوى العالم والذي ينظم بالتعاون 

مع منصة »جوانا« المبتكرة لتمويل البحث العلمي.
وقال عبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي 
لمؤسسة دبي للمستقبل إنه تم اختيار هذه المشاريع 
بناء على عملية تقييم أجراها المشاركون في المبادرة 
البالغ عددهم 275 خبيراً من أبرز الجامعات والمراكز 
في  بما  العالم،  دول  مختلف  في  العالمية  البحثية 
المتحدة  والمملكة  األمريكية  المتحدة  الواليات  ذلك 
وكندا  وأستراليا  واليابان  وسنغافورة  وسويسرا 
وفرنسا وألمانيا والمغرب واإلمارات العربية المتحدة 
وغيرها. كما أكد على أهمية مشاركة وتعميم المعرفة 
العلمية في تعزيز جهود صناعة المستقبل، وأولوية 
تعزيز  في  يسهم  بما  العلمي  البحث  بيئة  تطوير 

التجارب وتصميم الحلول االستباقية للتحديات.
نشر  إن  تصريحات  في  الجزيري  وقال 
بن  مركز محمد  توجهات  يعكس  العلمية  الدراسات 
العلمي  البحث  دعم  في  المستقبل  ألبحاث  راشد 
المجاالت  وفي  المستقبلية  القطاعات  مختلف  في 
المرتبطة باستيطان الفضاء التي من شأنها تحسين 
ويؤكد  كذلك،  األرض  كوكب  على  الحياة  وتطوير 
حرص مؤسسة دبي للمستقبل على تعزيز التعاون 
والشراكة مع الجهات والمراكز البحثية حول العالم 
لخلق أفكار وابتكارات جديدة تسهم بإحداث تغيير 

ملموس ودعم مسيرة صناعة المستقبل.
على  ترتكز  علمية  دراسة  التقارير  هذه  وتشمل 
اإللكترونية  للنباتات  الحيوية  التكنولوجيا  هندسة 

تعتمد  تكنولوجية  نماذج  تصميم  بهدف  الخارقة 
النباتات  تحول  التي  الضوئي  التمثيل  عملية  على 
إلى  والماء  الكربون  أكسيد  ثاني  غاز  خاللها  من 
المياه  الستخالص  ودراسة  وجلوكوز،  أوكسجين 
األمالح  باستخدام  المريخ  سطح  في  األبخرة  من 
التي تمتص الرطوبة من الهواء عند مستويات معينة 
استخدامها  يمكن  مياه  إلى  وتحولها  الحرارة  من 
جديدة  روبوتية  تكنولوجيا  وتطوير  الفضاء،  في 
مواد  إلنتاج  الحرارية  الشمسية  الطاقة  تستخدم 
إنهاء  على  حالياً  العمل  ويجري  المتشابكة،  البناء 
إجراءات تسجيل براءة اختراع النموذج الذي يجمع 
الطباعة ثالثية  الروبوتات و تكنولوجيا  بين قدرات 

األبعاد.

م�صبار الأمل

أما »مسبار األمل«، محور مشروع دولة اإلمارات 
العربية المتحدة الستكشاف المريخ، فمن المقرر أن 
مدار  ليصل   2020 يوليو  منتصف شهر  في  ينطلق 
 2021 عام  من  األول  الربع  خالل  األحمر  الكوكب 

تزامناً مع عام اليوبيل الذهبي للدولة.
وستكون »نافذة اإلطالق« الزمنية ألول مشروع 
مفتوحة  آخر  كوكب  الستكشاف  نوعه  من  عربي 
 2020 يوليو  شهر  من  الثاني  النصف  من  ابتداء 
أن  يتوجب  التي  بالفترة  اإلطالق«  »نافذة  وتعرف 
ينطلق خاللها المسبار نحو المريخ في أفضل توقيت 
والمريخ  األرض  كوكبا  يكون  حين  لذلك  مالئم، 
لهما خالل دورانهما حول  تقارب  نقطة  أقصى  في 
الذي يحدث  الشمس وفي خط مستقيم معها األمر 
مرة واحدة فقط كل عامين حيث سينطلق المسبار 
من األرض في مدار إهليجي ليلتقي هذا المسار في 

النهاية مع مدار المريخ.
مركز  من  األمل«  »مسبار  إطالق  وسيتم 
تانيغاشيما الفضائي في جزيرة جنوبية في اليابان 

مشابه  حامل  صاروخ  مقدمة  في  سيوضع  حيث 
للصواريخ المستخدمة في إطالق األقمار الصناعية 
وسيستغرق وصوله إلى المريخ مدًة تتراوح ما بين 
الفضائي  المسبار  إلى تسعة أشهر. ويحتاج  سبعة 
خالل رحلته إلى تغيير موضعه من وقت آلخر وذلك 
الشمس  باتجاه  الشمسية  ألواحه  توجيه  أجل  من 
توجيه  إعادة  ثم  بطارياته ومن  إعادة شحن  بهدف 
القط الموجه الخاص به باتجاه كوكب األرض بهدف 
المحافظة على االتصال مع مركز العمليات والمراقبة.
ويهدف هذا المشروع الفريد إلى جمع معلومات 
حول طبقات الغالف الجوي للمريخ ودراسته لمعرفة 
واألوكسجين  الهيدروجين  غازي  فقدان  أسباب 
للماء  األساسيين  المكونين  يشكالن  اللذين  الغازين 
المريخ،  لكوكب  الجوي  للغالف  العليا  الطبقة  من 
العلمي  المجتمع  مهمة فضائية  مرة ستزود  وألول 
للكوكب  الجوي  للغالف  متكاملة  بصورة  الدولي 
األمل«  »مسبار  يرسل  أن  المتوقع  ومن  األحمر.. 
أكثر من 1000 جيجا بايت من البيانات الجديدة عن 
كوكب المريخ. ويشهد »مسبار األمل« إجراء خمسة 
وتستمر  الماضي  يونيو  في  بدأت  بيئية  اختبارات 
حتى نهاية ديسمبر من العام الجاري وذلك لضمان 

جهوزيته قبل موعد اإلطالق في يوليو 2020.
وتشمل االختبارات البيئية الخمسة التي ستجرى 
واختبار  االهتزاز  اختبار  األمل«:  »مسبار  على 
واالختبار  الكهرومغناطيسي  والتوافق  التداخل 

الحراري واختبار الفراغ واختبار الصدمة.
ويهدف اختبار التداخل والتوافق الكهرومغناطيسي 
إلى التأكد من عدم وجود أي تأثير في إنشاء ونقل 
واستقبال الطاقة الكهرومغناطيسية، وعدم تشكيلها 
عدم  من  التأكد  سيتم  كما  مغناطيسي،  تداخل  أي 
استخدام  عند  اإلشارات  على  تشويش  أي  وجود 
أو  انخفاض  إلى  التي قد تؤدي  الراديوية  الترددات 

خلل في أداء المعدات الكهربائية واإللكترونية.
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أن  التأكد من  إلى  الحراري  فيما يهدف االختبار 
جميع أجهزة المسبار ستعمل إلكترونياً في الفضاء 
وتتحمل التغيرات في درجات الحرارة القصوى التي 
المسبار  سيتعرض  حيث  مهمتها،  في  ستواجهها 
درجات  من  واسعة  مجموعة  إلى  االختبار  خالل 
درجة  من  تمتد  التي  والباردة  الساخنة  الحرارة 
حرارة  درجة  إلى  مئوية  درجة   148 سالب  حرارة 
102 درجة مئوية للتأكد من تحمل المسبار لمختلف 

الظروف في الفضاء الخارجي.
سيخضع  البيئية  االختبارات  ضمن  ومن 
»مسبار األمل« الختبارات تأثير صدمات االنفصال 
واالهتزازات على المسبار، إضافة إلى اختبار الفراغ 
ستعمل  أجهزته  أن  من  التأكد  إلى  يهدف  الذي 

إلكترونياً في فراغ الفضاء.
األجهزة  من  بمجموعة  األمل«  »مسبار  ويزود 
العلمية تشمل كاميرا االستكشاف والمقياس الطيفي 
باألشعة فوق البنفسجية والمقياس الطيفي باألشعة 

تحت الحمراء.
وبحسب مركز محمد بن راشد للفضاء فإن جميع 
هذه األجهزة تعمل بكفاءة عالية في مختلف الظروف 
من  التحقق  من  االنتهاء  تم  حيث  المحيطة،  البيئية 
وتركيب  بالبرمجيات  المتعلقة  الجوانب  مختلف 

الهيكل والكاميرات والتحكم.
توفر  التي  الوحيدة  األمل«  »مسبار  مهمة  وتعد 
للمريخ وعلى مدار  الجوي  للغالف  صورة متكاملة 
اليوم خالل الفصول المختلفة على الكوكب، حيث تم 
تحديد األهداف العلمية للمسبار مع المجتمع العلمي 
معلومات  لتوفير  وذلك  األخرى،  والمهمات  العالمي 
جديدة تضيف لما هو موجود لكشف أسرار الكوكب 

األحمر »المريخ«.
وسيعمل الفريق العلمي الخاص بـ»مسبار األمل«، 
والذي يضم 10 كفاءات إماراتية ضمن فريق عالمي 
يضم أعضاء من مختلف دول العالم بشكل متواصل 
على أبحاث مستمرة من شأنها اإلجابة على أسئلة 
اإلمارات  بين  المعرفة  ونقل  األحمر  الكوكب  حول 
سيرسلها  التي  بيانات  تحليل  طريق  عن  والعالم 

من  أكثر  بجمع  المسبار  وسيقوم  األمل«.  »مسبار 
الكوكب،  عن  الجديدة  البيانات  من  1000 جيجابايت 
بشكل  المعلومات  هذه  وتحليل  إدارة  سيتم  حيث 
في  إيداعها  سيتم  المعلومات  أن  خاصة  محترف، 
الفريق  وسيقوم  الدولة،  في  العلمية  للبيانات  مركز 
العلمي للمشروع بفهرسة وتحليل هذه البيانات التي 
تتوافر للبشرية ألول مرة ليتم بعد ذلك مشاركتها 
بعلوم  المهتم  العلمي  المجتمع  مع  مفتوح  بشكل 
فقط  مهمة   26 هناك  أن  يذكر  العالم.  حول  المريخ 
نجحت في الوصول إلى الكوكب األحمر من الواليات 
دولة  وتنضم  وغيرها  واليابان  وأوروبا  المتحدة 
اإلمارات في يوليو 2020 إلى هذه الدول لتكون من 
بين 9 دول فقط بالعالم تسهم في اسكتشاف المريخ.

عملية  للفضاء  راشد  بن  محمد  مركز  ويتولى 
التنفيذ واإلشراف على مشروع اإلمارات الستكشاف 
والتوعوية  والتعليمية  العلمية  ومبادراته  المريخ 
المختلفة. ويشرف المركز على مراحل عملية تصميم 
وتنفيذ وإرسال المسبار للفضاء في عام 2020 وتقوم 
العام  واإلشراف  بالتمويل  للفضاء  اإلمارات  وكالة 
أن تستغرق هذه  المخطط  المشروع ومن  على هذا 
مداره  المسبار  ليدخل  أشهر   9 إلى   7 نحو  الرحلة 
الكوكب األحمر في عام 2021، والذي يتزامن  حول 
مع احتفاالت دولة اإلمارات العربية المتحدة باليوبيل 
محمد  مركز  يتعاون  كما  لتأسيسها.  الـ50  الذهبي 
بن راشد للفضاء من خالل برنامج نقل معرفة مع 
جهات عالمية أكاديمية تشارك في تطوير المسبار، 
وهي مختبر جامعة كولورادو لفيزياء الغالف الجوي 
والفضاء وكلية استكشاف األرض والفضاء التابعة 
لجامعة والية أريزونا ومختبر علوم الفضاء بجامعة 

كاليفورنيا بيركلي.

منارة للعرب

وأكد الدكتور فاروق الباز رئيس مركز االستشعار 
عن بعد في جامعة بوسطن األميركية عضو اللجنة 
البرامج  أن  للفضاء  اإلمارات  لوكالة  االستشارية 
الرائدة التي تنفذها دولة اإلمارات في قطاع الفضاء 

المريخ بحلول  إلى  ومنها إطالق أول مسبار عربي 
العام 2021 وتنفيذ مشروع اكتشاف الكوكب األحمر 
إلى  تعد جميعها بمثابة منارة أمل للعرب للوصول 

أعلى مراتب الرقي والتقدم.
وقال الباز: إن برامج اإلمارات في قطاع الفضاء 
المكانة  وتؤكد  جمعاء  اإلنسانية  على  فوائدها  تعم 
التي تحظى بها الدولة حالياً على الصعيدين اإلقليمي 

والدولي.
برنامجاً  تتبن  لم  اإلمارات  دولة  أن  وأضاف: 
تنفيذ  في  وإنما شرعت  الفضاء  قطاع  في  محدوداً 
المريخ  إلى  للوصول  وطموح  متكامل  مشروع 
واكتشافه، مشيراً إلى أن هذا المشروع الرائد يعكس 
حرص الدولة على الوصول إلى أعلى مراتب التقدم 
والرقي. وأوضح أن اإلمارات خالل مسيرتها لتطوير 
وفق  كوادر وطنية  تأهيل  على  تعمل  الفضاء  قطاع 
أرقى المهارات والخبرات العالمية من أجل العمل في 
هذا القطاع بل وأداء دور بارز، ويعد خير دليل على 
ذلك القمر الصناعي »خليفة سات« الذي تم تطويره 

بالكامل بأيدي فريق من المهندسين اإلماراتيين.
وأشار إلى أن دولة اإلمارات تتقدم يوميا في كل 
وكذلك  والفضائية،  والتكنولوجية  العلمية  المجاالت 
لشعبها  السعادة  لتحقق  الحياتية  المجاالت  كل  في 
للعالم  قدمت  أنها  مؤكداً  أرضها  على  والمقيمين 
نهضة  أساس  والمعرفة  العلم  أن  مفادها  رسالة 

واألمم وتقدم الشعوب.
لوكالة  اإلمارات  دولة  تأسيس  أن  الباز  وأكد 
عربي  مسبار  إطالق  وإعالنها  للفضاء  اإلمارات 
اإلمارات  لنقل  رائدة  خطوة  المريخ  إلى  وإسالمي 
إلى مصاف الدول المتقدمة في علوم الفضاء وتسهم 
في تحفيز الجيل القادم الناشئ على التقدم العلمي 
والتكنولوجي والبحث العلمي، مشيراً إلى أن وجود 
الكوادر  تأهيل  في  يسهم  للفضاء  اإلمارات  وكالة 
علوم  اقتحام  على  وتشجيعها  المواطنة  البشرية 
الفضاء والعمل في مجاالتها المختلفة، ونشر الوعي 
استخداماته  تغطي  الذي  الفضائي  القطاع  بأهمية 

مختلف نواحي الحياة.
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األسرة اإليجابية.. بناء ونماء

المدرسة  وهي  المجتمع،  أساس  األسرة 
األولى للفرد يتلقى فيها التربية والقيم، وتتشكل 
شخصيته المتوازنة فيصبح صالحاً نافعاً لنفسه 
أهم  من  األسرة  أن  كما  ومجتمعه،  وأسرته 
عوامل بناء الحضارات، حيث إنها العامل المهم 
الذي يحدد صالح المجتمع أو فشله، فاألسرة 
هي المسؤولة عن إنشاء جيل يتحدد عليه نمو 
وترك  وازدهاره،  وتقدمه  والبالد  المجتمع 
حضارة تتحدث عنها األجيال القادمة وعن ما 
أو جهل  وثقافة  علم  من  الحضارة  تلك  خلفته 
وتخلف، وهذا يعود في األول على دور األسرة. 
وقد قدم اإلسالم األهمية الكبيرة لألسرة، ألنها 
وضع  ولهذا  الحياة،  في  األولويات  من  تعتبر 
اإلسالم بعض الشروط المهمة لألسرة والتي 
يترتب على آثارها أفراد صالحون قادرون على 
التضحيات والنهضة بالمجتمع  العطاء وتقديم 
بين  التراحم  الشروط  تلك  أهم  ومن  والبالد، 

أفراد األسرة والعف والود والتضحيات بينهم.
وتؤمن حكومة دولة اإلمارات بأهمية الروابط 
وتولي  المجتمع.  نواة  األسرة  وبأن  األسرية، 
قوي،  عائلي  نظام  ببناء  كبيراً  اهتماماً  الدولة 
وتبنت العديد من التدابير لتحقيق هذا الهدف.. 
 ،2021 اإلمارات  لدولة  الوطني  للميثاق  ووفقاً 
تشكل األسر المتماسكة والمزدهرة نواة مجتمع 
األصيلة  العائلية  القيم  وتتبنى  اإلمارات،  دولة 
للزواج، وتحافظ على صالت رحم قوية، إضافة 
إلى تمكين المرأة، واإلبقاء على عالقات وطيدة 

بين أفراد األسرة. 
تقول سمّو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة 
األعلى  المجلس  رئيسة  العام  النسائي  االتحاد 
لمؤسسة  األعلى  الرئيس  والطفولة  لألمومة 
التنمية األسرية »أم اإلمارات«: »إن األسرة في 
األولى في  واللبنة  المجتمع،  أساس  فكرنا هي 
ونمائه، وهي  وتقدمه  بنيانه، ومصدر سعادته 

المجال المهم والمالئم الذي تتشكل فيه رؤيتنا 
ألنفسنا ولدورنا في المجتمع والوطن والعالم، 
المتين لتكوين  وهي مصنع األجيال واألساس 
واألسرة  المجتمع،  في  البشري  المال  رأس 
القوي  للمجتمع  األساسي  المتطلب  هي  القوية 
والناجح«. مشيرة سموها إلى وجود فكر راسخ 
هي  األسرة  سالمة  بأن  اإلمارات  مجتمع  في 
الطريق األكيد إلى سالمة المجتمع، وإلى توافر 
إدراك كامل بأن األسرة لها الدور المحوري في 
تمكين المجتمع كله من التعامل الذكي والواعي 
مع التغيرات االجتماعية واالقتصادية المتالحقة 
التي تشهدها الدولة والعالم، كما أن هناك قناعة 
الذي  المهم  المجال  هي  األسرة  بأن  كاملة 
يكتسب فيه أبناؤنا وبناتنا القدرة والمهارة على 
المتاحة  كافة  واإلمكانات  الفرص  من  اإلفادة 

أمامهم.
عدد  آراء   »999« استطلعت  اإلطار،  هذا  في 
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املال: الأم ميزان 

الأخالق التي تزرع 

القيم بني اأفراد 

اأ�سرتها

الدربي: الأ�سرة 

مدر�سة للرتبية 

والأخالق و�سالحها 

يعني �سالح الأجيال

من المتخصصات في المجال األسري، لتسلط 
دور  في  المهمة  الجوانب  بعض  على  الضوء 
المجتمع  ونماء  بناء  في  اإليجابية  األسرة 

والدولة.

الأ�سرة مدر�سة

المستشارة األسرية الدكتورة فاطمة الدربي 
واألخالق،  للتربية  مدرسة  األسرة  إن  تقول: 
وتقدمها  األجيال،  صالح  يعني  وصالحها 
المجتمع  فساد  يعني  وفسادها  وازدهارها، 
جميع  في  أهميتها  تأكيد  جاء  لذلك  بكامله، 
الذي  اإلسالم،  وخصوصاً  السماوية،  الشرائع 
العدل  على  مبنياً  مقدساً،  األسرة  رباط  جعل 
والتفاهم  الحب  على  وقائماً  أفرادها،  بين 
وتوزيع األدوار كما ينبغي.. كما أن األسرة هي 
وجوده،  أساس  وهي  لإلنسان،  األول  االنتماء 
وال  له،  الحنون  والحضن  الدافئ  الملجأ  وهي 
يجلسون  حين  األسرة،  جو  من  أجمل  يوجد 
ويمرحون، وال  ويتحدثون  بعضاً،  بعضهم  مع 

تكتمل األسرة إال بوجود الوالدين.
المجتمع،  أساس  هي  األسرة  وتضيف: 
ظل  وفي  بأسره،  المجتمع  صلح  صلحت  إذا 
المتغيرات المتالحقة التي طرأت على مجتمعاتنا، 
وانشغال بعضنا في الكثير من األمور الحياتية، 
تجتمع  أو  تلتقي  ال  تكاد  األسرة  جعلت  التي 
الواحد،  المنزل  داخل  بعضاً، وهي  بعضها  مع 
الحنيف  ديننا  أن  رغم  متباعدة،  فترات  في  إال 
ترتبط  ولم  يوصينا،  الكريم  ورسولنا  يحثنا، 
سائر  في  وإنما  محدد..  بشهر  الرحم  صلة 
األوقات واألزمان، لكن ما يحدث حالياً غير ذلك 
تماماً، وأصبحنا بعيدين عن بعضنا بعضاً داخل 
ظروف  أن  كما  وأسرتنا،  أوالدنا  مع  منازلنا 
التقارب  تلهينا عن  الحياة وتسارعها، أصبحت 
والتناقش مع أفراد أسرتنا، وأصبح الكل تشغله 
النصح  في  األسرة  دور  يكمن  وهنا،  الحياة، 
واإلرشاد، وإعادة األسرة إلى نصابها، كما كان 
يحدث سابقاً، وربما ال يزال بعضنا يحرص على 
ذلك، من أجل جعل األسرة مترابطة ومتماسكة، 
األبوية  المتابعة  وعدم  االنشغال  ذلك  وبسبب 
لألبناء ومراقبة تصرفاتهم وسلوكياتهم، بدأت 
تظهر بعض السلبيات، بل وانتشرت مؤشرات 
كله  وهذا  مثالً،  المخدرات  تناول  في  خطيرة 
يمكن  وال  األسرة،  إلى  األول  المقام  في  يعود 
اللوم على المجتمع، ولو كانت هناك  أن نرمي 
ومناقشة  مصارحة  وجلسات  ومتابعة  مراقبة 
بين األسرة بكاملها، وتكون الصراحة والشفافية 
حاضرة، ويكون النقاش الهادف وطرح وجهات 
النظر بين األسرة، لوجدنا تلك األسرة متماسكة 

ومترابطة.
تعود  أن  الضروري  من  الدربي:  وأوضحت 
الهيبة لألسرة من جديد، وأن نعود أبناءنا على 
وأن  والصغير،  الكبير  واحترام  األرحام،  صلة 
نكون مصلحين في مجتمعنا، ال يمكن أن نجعل 
المجتمع هو المتهم األول في التفكك األسري، 

ذاتها،  األسرة  من  يبدأ  المجتمع  إصالح  بل 
أن  الضروريات  من  وأصبح  النواة،  هي  ألنها 
تبدأ بعض البرامج اإلعالمية وغيرها، أن تنبش 
كيان األسرة، وأن تعالج بعض السلبيات، وأن 
تبرز اإليجابيات، حتى تعود الهيبة لألسرة، وال 
يمكن البكاء على ما فات في كيفية تربية األبناء 
ومراقبتهم..ألن هناك أموراً اختلفت عن السابق، 
وأصبح الطفل تقول له كلمة، قد يرد عليك بسيل 
من الكلمات، وربما يدخل في حقوقه وواجباته 
التي يجب أن يحصل عليها، فغاب احترام الكبير 
من بعضنا، بسبب التمدن والتطور، لذا، يجب أن 
التي  النواة  هي  تبقى  وأن  األسرة،  هيبة  تعود 
المجتمع،  لبناء  الصالحة  البذرة  منها  تخرج 
التي  التصرفات  ينبذ بعض  أن  المجتمع  وعلى 
دائماً  لتكون  متماسك،  كمجتمع  إليه  تسيء 

أسرتي، سر سعادتي.
األساس  األسرة  أن  إلى  الدربي  وأشارت 
المجتمع، فعند إصالح  الذي يقوم عليه  المتين 
األساس يصلح البناء، وكلما كان الكيان األسري 
متيناً وقوياً كان لذلك انعكاساته اإليجابية على 
تقوم  التي  الحقيقية هي  األسرة  المجتمع، ألن 
واألخالق  الفضيلة  من  وأسس  منهج  على 
والتعاون الدائم بينهم، ولهذا تعد األسرة ركيزة 
حرصت  لذلك  المستقر،  المجتمع  ركائز  من 
القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات العربية المتحدة 

األسرة  لبناء  الصحيحة  المفاهيم  ترسيخ  على 
وتحقيق  لدعمها  السبل  كل  وتوفير  ورعايتها 
أمنه وسالمته،  كله، وتعزيز  المجتمع  استقرار 
ضمان  ضرورة  تؤكد  تزال  وال  كانت  وكذلك 
التي  االحتياجات  جميع  وتوفير  األسرة  رفاه 
سعيدة  وأسرة  متماسك  مجتمع  بناء  يتطلبها 
واعية بدورها في المجتمع.. ولذلك كان الدعم 
والرعاية الخاصة والمستمرة لألسرة اإلماراتية 
بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  اإلمارات«،  »أُم  من 
رئيسة  العام  النسائي  االتحاد  رئيسة  مبارك، 
الرئيس  والطفولة  لألمومة  األعلى  المجلس 
وحرص  األسرية،  التنمية  لمؤسسة  األعلى 
بوتقة  في  العمل  جهود  توحيد  على  سموها 
يقدم تحت مظلة واحدة وعنوان واحد،  واحدة 
تستهدف  التي  االجتماعية  الخدمات  جميع 

األسرة واألفراد.

ميزان الأخالق

الدكتورة مريم المال )سيدة مجتمع(، أكدت 
ضرورة  على  وشددت  الدربي،  الدكتورة  رأي 
نشر اإليجابية بين أفراد األسرة وخلق توازن 
بين أفرادها، معتبرًة أن األم هي ميزان األخالق 
التي تزرع القيم بين أفراد أسرتها فهي المؤثر 
األول في شخصية األبناء، وأضافت: إذا أسست 
اآلخرين  وحب  والقيم  المبادئ  على  المرأة 
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بن داغر: الإيجابية 

اأ�سلوب حياة يعزز 

التما�سك الأ�سري

الظنحاين: يجب خلق 

قنوات توا�سل اإيجابية 

بني الآباء والأبناء

والنظرة اإليجابية للمواقف التي تحيط باألبناء 
المشكالت والحوار فإنها  وأتقنت مهارتي حل 
باإليجابية  مفعمة  إماراتية  أجياالً  ستصنع 

ومحبة للعمل والعطاء.
متوازياً  دوراً  للرجل  أن  إلى  المال  وأشارت 
لدور المرأة في تربية وتوجيه قيم األبناء نحو 
بين  التسامح  أهمية  على  مشددًة  اإليجابية، 
في  مطالبون  إنهم  حيث  كافة،  األسرة  أفراد 
احتواء الطرف اآلخر السلبي في الحياة األسرية 
في  واإليجابية  والسالم  المحبة  روح  وتعزيز 
الحياة  في  التوازن  قمة  إلى  نفسه حتى نصل 

األسرية.

الإيجابية الأ�سرية

من جهتها، أشارت خبيرة السعادة واإليجابية 
الحياة  أسس  تغيير  إن  إلى  الظنحاني  آمنة 
ألنه  مهماً  مطلباً  يعد  اإليجابية  نحو  األسرية 
يسمح بتمازج العائلة مع بعضها بعضاً وخلق 
بيئة من التعاون والتقارب والتآزر، فالحياة اليوم 
أصبحت متشعبة المصادر حيث يمكن لالبن في 
العائلة أن يستقي معلوماته من مصادر مختلفة، 
التربية يسهم في تذبذب فكر  فتنوع مدخالت 

األبناء من حيث تقبل توجيهات األسرة.
تواصل  قنوات  خلق  من  البد  وأضافت: 
إيجابية بين اآلباء واألبناء حتى ال نترك فلذات 
أكبادنا عرضة للرسائل السلبية الخارجية والتي 
قد يخفيها األبناء عن الوالدين، خوفاً من العقاب، 
اإليجابية  إلى  الوصول  خطوات  أن  إلى  الفتًة 
تبدأ بممارسات بسيطة تقرب بين أفراد األسرة، 
يتوارثها  اإليجابية حتى  قيم  زرع  في  وتسهم 
ويتطور  الحياة  وتستمر  اآلباء  عن  األبناء 

المجتمع. 
وأوضحت الظنحاني أن اإليجابية هي أسلوب 
األمور  نحو  الشخص  نظرة  على  ترتكز  حياة 
والمواقف التي تواجهه في حياته، وهي تعكس 
واستقراراً،  أكثر سعادة  بحياه  الشخص  رغبة 
نحو  الشخص  فعل  ردة  على  تعتمد  فهي 
المشاكل  مع  تعامله  الصعبة وطريقة  المواقف 
واألزمات فيقابلها بهدوء ويحل مشاكله بحكمة 
واليأس.  التشاؤم  على  التفاؤل  طبع  ويغلب 
األم  من  األسرة  في  اإليجابية  »تنبثق  وقالت: 
التفكير اإليجابي في أسرتها  التي تزرع بذور 
الزوجة  أن  للحياة األسرية ذلك  منذ تأسيسها 
تدعم زوجها وتقف إلى جانبه في أزماته بشكل 
المصاعب  وطأة  عنه  وتخفف  نفسياً  يدعمه 
بعض  داخلها  في  تكون  عندما  حتى  الحياتية 
حوافز  إلى  تحولها  ببراعتها  لكنها  التحفظات 
لتحسين جودة حياتها وأسرتها وعالقات أفراد 

هذه األسرة سوياً«.
وتابعت قائلة: من المفترض أن تتعامل األم 
مع أبنائها بطريقة جيدة من خالل تفاعلها مع 
مشاكلهم وأزماتهم فمثالً األم التي تشجع ابنها 
وتعلمه  الحافز  حياته  في  تخلق  يفشل  عندما 
إلى  الفشل  لتحويل  اإليجابي  التفكير  كيفية 

لرؤية  طاقة  الناجح  تعطي  عندما  كذلك  نجاح، 
كانت  فكلما  تحفيزية..  باستشرافية  مستقبله 
األسباب  على  معتمدة  قنوعة  والزوجة  األم 
في  واألخالقية  والفكرية  والروحية  المعنوية 
كانت  كلما  أسرتها،  وسعادة  سعادتها  بناء 
األسرة إيجابية بشكل طبيعي وذلك يحدث من 
خالل قدرة هذه األم أو الزوجة على خلق حوار 
فعال وبناء دائم مع زوجها وأبنائها.. وكلما كان 
التفاؤل سائداً كانت سلوكيات أفراد هذه األسرة 
خالل  من  ذلك  تطبيق  يتم  بحيث  أكثر،  سوية 
آلية  بعمل  المواقف  مع  التفاعل  طرائق  رسم 
واضحة لألبناء من خالل احتواء األم المعنوي 

والفكري والعاطفي ألبنائها وأفراد أسرتها.
الزوجين  من  كل  على  الظنحاني  وشدّدت 
منهما  كل  لدى  الشخصية  االختالفات  احترام 
وذلك من خالل عدم التركيز على السلبيات في 
شخصية كل منهما بل بالعكس إبراز إيجابيات 
والمحيطين  األسرة  أفراد  في  وكذلك  فرد  كل 
السائد في األسرة  الحديث  بها، على أن يكون 
المدح  يحتوي على  إيجابياً  العائلية  والجلسات 
والشكر على النعم بدالً من التذمر من المشكالت 
أن  »يمكن  الحظ. موضحة  والحديث عن سوء 
فرد  فلكل  اإليجابية  األدوار  األسرة  تتقاسم 
في األسرة دوره الطبيعي الذي وهبه الله إليه، 
فكل شخص في األسرة يمكنه تأدية هذا الدور 
بإيجابيته بدءاً من األب الذي يعود مبتسماً من 
تؤدي  التي  باألم  مروراً  بأبنائه  مرحباً  العمل 

واجباتها بمحبة وتفانٍ وتعطي بسعادة وتوجه 
وتربي بإيجابية وعناية، انتقاالً إلى األبناء الذين 
بإيجابية  والتمثل  بالطاعة  أدوارهم  يؤدون 
خالل  من  المنزلية  بالعمالة  انتهاًء  الوالدين، 
حسن التعامل معهم حتى ال تعكر صفو األسرة 

بسلوكيات أو مشاعر سلبية«.

متا�صك الأ�صرة

في  والفعاليات  للبرامج  التنفيذي  المدير 
بن  فاخرة  الثقافية  االجتماعية  الفجيرة  جمعية 
أن  موضحة  الظنحاني،  آمنة  طرح  أيدت  داغر 
اإليجابية هي أسلوب تفكير وحياة مفعمة باألمل 
تقارب  وخلق  باختالفاتهم  اآلخرين  وتقبل 
يشعر  ال  حتى  األسرة  أفراد  جميع  يحتوي 
التي  أسرته  محيط  عن  بمعزل  أفرادها  أحد 
لبناء شخصيته  الرئيس  الداعم  أن تكون  يجب 
التي  المجتمعية  التغيرات  ظل  في  فكره  ونماء 
تحيط باألسرة. مشددة على أهمية وجود األب 
إلى جانب األم في حياة األسرة خصوصاً مع 
الحماية  من  األب  أي  يمثله  لما  وذلك  األطفال، 
األسري،  والتكامل  والسلطة  والقدوة  والرعاية 
فاألطفال بحاجة إلى الشعور بأن هناك حماية 
يجدونه  عما  ما  نوعاً  يختلف  وإرشاداً  ورعاية 
األساسي  الراعي  هو  األب  أن  ذلك  األم،  عند 
فوجود  رعيته،  عن  المسؤول  وهو  لألسرة، 
األب كمعلم في حياة الطفل، يعتبر من العوامل 

الضرورية في التربية واإلعداد القويم.
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حوار

حوار: �صايل اأبوفار�س - بريوت

دارين حمزة لـ999:
انتشار الّسالح بين أفراد المجتمع اللبناني 

يشكل دافعًا الرتكاب الجرائم

أكدت الفنانة والناشطة اللبنانية دارين حمزة 
مسبّباً  تبقى  لبنان  في  األمنيّة  الفوضى  »أّن 
أفراد  أيدي  بين  متوافر  الّسالح  طالما  للقلق 
المجتمع من دون قيود، ويشكل دافعاً أساسياً 

الرتكاب الجرائم.
للجريمة  جديٍد  أنموذٍج  من  حمزة  وحذرت 
بدأ ينتشر في المجتمع اللبناني، ويتمثل بجرائم 
القتل بين أفراد المجتمع والعائالت، إّما بسبب 

خالفات بسيطة مثل أفضلية ركن الّسيارات أو 
المخدرات  تأثير  بفعل  الغضب  جرائم  بسبب 

والكحول، وهذه الحاالت يمكن أن تتفاقم أكثر.
 »999« مع  حوار  في  حمزة  دارين  وقالت 
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من  عدداً  تضم  والتي  متنّوعة  جمعيّات  من 
وتوفير  الجريمة  بمنع  والمهتّمين  المنخرطين 
العدالة الجنائيّة في لبنان. ونقوم بذلك من خالل 

ثالث طرق أساسيّة، وهي:
- جمع المعرفة الدوليّة عن تطورات موضوع 
والممارسات  واالستراتيجيات  الجريمة،  منع 
الممارسات  خالصات  تطور  فيها  بما  الفّعالة 
المقارن  والتّحليل  األدوات،  وتطوير  الجيدة، 

ألساليب وموضوعات معيّنة.
- التّرويج لتبادل الخبرات والمعلومات بين 
صنّاع السياسات والممارسين والباحثين، وذلك 
وندوات  عمل  وورشات  محاضرات  خالل  من 

منتظمة حول موضوعات معيّنة.
- توفير مساعدة فنيّة في الميدان، علماً بأن 
هي  »إبرام«  جمعية  في  الّرئيسة  العمل  لغات 

اللغات العربيّة واإلنجليزّية والفرنسيّة.

> ما هي الفئات المستفيدة من برامجكم؟
الّشباب  »إبرام«  جمعية  في  ندعم   -
المنخرطين بجنايات صغيرة، والشباب الذين قد 
مخّدرات سابقاً،  مدمني  أو  محكومين  يكونون 
الّذين تعرضوا  النّساء واألطفال  إلى  باإلضافًة 

لعنف وجرائم.
التطّرق  في  اإلعالم  لدور  تقييمكم  ما   <
يدعم  وكيف  لبنان؟  في  الجرائم  لموضوع 
اإلعالم األهداف والنشاطات التي تقومون بها 

في الجمعية؟
الداعم  يزال  وال  لبنان  في  اإلعالم  كان   -
الكبير لعملنا في جمعية »إبرام« ألّنه يضيئ على 
المشكالت االجتماعيّة، ويمنح فرصة لألصوات 
الساعية لمنع الجريمة. كما أن اإلعالم  اللبناني 
هو الّركيزة لدعم التّوعية االجتماعيّة من خالل 
الّداعم  الشعب، وهو سيبقى  لعاّمة  بث رسائل 
األكبر والّشريك األكثر أهمية في منع الجريمة 

في لبنان.
المتوافرة  الرسمية  اإلحصائيات  ما   <

لديكم في الجمعية حول الجرائم في لبنان؟ 
المتوافرة  الرسمية  اإلحصائيات  بحسب   -
لدينا في جمعية »إبرام« هناك 71 جريمة فردّية 
 ،2018 النّصف األول من عام  تّم تسجيلها في 
ذاتها  الفترة  في  فردية  جريمة   89 بـ  مقارنًة 
من عام 2017. وقد صّرحت المصادر الّرسمية 
بسبب  الجرائم  معدل  بأّن  المعنية  اللبنانية 
الّدوافع الّشخصيّة قد انخفض عام 2018 مقارنة 
بالعام الذي سبقه على الرغم  من تزايد انتشار 
اقتناء واستعمال الّسالح بين أفراد المجتمع في 
لبنان، ولكّن انتشار أخبار الجرائم في لبنان من 
أي  المجتمعي  اإلعالم  ومن خالل  تدقيق  دون 
التّضخيم  إلى  أدى  التواصل االجتماعي  مواقع 
الّرسميّة  المصادر  نفت  فقد  للواقع.  الّسلبي 
التواصل  مواقع  عبر  بث  تقريراً  مثالًً  اللبنانية 
االجتماعي يشير إلى وقوع 62 جريمة قتل خالل 
شهر يوليو 2018. وبالمقابل بينت اإلحصاءات 
في  تناقص  تسجيل  الّدقيقة  اللبنانية  الرسميّة 
األول  النّصف  في   %20 بنسبة  الجريمة  معدل 
الجرائم  مرتكبي  من  وأّن%75   .2018 عام  من 
هم لبنانيون، مقابل 25% هم الجئون سورّيون 
أخرى.  جنسيّات  من  وأشخاص  وفلسطينيون 

في  المجتمع  أفراد  بين  الّسالح  انتشار  إن 
مطالبة  الجرائم،  الرتكاب  دافعاً  يشكل  لبنان 
الحكومة اللبنانية بتعديل قانون تنظيم األسلحة 
الذي صدر عام1959، أي قبل 60 عاماً، وبمزيد 
يدعم  مما  الّسالح،  انتشار  على  السيطرًة  من 
الوصول على مجتمع أكثر أمناً وأماناً وفيما يلي 

نص الحوار:
> ما هي جمعية »إبرام« في لبنان والرؤية 
واألهداف العامة لها، والمجاالت التي تركزون 

عليها في عملكم؟ 
غير حكومية،  منّظمة  »إبرام« هي  - جمعية 
أماناً  أكثر  لمجتمع  التّرويج  هي  ومهّمتها 
وصّحًة من خالل تطبيق استراتيجيّات وبرامج 
الجمعية  وتسعى  األّدلة،  على  مبنية  ومبادرات 
من  عنها  ينجم  وما  الجريمة  ومنع  لتخفيض 
الّدولية،  والمعايير  القواعد  ودعم  ضحايا، 
وذلك بموجب المبادئ التّوجيّهية لمنظمة األمم 

المتّحدة بشأن الوقاية ومنع الجريمة.   
> ما النشاطات التي تقومون بها للوصول 
احتياجات  على  بناء  األهداف،  تلك  إلى 
ما  خصوصاً  اللبناني  المجتمع  ومشكالت 

يتعلق باألمن واألمان المجتمعي؟ 
في  لجان  تشكيل  من خالل  بعملنا  نقوم   -
الجمعية تضم ممثّلين من مجاالت عّدة، وذلك 
والمناصرة،  والتّعليم،  البحث،  في  لإلسهام 
الجريمة  منع  مجاالت  في  الهيكلة  وإعادة 
التّبادل  نشجع  كما  الجنائيّة.  العدالة  وتوفير 
البحثي والعلمي والمهني، والتّعاون بين الفرق 

الّتعاون مع القوى الأمنية يف لبنان للح�سول على 

نتائج اأف�سل يف معاجلة معّدلت اجلرمية اّلتي ل 

تزال يف ازدياد
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وكذلك أّن حوادث الّسرقة والنّشل تناقصت عام 
2018 بنسبة 50% عن األعوام الّسابقة.

الجرائم  الرتكاب  األساسية  الدوافع  ما   <
في لبنان؟

- تجد الجمعيّات والمؤسسات المهتّمة ومنها 
جمعيتنا »إبرام« أّن الفوضى األمنيّة في لبنان 
بين  متوافر  الّسالح  طالما  للقلق  مسبّباً  تبقى 
ويشكل  قيود،  دون  من  المجتمع  أفراد  أيدي 

دافعاً أساسياً الرتكاب الجرائم.
بدأ  للجريمة  جديٍد  أنموذٍج  من  نحذر  لذلك 
بجرائم  ويتمثل  اللبناني،  المجتمع  في  ينتشر 
القتل بين أفراد المجتمع والعائالت، إّما بسبب 
خالفات بسيطة مثل أفضلية ركن الّسيارات أو 
المخدرات  تأثير  بفعل  الغضب  جرائم  بسبب 

والكحول، وهذه الحاالت يمكن أن تتفاقم أكثر.
ومن الدوافع األساسية الرتكاب الجرائم في 
لبنان هناك عوامل: الفقر، والبطالة، وعدم توازن 
هذا  وجميع  وغيرها...  األخالق،  وقلّة  التّعليم، 

العوامل تسهم بازدياد معّدالت الجريمة..
معدالت  بأّن  الجمعية  في  نعتقد  ولألسف، 
طالما  ستزداد  لبنان  في  الفردّية  الجريمة 
استمرت قلّة التّحكم بالّسالح، علماً بأن الّرغبة 
بالتّسلح تعود إلى فترة الحرب األهليّة اللبنانية 
1975 - 1990، وللّشعور بالحاجة للحماية الّذاتيّة 
بسبب غياب القانون خالل فترات التّوتر األمني، 
بعض  في  والتّقاليد  العادات  إلى  باإلضافة 
على  تشجع  التي  والعشائر  الريفية  المناطق 

اقتناء واستعمال السالح.

لبنان  في  األسلحة  تنظيم  قانون  بأن  علماً 
صدر ضمن مرسوم تشريعي عام1959، أي منذ 
60 عاماً، ولم يتم تعديل مواده حتى اآلن، وال 
توجد أّي ضوابط أو أحكام تضمن منع وجود 
عناصر  غير  من  عاديين  أشخاص  مع  أسلحة 
القوى األمنية والعسكرية الرسمية، لذلك نطالب 
بتعديل  اللبنانية  الحكومة  »إبرام«  جمعية  في 
السيطرًة  من  وبمزيد  األسلحة،  تنظيم  قانون 
يدعم  مما  لبنان،  في  الّسالح  انتشار  على 

الوصول إلى مجتمع أكثر أمناً وأماناً.

تغيري 

العامة  السياسات  في  تغيير  من  هل   <
الجريمة  مستوى  لخفض  المتخذة  والتدابير 

في لبنان؟ 
من  بأّنه  »إبرام«  جمعية  في  نؤمن   -
في  األمنية  القوى  مع  التّعاون  الّضروري 
معالجة  في  أفضل  نتائج  على  للحصول  لبنان 
معّدالت الجريمة الّتي ال تزال في ازدياد. وقد 
القوى األمنية  نجحنا في بناء عالقٍة جيدٍة مع 
أنه  يدرك  المجتمع  جعل  ونحاول  اللبنانية، 
خالل  من  القوى  هذه  مساعدة  عن  مسؤول 
تساعد  قد  معلومات  أّي  عن  لإلبالغ  االّتصال 
في إيجاد المجرمين، باإلضافة إلى التركيز على 
أساسي  جزءٌ  بأّّنهم  يشعرون  الّشباب  جعل 
حمالت  خالل  من  وذلك  المجتمع،  حماية  من 
توعية نقوم بها بين فترة وأخرى، وتساعد على 
إجرامية،  أنشطة  أي  عن  بعيداً  الّشباب  توجيه 

وجعلهم يشعرون بمزيد من ضرورة المشاركة 
في الحفاظ على األحياء التي يقيمون فيها آمنة 

ومستقرة .
يزال طويالً، وهناك  الّطريق ال  أن  والحقيقة 
مناطق في لبنان يصعب علينا كجمعية الوصول 
في  خصوصاً  فيها  المتواجدين  الّشباب  إلى 
المناطق الّريفيّة الفقيرة الّتي عادة ما تكون أكثر 
انغالقاً، ولكنّنا سنستمر في المحاولة إليصال 

الّرسالة إلى هذه المناطق خالل الفترة المقبلة.
أّي  اللبنانية  األمنيّة  القوى  ترفض  وعادة 
الجريمة  الحديث عن واقع معدالت  مبالغة في 
في لبنان بالنّظر إلى الجهود المكثّفة التي تقوم 
أي  وجود  وترفض  األمن،  على  للسيطرة  بها 
تدّخل سياسي في اعتقال المجرمين وتقديمهم 

للقضاء.
وعلى الرغم من ذلك، فإن لبنان يبقى دولة 
يمكن  وأمان  أمن  معّدل  إلى  الوصول  تحاول 
بلوغه، وهو يكافح في سبيل ذلك بسبب وضعه 
الّسياسي والمالي وحالة الّدمج المجتمعي غير 

المنّظم لاّلجئين. 
ظّل  في  جهدنا  قصارى  جميعنا  ونبذل 
والمحاولة  فرق  إلحداث  المحدودة  مواردنا 
على األقل للحفاظ على معدالت الجريمة ثابتًة، 
اليائسين  للشباب  الملتوي  المسار  وتصحيح 

وقيادتهم نحو مستقبل أكثر إشراقاً. 
ولقد حققنا وعياً جيداً لدى أفراد المجتمع من 
خالل المجموعات الّتي تعاونت معنا. ونأمل بأن 
نحقق معداًل أكبر ومكانة أفضل خالل ما تبقى 

من عام 2019 وفي األعوام المقبلة.

جهود أمنية متواصلة للقبض على المجرمين في لبنان

حوار



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



العدد 586 اكتوبر 342019

الجريمة و العقاب

بذور الشر
 ترجمة: د.ح�صن الغول



35 العدد 586 اكتوبر 2019

من  موجة  انتشار  في  القتلة  من  اثنان  تسبب 
الرعب بين سكان مدينة إيركوتسوك الروسية في 
العامين 2010 و2011، حيث ارتكبا ست جرائم قتل 
بين  السكان خاصة  على  االعتداءات  من  وسلسلة 

المراهقين والنساء.
ليتكئن  ونيكيتا  أنوفريف  أكتيوم  هما  القاتالن 
عام  من  أبريل  في  عليهما  القبض  ألقي  اللذان 
2011 ووجهت إليهما العديد من التهم، ومنها القتل 
تحقيقات  وبعد  إرهابية  بأنشطة  والقيام  والسطو 

مضنية تم إحالتهما إلى المحكمة.
ولد أكتيوم في أكتوبر 1992 حيث عاش طفولته 
على  كبير  تأثير  »نينا«  ألمه  كان  بينما  أب،  بال 
إحدى  في  محاسبة  تعمل  كانت  والتي  نشأته، 
الناس  كراهية  على  تحثه  كانت  حيث  الشركات، 
كما  المجتمع.  تجاه  الشر  بذور  قلبه  في  وتزرع 
كانت تتابع أداءه الدراسي في مدرسته وال تتورع 

عن تعنيف المعلمين واتهامهم باإلساءة إلى ابنها.
وكان  جيداً،  الدراسي  أكتيوم  مستوى  كان 
هبط  الوقت  ومع  المدرسية  األنشطة  في  يشارك 
أداؤه الدراسي، وكان يبدو دائماً مشوش األفكار. 
الطبية  بالجامعة  التحق  دراسته  أنهى  أن  وبعد 
أحد  الوقت نفسه عمل في  إيركوتسوك، وفي  في 

متاحف الفنون.
والدته  اتهمت  المحكمة  أمام  مثوله  وخالل 
يتم  لم  أنه  إال  ابنها،  األرمن بضرب  من  مجموعة 
هذا  أن  والدته  وادعت  ضدهم،  تهمة  أي  توجيه 
الحادث أدى إلى فقدان ابنها لتوازنه، كما أشارت 

إلى أن صديقه نيكيتا يؤثر عليه سلبياً.
جد  وكان   1993 مارس  في  ليتكئن  نيكيتا  ولد 
أبيه يعمل مهندساً في محطة الطاقة الكهربائية في 
مدينتي أوغليتش وإيركوتسك، بينما عملت والدته 
موظفة في متجر لألحذية. ومثل أكتيوم نشأ بال أب 
الذي ترك األسرة منذ طفولته. وعندما عاد األب بعد 
والعدوانية  الشديد  باإلحباط  مصاباً  كان  سنوات 
أحد  وانتحار  الثانية  زوجته  وفاة  إلى  أدى  مما 
أبنائه. وكانت المرة األخيرة التي رأى نيكيتا فيها 

والده عندما كان في السادسة عشرة من العمر.
ألمه  وفقاً  أنه  إال  بالهدوء  يتصف  نيكيتا  وكان 
مستواه  كان  المدرسة  وفي  اجتماعياً.  يكن  لم 
يمارس  وقته  يقضي معظم  وكان  الدراسي جيداً، 
وفي  المفضلة.  هوايته  كانت  التي  الفيديو  ألعاب 
بينهما  ونشأت  أكتيوم  إلى  تعرف  الوقت  ذلك 
تأقلمه  صعوبة  عن  عوضته  والتي  قوية  صداقة 
مع اآلخرين، كما كان ال يخفي غيرته من زمالئه 
األثرياء الذين كانوا يجعلون منه هدفاً لسخريتهم.

أكتيوم  صديقه  مع  أنشأ  قصير  وقت  وخالل 
فرقة موسيقية أطلق عليها اسم »األقزام األشرار«، 

بالعنف  حافلة  يؤدونها  التي  األغاني  كانت  حيث 
إلى  وصل  وعندما  اآلخرين.  ومهاجمة  والكراهية 
الصف الثامن من دراسته بدأ يهرب من المدرسة، 
الكليات إال  إال أنه واصل دراسته والتحق بإحدى 
سلوكه.  وسوء  الدراسي  لضعفه  منها  طرد  أنه 
المال بدأ يسرق مقتنيات من  إلى  وبسبب حاجته 
بيته ويبيعها. خالل سنوات قليلة بدأ نيكيتا يعاني 
من تدهور في قواه العقلية وبدأ يشعر بالخجل من 

أمه ويتحاشى الجلوس معها.
في  أكتيوم عضواً  الوقت كان صديقه  في ذلك 
النازيين  بأفكار  المتأثرة  البيضاء«  »القوة  جماعة 
الجدد، وإثر القبض عليه اعترف بأن هذه الجماعة 
شجعته على ارتكاب جرائم القتل رغم أنه لم يندمج 
كثيراً معها، وكان يجد أفكارها شديدة السلبية. وقد 
نفى رئيس الجماعة خالل اإلدالء بشهادته أن يكون 
هذا الفتى عضواً معهم، وقال إنه كان يحمل مشاعر 

كراهية للجميع.
كبير المحققين الذي استجوب الشابين المتهمين 
للشهرة  بالقتل قال إنهما ارتكبا تلك الجرائم طلباً 
إلى محاولتهما تقليد  إليهما، إضافة  ولفت األنظار 
مشاهير المجرمين خاصة القاتل المجنون ألكسندر 
الذي ارتكب جرائم قتل في موسكو.  بيشوشكين 
الوالدة.  منذ  الكراهية  عن  كتب  بقراءة  قاما  كما 
وأعلنا تعاطفهما مع بعض قادة عصابات الجريمة.

وقبل ثالثة شهور من اعتقال أكتيوم بدأ الجيران 
وكان  شقته  من  صادرة  غريبة  أصواتاً  يسمعون 
مصدرها ذلك المراهق الذي كان يصرخ »أنا أكره 
أصوات  تصدر  ثم  أقتلكم«،  وسوف  شخص  كل 
وكأنها عمليات ضرب باللكمات. وكان لدى الجيران 
اعتقاد بأنه يقوم بضرب أمه. وقد اعترف الشاب 
في ذلك الوقت بأن عالقته بوالدته سيئة لدرجة أنه 

كان يخشى أن يفقد أعصابه ويقتلها.
أما صديقه ليتكئن فهو اآلخر بدأ يشعر بالمعاناة 
اعترفت  المحاكمة  وخالل  واألرق.  االكتئاب  من 
التي  الكراهية  في  السبب  بأنها  ليتكئن  والدة 
يحملها ابنها لآلخرين متذرعة بأنها كانت تحاول 
أن تحميه من اآلخرين. ووفقاً ألرتيوم فإن فكرة 
القتل تعود إلى صديقه ليتكئن مشيراً إلى أن القتل 
وخالل  توقعها.  التي  النفسية  الراحة  يمنحه  لم 
التحقيق اعترف بأنه كان يسعى لالنتقال إلى مدينة 
بطرسبورغ لمواصلة جرائمه، وأنه كان سيرتكب 
المزيد من الجرائم لو بقي مطلق السراح مشيراً إلى 
أن ليتكئن كان بمثابة قائده وأنهما يتشاركان في 

الكثير من الصفات وكانا منغلقين على نفسيهما.
وكان المراهقان يبحثان عن ضحاياهما ليالً في 
مضارب  ويستخدمان  المدينة  في  معينة  مناطق 
يوجه  أكتيوم  كان  حيث  السكاكين  أو  البيسبول 

القاتلة للضحية بينما يقوم ليتكئن بنقلها  الضربة 
الفتاة  االثنان  هاجم   2010 نوفمبر  وفي  بعيداً. 
بينما  العمر،  من  عشرة  الثامنة  البالغة  انستاسيا 
كانت متوجهة إلى قرية نوفو إيركوتسكو وحطما 
رأسها، إال أن الفتاة بقيت حية وإن تظاهرت بأنها 
لم  أنها  بحجة  دعوى  الشرطة  تفتح  ولم  ماتت. 
لإلدالء  جاهزة  الفتاة  وكانت  للسرقة  تتعرض 

بأوصاف الشابين.
عجوزاً  سيدة  الشابان  هاجم  أيام  عشرة  وبعد 
وسرقا حقيبة يدها، وبعد أسبوع هاجما امرأة أخرى 
إال أنهما بسبب الخوف اكتفيا بسرقة حقيبة يدها 
مطرقتين  الحقيبة  في  كان  الذي  بالمبلغ  واشتريا 
لهما رأس خشبي. وفي الشهر التالي راقبا الطفل 
دانيل الذي كان ذاهباً للتزلج في المنطقة الجبلية، 
حيث هاجماه مستخدمين المطرقة الخشبية وعصا 
وكانت  وفاته  إلى  أدى  مما  والسكاكين  البيسبول 

هذه جريمة القتل األولى لهما.
وفي ديسمبر 2010 عثر على جثة العجوز أولغا 
األرضية  الفيزياء  معهد  في  باحثة  وهي  بيروغ 
والشمسية والتي لقيت مصرعها بالطريقة نفسها 

التي قتل فيها الطفل دانيل.
وبعد أسابيع قليلة قام الشابان بمهاجمة امرأة 
تدعى سفيتلوفا إينيسا وسرقا حقيبة يدها وهربا 

بعيداً، بينما نقلت المرأة إلى المستشفى.
وفي مطلع عام 2011 هاجم أكتيوم ونيكيتا رجالً 
مشرداً كان يجلس بالقرب من مكب للقمامة ووجها 
له أربعين ضربة وهشما وجهه بالمطارق، مما أدى 
أوليغ  يدعى  تلميذاً  هاجما  وبعد شهر  وفاته.  إلى 
خالل عودته إلى بيته ليالً، إال أنه تمكن من الفرار. 
وبعد أيام قليلة هاجما امرأة وأصاباها بجروح في 
رأسها. وفي اليوم التالي هاجما امرأة أخرى إال أن 
مما سمح  أثار خوفهما،  المكان  في  مرور سيارة 

لها بالهروب.
زيارته  خالل  نيكيتا  جد  عثر   2011 أبريل  في 
لم  الذي  بنيكيتا  خاصة  تصوير  آلة  على  لمنزله 
يكن بالمنزل في ذلك الوقت. وقام الجد بفحصها 
بالصوت  تسجيل  على  عثر  حيث  الفضول،  بدافع 
والصورة يتناول مقتل الفتاة إيليفتينا كودينا وعلى 
باألمر.  وأخبرهم  الشرطة  مركز  إلى  ذهب  الفور 
باعتقال  الشرطة  قامت  التصوير  آلة  فحص  وبعد 
نيكيتا وأكتيوم وخالل التحقيق معهما اعترفا بقتل 

خمسة أشخاص واالعتداء على ستة آخرين.
المحكمة  أصدرت   2013 أبريل  من  الثاني  في 
بينما  الحياة  مدى  بالسجن  أكتيوم  على  حكماً 
تلقى زميله نيكيتا حكماً بالسجن ألربعة وعشرين 
عاماً مع منعه من مغادرة البالد لدى قضائه فترة 

محكوميته.



العدد 586 اكتوبر 362019

الجريمة و العقاب

اإعداد: وجيه ح�صن

العانس
والمقامر      



37 العدد 586 اكتوبر 2019

»ريم«، فتاة بمقتبل العمر، رصينة، خلوقة، كانت 
بتقدير  المحاسبة،  بقسم  الجامعة،  في  تخّرجت  قد 
»ممتاز«، تحّب العلم أّيما حّب، منذ نعومة أظفارها.. 
االحترام  ملء  عالية،  شهادة  تحوُز  اآلن،  هي  ها 
واألقرباء  وإخوتها،  والديها  جانب  مْن  والتقدير، 

والصديقات.. 
طوال عمرها، كانت على قناعة، بفحوى المقولة: 
»العلُم سالُح الفتاة، أيِّ فتاة، كما هو سالُح الّشاب، 

سواء بسواء«! 
كانت على طول الخّط، ترى أنَّ هذا الّسالح الفّعال 

ينقذها، إْن خانتها الظروف واأليام!
عمٍل  عْن  تبحُث  تخّرجها،  بعد  َشَرَعت  هنا،  من 
مناسٍب، خاّصة أّنها قد هيّأت نفسها، لخوض غمار 
اإلنجليزية،  باللغة  بغيِر دورٍة  التحقت  بعدما  العمل، 
الّتباعها  إضافة  العالمية،  اللغة  بهذه  نفسها  لتقّوي 
عّدة دورات على الحاسوب، وتمّكنها من إتقان كثير 

من البرامج، وآليات »الكمبيوتر«..

خربٌ �ساّرٌ

بعد انقضاء نحو السنة، على الّدورات التي اّتبعتها، 
كانت “ريم” جاهزة تماماً لدخول ميدان العمل..

من  سيجيئها  ساّراً،  خبراً  أنَّ  تدري  تكن  لم 
الشركة  )مراجعة  عليها  بأّن  »نايف«،  خالتها  زوج 
الختصاص  وظيفي،  شاغرٌ  هناك  فيها،  يعمل  التي 

»المحاسبة«(.. 
كان للخبر وقعٌ ساّرٌ في قلبها، لطالما حلمت بعمٍل، 
يكون بمنزلة الُفْسَحة، التي سترّوح بها عن نفسها، 
الشباب  فإخوتها  كبيراً،  فراغاً  تعاني  أّنها  خاّصة 
الثالثة، تركوا الدراسة منذ الثانوية، تزّوجوا، وانتقلوا 
لِلعيش في مدن أخرى. وبعملها رّبما تتمّكن مْن رّد 
وقد  فأبوها موظف بسيط،  لوالديها،  الجميل  بعض 
الجامعة،  في  تخّرجت  أْن  إلى  الكثير،  أّمها  مع  بذل 
كانت  التي  »عاِنس«،  كلمة  يقلقها  كان  ما  وأكثر 
تلك،  أو  الجارة  هذه  من  آلخر،  حيٍن  مْن  تسمعها 
خاّصة مْن جارتها »أّم علي«، أّم لسان فالِت وثْرثار!

»ريم«  استطاعت  أكثر من سنة، حتى  ينقِض  لم 
الشركة،  مدير  دفع  ما  بالعمل،  جدارتها  إثباَت 
لتسليمها »رئاسة قسم المحاسبة«، وبالتالي، أصدَر 

أمراً بترقيتها، ورْفِع مستواها وظيفياً ومادّياً.. 
جزء  وتخصيص  الشهري،  مصروفها  أّن  وبما 
من راتبها لألهل، ال يتعّديان الثلَث، فقد قامت بفتح 
بالمال  تشتري  وأخذت  المصارف،  بأحد  حساٍب 
الفائض َذَهباً، »فاأليام ال تْرَحم، والّزمن غّدار«! ها قد 
انقضى عددٌ من الّسنين، وال تزال »ريم« بمنصبها، 
وقد نالت – بفضل دماثتها، وانضباطها بالعمل - ثقة 
الموظفين من الجنسين  الّشركة أّوالً، وباقي  رئيس 

تالياً! 
من  وّفرْته  الذي  المالي  الّرصيد  برغم  لكنّها، 
الذي  الُمحترم  الّذهبي  للَمصاغ  إضافة  رواتبها، 
جمعته، فإّنها لم تكن سعيدة، خاّصة أنَّ العمَر يمّر 

العانس
والمقامر      

كقطاٍر سريع، وأّنها تجاوزت الثالثين من العمر، إذ 
المناسب،  العريُس  اليوم  بعد  يأتيها  أْن  النّدرة  من 
وكثيراً ما كانت تتضايق عندما تفتح زميالت العمل 
يقلبون  الذين  واألوالد،  والزواج  الخطوبة  ِسيَرَة 
إلى  الفرَح  على عقب، وُيْدِخلون  حياة األبوين رأساً 
البيت الّزوجي العاِمر! كانت، لدى سماعها مثل هذه 
األحاديث والحوارات، تتمنّى، أْن تكون أميّة وفقيرة 
محترم،  بزوٍج  تحَظى  أْن  مقابل  الحال،  وبسيطة 
تطمئنُّ إليه، ُترَزق منه بأبناء وبنات، يملؤون عليها 
أّن  خاّصة  عيش،  وهناءة  وطمأنينة،  سعادة  حياتها 
وصار  والثالثين،  الخامسة  اآلن  تجاوز  قد  عمرها 
حديُث الُعنُوَسة على لسان جارتها »أّم علي«، يقضُّ 

مضجَعها ليل نهار!! 
وبرغم اآلمال العريضة، التي كانت تراودها صباح 
لم  فإنه  لحياتها،  األزرَق  الفرَح  ستعيد  التي  مساء، 
يتقّدم لِِخطبتِها سوى »أحد موظفي الّشركة«، وُيْدَعى 
طلّقته،  قد  السابقة  زوجته  كانت  عاماً«،   50 »عبيد، 

ألسباب لم تكن »ريم« تعرفها.
رفضاً  الطلب،  »ريم«  رفضت  بدء،  ذي  وبادىء 
»عبّيد«  الموظف  َم  تقدُّ أّن  واعتبرت  جازماً،  قاطعاً 
شخصيّة  إهانة  فيه  أمرٌ  جريء،  بشكل  يدها  لطلب 
جوقة  ضمن  ولِمكانتها  المحترمة،  ولِوظيفتها  لها، 
الموظفين، ولِشهادتها الجامعية، فهو أْدنى منها، بكلِّ 

شيء! 
زميالت  مْن  وبتأييٍد  األيام،  مرور  مع  ولكنّها، 
الواقع،  باألمر  قبِلْت  العمل ونصائحّن، وتشجيعهّن، 
»خوفاً من ُبْعبُِع الُعنُوَسة«، التي ال ترحم، وخوفاً من 

لسان »أّم علي«، صاحبة اللسان الثّرثار!! 

 زواج ِبَطعم العْلقم..

تكّفلت »ريم« بأعباء الزواج عاّمة، كما انتقل »زوج 
بالكامل،  الذي جّهزته  بالمنزل،  معها  للسكن  الهنا«، 
بْل أضحت مسؤولة عن مصاريف الحياة الزوجية، 
وكانت تقول ألّمها: )بيني وبين »عبيد« ما في فرق 
يا أّمي، الجيب واحد، هو شريك حياتي، ثم إنَّ راتبي 

أضعاُف راتبه، الله يكون بالعون(! 
ومع انقضاء العام األول على فترة الزواج، ِبُمرِِّه 
السنة  هذه  خالل  كادت  »ريم«،  فإنَّ  وحاِمِضِه، 
الَمنُكودة، أْن ُتوِدي بحياتها إلى التّهلكة، بسبب غباء 
زوجها، وعقله الفارغ، وسوء تصّرفاته معها، وسلوكه 
المعوّج، فقد كان يسهر معظم الليالي عند ُعْصبٍَة مْن 
رفاق الّسوء، يلعب معهم الِقمار، بعدما يجبُرها على 

منحه المال بالقّوة، تحت التّهديد والوِعيد!  
»مْن تحت الّدلْف.. لِتَْحِت الِمْزَراب«!

ضاقت »ريم« َذْرَعاً بما وصلت إليه، فحصائُل ما 
صرَف  قد  الوظيفية،  حياتها  سنوات  خالل  جمعته 
كان  الِقمار،  لعب  على  ملّذاته،  على  ُمعظَمه  زوُجها 
يتّم هذا كلّه ُرغماً عْن أنفها، فقد أثبتت لها األيام، أنه 
شخص »بلطجي«، ال يقيم للحياة الزوجية أدنى وزٍن 

وهذا بالتأكيد كان سبب طالقه من زوجته السابقة!

وبرغم مّما كان يجري، فإّنها كانت تشكو همَّها 
الجرح،  على  ِملَحاً  لها  تضع  كانت  التي  لوالدتها، 
قائلة: »يا ابنتي، باألعّم األغلب، السنة األولى، بالحياة 
يتفّهم  حين  إلى  للطرفين،  سيّئة  تكون  الزوجية، 
والله  وصابِري،  اصبِري  اآلخر..  طباَع  منهما  كّلٌ 
الُمستَعان على ما تقولين..«! ذات ليلة ليالء، ضبطت 
»ريم« زوَجها يمّد يده، لصندوق مصوغاتها، ليسرَق 
وهي  نحوه،  ُهِرَعت  جنوُنها،  ُجنَّ  هناك،  مْن  شيئاً 

تصيح: »يا لص يا مجنون ماذا تفعل ِبمصاغي«؟ 
انهاَل  السيئة،  النّعوت  هذه  منها  سمع  حين 
وواصلت  الّسوقيّة،  بالّشتائم  أمطَرها  َضْرباً،  عليها 

صراخها، حتى وصل آذان الجيران.
أخبرْته في معمعة الّضرب والّشتائم، أنها ستبلّغ 
مركز شرطة الحّي، بما وقَع لها، »وأّن زوجي، كان 
بلعب  استمراره  أجل  مْن  مصاغي  سرقة  ينوي 

القمار«!!
لَْحظتَها، احمّر وجهه، غلى الّدم بشرايينه الفاِسدة 
ذهب  مصارعة،  ِبحلبة  هائٍج  كثوٍر  بدا  واألْوِردة، 
تفكيره حينها إلى الفضيحة، وغياِهِب الّسجن، وتقييد 
حريته، وخسارته، فما كان منه ِبلحظِة طيش وجنون، 
بواسطِة  َخنِْقها  محاولة  على  بالقّوة  »أقدم  أْن  إاّل 
شاٍل«، وجده قريباً مْن يده، لِيدارَي جرائم الّسرقة، 
ولعب القمار، بجريمة أكبر، أقَسى، أَمّر، وأْدَهى.. حتى 

كادت  »ريم« تفارق الحياة! 
جار، هو ِبشكله  لَِوْهلٍة ما، اعتقد الجيران، أنَّ الشِّ
أي  بين  يجري  كالذي  روتينّي،  والمضمون، خالفٌ 
زوجين، أّما هذه المرة، فكان األمر جّد مختلف، حيث 
انتبهوا إلى أنَّ صوت جارتهم »ريم«، قد انكتََم تماماً، 
عندها سارَع أحدهم لطرق الباب بقوة والسؤال عن 
محاولة  عن  وتوقف  زوجها  فخاف  »ريم«،  حالة  
الشرطة،  بمركز  باالتصال  الجار  قام  كما  خنقها. 
الّسرعة  وجه  على  وحضرت  باألمر!   وإخباِرهم 
وجدوا  الجنائية«،  والمباحث  »التحريات  من  دورية 
، حين قَرُعوه، لم ُيفتَح، فاضطّروا لكسِرِه،  الباب ُمقفالً

بعد حصولهم على إذٍن رسمّي بذلك.. 
بالداخل وجدوا الزوجة في حالة نفسية وصحية 
صعبة، وزوُجها المتّهم بمحاولة القتل، يهذي ويبكي 

كالمجنون..
ومْن  بالمركز،  معه  للتحقيق  عليه،  القبض  ألِقَي 
يستحّق،  التي  العقوبة  لينال  للعدالة،  تقديمه  ثّم 
فجريمتي محاولة السرقة والقتل، كانتا تتلبسانه مئة 
بالمئة، خاّصة أّنه اعترَف بذلك أثناء َسيِْر التحقيق، 
األدلّة«، وأكثُرها بالغة والتصاقاً،  و»االعتراف سيُّد 
إحدى  في  طويلة  سنوات  بقضاء  عليه  فحكم 
»ريم«  وحصلت  واإلصالحية،  العقابية  المؤسسات 

أيضاً على حكم بالطالق منه. 

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

وشخصيات أخرى هو محض صدفة.
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أوراق قانونية

يمثل مبدأ »إقليمية القانون الجنائي« المعيار 
الشرائع  مختلف  به  تهتدي  الذي  األساسي 
لسريانها،  المكاني  النطاق  تحديد  في  الجنائية 
الوطني-  الجنائي  التشريع  أن  مقتضاه  ومن 
مظهراً  وبوصفه   - واإلجرائي  العقابي  بشقيه 
الوطنية  لسيادتها  الدولة  مباشرة  مظاهر  من 
ومن  وحده،  يسري  الذي  هو   - إقليمها  على 
األجنبية،  الجنائية  التشريعات  من  غيره  دون 
على الجرائم كافة التي ترتكب على إقليم الدولة، 
األصل -  – بحسب  تطبيقه  نطاق  يقتصر  كما 
سواه  إلى  يمتد  وال  فحسب،  اإلقليم  ذلك  على 
من أقاليم الدول األخرى، وهو ذات المعنى الذي 
جرى به نص المادة )16( من قانون العقوبات 

االتحادي.
المبدأ بصورة مطلقة يقود  وكان إعمال هذا 
األحكام  »إقليمية  بـ  القول  إلى  بالضرورة 
سوى  الوطني  القاضي  يطبق  فال  الجنائية«، 
األجنبي  الجنائي  الحكم  أن  كما  دولته،  قانون 
يصادف  ال  معينة  دولة  قضاء  من  الصادر 
اعترافاً به أو إعماالً آلثاره السلبية أو اإليجابية 
إال داخل إقليم هذه الدولة فحسب، خاصًة فيما 
يتعلق بـ »القوة التنفيذية« لهذا الحكم، أي قابليته 
للتنفيذ داخل إقليم دولة أخرى، سواء فيما يتعلق 
بالعقوبة األصلية التي قضى بها، أو بالعقوبات 
باعتباره  أو  عليه،  المترتبة  والتكميلية  التبعية 

سابقة في العود.. الخ.
على أن التطبيق الجامد لمبدأ »إقليمية القانون 
محل  يعد  لم  نتائج،  من  يرتبه  وما  الجنائي« 
تسليم مطلق من جانب الفكر القانوني المعاصر، 

الدكتور م�صطفى طاهر -  باحث قانوين 

خالل  مضطرداً  تراجعاً  التطبيق  هذا  وشهد 
العقود والسنوات األخيرة، لصالح اتجاه قانوني 
جديد، أخذ في التشكل والتبلور على الصعيدين 
االعتراف  تقنين  صوب  والوطني،  الدولي 
لألحكام  واإليجابية  السلبية  باآلثار  المتبادل 
المعنية،  الدول  جانب  من  األجنبية  الجنائية 
السيما فيما يتعلق باإلقرار لهذه األحكام بنوع 
جاز  )إن  الوطنية«  عبر  التنفيذية  »القوة  من 
لمتطلبات  استجابة  التعبير(  هذا  استخدام  لنا 
التعاون الدولي، وتعزيزاً لقدرات سلطات إنفاذ 
والمتعاظمة  المستجدة  التحديات  إزاء  القانون، 
دول  من  العديد  في  تواجهها  أصبحت  التي 
العالم، جراء تزايد حجم الجرائم وتعدد أنماطها، 
وتنامي خطورتها، وتعقد طرق ارتكابها، وانتقال 

الكثير منها من طور الجرائم التقليدية البسيطة، 
إلى عالم الجريمة المنظمة عبر الوطنية. 

وقد عبر هذا االتجاه الجديد عن نفسه بوضوح 
والوثائق  االتفاقيات  من  العديد  في  واطراد، 
الشرائع  من  الكثير  وفي  الصلة،  ذات  الدولية 
الجنائية الحديثة، التي سعت إلى تجاوز بعض 
المفاهيم القانونية التقليدية واستحداث »حلوٍل 
وترمي  والمرونة،  باالبتكار  تتسم  توفيقية« 
اعتبارات  بين  والمواءمة،  التوازن  تحقيق  إلى 
السيادة  من  بها  يرتبط  وما  الوطنية،  السيادة 
التشريعية والقضائية في المجال الجنائي، من 
الدولي في هذا  التعاون  ناحية، وبين متطلبات 
المجال، من ناحية أخرى، وبما ُيسهم في إضفاء 
المزيد من الكفاءة والفعالية على جهود مكافحة 

الجريمة بوجه عام.
ولم يعد االعتراف باآلثار اإليجابية لألحكام 
التي  األصلية  العقوبات  على  قاصراً  األجنبية 
كذلك  شمل  بل  األحكام،  هذه  بها  تقضي 
اإلدانة  وأحكام  والتكميلية،  التبعية  العقوبات 
األجنبية،  المحاكم  من  الصادرة  السابقة، 
أصبح  ما  وهو  العود«،  في  »سابقة  باعتبارها 
ُيعرف بـ »العود الدولي«، أو باعتبارها عنصراً 
في تقرير »االعتياد على اإلجرام« كظرف مشدد 
اإلفراج  حاالت  في  النظر  لدى  أو  للعقوبة، 

الشرطي )اإلفراج المبكر(.

العرتاف بالأحكام اجلنائية 

الأجنبية يف الوثائق الدولية

أكدت اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة اإلتجار 

االعتراف باألحكام الجنائية األجنبية
بين اعتبارات السيادة الوطنية ومتطلبات التعاون الدولي

التطبيق اجلامد ملبداأ 

»اإقليمية القانون 

اجلنائي« مل يعد حمل 

ت�سليم مطلق من 

جانب الفكر القانوين 

املعا�سر
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العقلية  والمؤثرات  بالمخدرات  المشروع  غير 
الدولية  الوثائق  من  تالها  وما   ،)1988 )فيينا، 
وضرورة  أهمية  على  الصلة،  ذات  األساسية 
األطراف  الدول  جانب  من  المتبادل  االعتراف 
األجنبية،  الجنائية  لألحكام  اإليجابية  باآلثار 
»القوة  وإعمال  بإقرار  يتعلق  فيما  سيما  ال 
التنفيذية« لهذه األحكام، وهو ما تجسد - على 
وجه الخصوص - في االلتزام الذي أنشأته تلك 
بمساعدة  األطراف  الدول  عاتق  على  الوثائق 
بعضها بعضاً، والتعاون بين سلطاتها القضائية 
المختصة، في مجال تنفيذ األحكام واألوامر التي 
تصدر في دولة معينة، بشأن مصادرة العائدات 
االتجار  جرائم  من  المستمدة  المتحصالت  أو 
األموال،  وغسل  بالمخدرات  المشروع  غير 
والوسائط  والمعدات  المواد  من  ذلك  وغير 
األخرى، التي استخدمت بالفعل، أو كان ُيقصد 
استخدامها في ارتكاب هذه الجرائم، وذلك في 
وغيرها  العائدات  تلك  فيها  تقع  التي  الحاالت 
ارتكبت  التي  تلك  غير  أخرى،  دول  أو  بدولة 
فيها إحدى الجرائم المنوه عنها، وهو ما درجت 
بعض الدراسات الدولية والمقارنة على اإلشارة 
إليه بتعبير»المصادرة الدولية«. ومن ثم.. يكون 
االتجار  جريمة  بها  وقعت  التي  الدولة  بوسع 
الطالبة(،  )الدولة  األموال  غسل  أو  بالمخدرات 
أن تطلب من )الدولة المطالبة( التي توجد بها 

العائدات اإلجرامية المباشرة أو الممتلكات التي 
إليها، أن تنفذ حكم المصادرة األجنبي،  ُحولت 
أكثر  أو  -واحداً  ذلك  عن  فضالً   - تتخذ  وأن 
من التدابير السابقة على المصادرة والتي تيسر 
واألموال  المتحصالت  تحديد  ومنها  إجراءها، 
وضبطها  أثرها  واقتفاء  األخرى،  واألشياء 
وتخويل  لمصادرتها،  توطئة  عليها،  والتحفظ 
أن  المختصة،  أو غيرها من سلطاتها  محاكمها 
األخرى،  المالية  والمؤسسات  المصارف  تأمر 
المالية  أو  المصرفية  بإتاحة وتقديم السجالت 
أو التجارية، أو التحفظ عليها، من دون أن يكون 
االلتزام،  هذا  بموجب  العمل  رفض  ما  لطرف 
الوثائق  أكدت  وقد  المصرفية.  بالسرية  تذرعاً 
الدولية ذات الصلة، على أن أي قرار أو إجراء 

يتخذه الطرف المطالب في هذا الشأن، يجب أن 
وقواعده  الداخلي  قانونه  ألحكام  موافقاً  يأتي 
ترتيب  أو  اتفاق  أو  معاهدة  ألي  أو  اإلجرائية، 
ثنائي أو متعدد األطراف، يكون ملتزماً به تجاه 
الدول  الوثائق  هذه  حثت  كما  الطالب.  الطرف 
التعاون  ووسائل  أسس  تطوير  على  األطراف 
فيما بين سلطاتها القانونية والقضائية، ال سيما 
هذا  تعزيز  على  والعمل  المصادرة،  مجال  في 
التعاون ألقصى حد ممكن، من خالل االتفاقيات 

والترتيبات الثنائية ومتعددة األطراف. 
التعاهدي«  »األساس  لتوفير  وتيسيراً 
تنفيذ  في مجال  األطراف،  بين  للتعاون  الالزم 
أحكام المصادرة األجنبية، نوهت اتفاقية فيينا 
أن  األطراف  أحد  ارتأى  إذا  بأنه  و(،  )م5/4/ 
لوجود معاهدات  إليها  المشار  التدابير  ُيخضع 
بمثابة  االتفاقية  هذه  الطرف  اعتبر  صلة؛  ذات 

»األساس الضروري والكافي للتعاهد«.

موقف امل�صرع الإماراتي اإزاء 

العرتاف بالأحكام اجلنائية 

الأجنبية

حرص مشرعنا الوطني على تلبيًة مقتضيات 
الجريمة،  مكافحة  مجال  في  الدولي  التعاون 
ذات  الدولية  الوثائق  عليه  حثت  ما  ومواكبة 

حر�ص م�سرعنا الوطني 

على تلبيًة مقت�سيات 

التعاون الدويل يف 

مكافحة اجلرمية



العدد 586 اكتوبر 402019

أوراق قانونية

الصلة، وما أخذ به العديد من الشرائع الجنائية 
واألوامر  باألحكام  االعتراف  بشأن  الحديثة، 
الجنائية األجنبية، وذلك عندما أفصح عن اعترافه 
الصريح بالقوة التنفيذية للحكم الجنائي األجنبي 
داخل إقليم الدولة، على النحو الذي تبدى بشكل 
جلي في سياق أحد القوانين العقابية االتحادية، 
 )4( رقم  القانون  وهو  الخاصة،  األهمية  ذات 
لسنة 2002 بشأن مواجهة جرائم غسل األموال 
ومكافحة تمويل اإلرهاب، حيث نص في مادته 
)22( على أنه: »يجوز االعتراف بأي حكم أو أمر 
قضائي ينص على مصادرة أموال أو متحصالت 
أو وسائط متعلقة بجرائم غسل األموال يصدر 
بدولة  مختصة  قضائية  سلطة  أو  محكمة  من 
عليها«.  مصدق  اتفاقية  بالدولة  تربطها  أخرى 
السابقة  لإلجراءات  عنايته  القانون  أولى  كما 
في  فنص  إلنفاذها،  والميسرة  المصادرة  على 
المادة )21( على أنه: »يجوز للسلطة القضائية 
المختصة - بناء على طلب من سلطة قضائية 
مصدق  اتفاقية  بالدولة  تربطها  أخرى  بدولة 
عليها، أو بشرط المعاملة بالمثل، إذا كان الفعل 
تأمر  أن   - الدولة  في  عليه  معاقباً  اإلجرامي 
بتعقب أو تجميد أو وضع الحجز التحفظي على 
األموال أو المتحصالت أو الوسائط الناتجة عن 

جريمة غسل األموال أو مستخدمة فيها«. 
وفي الثالثين من أكتوبر 2018؛ أصدر صاحب 
نهيان رئيس  آل  زايد  الشيخ خليفة بن  السمو 
الدولة »حفظه الله«، المرسوم بقانون االتحادي 
رقم 20 لسنة 2018، في شأن »مواجهة جرائم 
غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب وتمويل 

التنظيمات غير المشروعة«، الذي ألغى القانون 
إلى توسيع نطاق  2002، وعمد  رقم )4( لسنة 
ومجاالت التعاون الدولي في هذا الصدد، على 
 ،)20  -  18( المواد  عنه  أفصحت  الذي  النحو 

ونوجز أهم األحكام التي جاءت بها فيما يلي:
 يجوز للسلطة القضائية المختصة - بناء على 
تربطها  أخرى  بدولة  قضائية  سلطة  من  طلب 
بالدولة اتفاقية نافذة أو بشرط المعاملة بالمثل 
التحقيقات  القضائية في  المساعدة  تقدم  أن   -
أو المحاكمات أو اإلجراءات المرتبطة بالجريمة، 

ولها أن تأمر باتخاذ أي من اإلجراءات التالية:
مصادرة  أو  حجز  أو  تجميد  أو  تحديد   -
الناتجة  الوسائط  أو  المتحصالت  أو  األموال 
في  ُشرع  التي  أو  المستخدمة  الجريمة  عن 

استخدامها فيها، أو ما يعادله.
- تقديم سجالت تحتفظ بها المنشآت المالية 
أو  المحددة،  المالية  غير  والمهن  األعمال  أو 

الجمعيات غير الهادفة للربح.
- تفتيش األشخاص والمباني.

-جمع إفادات الشهود، والحصول على األدلة.
كالعمليات  التحقيق،  أساليب  استخدام   -
البيانات  االتصاالت، وجمع  واعتراض  السرية، 

والمعلومات اإللكترونية، والتسليم المراقب.
واألشياء  األشخاص  واسترداد  تسليم   -

المتعلقة بالجريمة.  
األولوية  بإعطاء  المعنية  الجهات  إلزام   -
بمواجهة  الصلة  ذات  الدولي  التعاون  لطلبات 
غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب وتنفيذها 

بصورة عاجلة.

- يجوز االعتراف بأي حكم أو أمر قضائي 
مختصة  قضائية  أو سلطة  محكمة  من  صادر 
مصدق  اتفاقية  بالدولة  تربطها  أخرى،  بدولة 
عليها، بشأن مصادرة أموال أو متحصالت أو 
وسائط، متعلقة بجرائم غسل األموال أو تمويل 
المشروعة.   غير  التنظيمات  تمويل  أو  اإلرهاب 
وإذا كان ُيحمد للمشرع اإلماراتي هذا الموقف 
االعتراف  مسألة  من  والمشكور  اإليجابي 
التنفيذية  بقوتها  األجنبية،  الجنائية  لألحكام 
أننا  إال  المتحدة؛  العربية  اإلمارات  دولة  داخل 
االعتراف،  هذا  نطاق  بتوسيع  يبادر  أن  نأمل 
المجتمع  جهود  في  الدولة  إلسهام  تعزيزاً 
من  وذلك  الجريمة،  مكافحة  مجال  في  الدولي 
خالل إضافة مادة جديدة إلى قانون اإلجراءات 
الجزائية، أو قانون التعاون القضائي الدولي في 
المسائل الجنائية، تقنن اعتراف دولة اإلمارات 
القضائية  واألوامر  لألحكام  التنفيذية  بالقوة 
القضائية،  السلطات  أو  المحاكم  من  الصادرة 
في الدول التي تربطها بدولة اإلمارات اتفاقيات 
أن  بالمثل، من دون  المعاملة  أو بشرط  نافذة، 
يقتصر ذلك االعتراف على جرائم غسل األموال 
وحدها، على النحو القائم حالياً، بل يشمل أيضاً 
الجرائم المنظمة عبر الوطنية كافة، وغيرها من 
الجرائم التي تتسم بدرجة معينة من الجسامة 
نحو  وعلى   - يحقق  الذي  األمر  والخطورة، 
أفضل - التوازن المأمول، والمواءمة المنشودة، 
يتفرع  وما  الوطنية  السيادة  اعتبارات  بين 
والقضائية، وبين  التشريعية  السيادة  عنها من 

متطلبات التعاون الدولي في هذا الصدد.



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

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

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

وجبة كل  في  تناوله  تستطيع 

 يتم سد المنطقة
 من داخل المعدة
للحد من حجمها

لماذا هذا اإلجراء؟

كيف تتم هذه العملية؟

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

theamericansurgecenter.com/lp/esg

Call Us : 050 815 9186

Schedule your consultation today! 

إجراء غير جراحي بال آالم  يستغرق اإلجراء 40
دقيقة

للتعديل و  قابل 
اإلصالح

40

ضئيل  احتمال 
الغذائي للنقص 

 يساعد على خسارة
3/4 من الوزن الزائد

ال شقوق وال ندبات
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قضايا و أحكام مرجعية

دولة  في  العليا  االتحادية  المحكمة  قضت 
محكمة  حكم  بتأييد  المتحدة  العربية  اإلمارات 
بمعاقبة  الدولة  إمارات  إحدى  في  االستئناف 
المؤسسات  إلحدى  مملوكة  سفينة  ببيع  متهم 
بعد  الدولة  من  اإلبعاد  مع  عام  لمدة  بالحبس 
تنفيذ مدة العقوبة، موضحة في أسباب حكمها 
أن المستندات التي قدمها المتهم لتأكيد ملكيته 
المحكمة استخالصاً  للسفينة استخلصت منها 
ال شائبة فيه أن السفينة التي باعها لم تصبح 
مملوكة، له وليس له حق التصرف فيها فهي ال 

تزال ملكية للمؤسسة وحدها.
في  العامة  النيابة  أن  القضية  تفاصيل  وفي 
المتهم قيامه  إلى  الدولة أسندت  إمارات  إحدى 
مملوكة  بالسفينة  أي  منقول  في  بالتصرف 
إلحدى المؤسسات، مع علمه بأنه ال يملك حق 
التصرف فيها، وذلك عند قيامه ببيعها للمجني 
االحتيال  وبطريقة  الوسيلة  بهذه  وتمكن  عليه، 
من  المال  من  مبلغ  على  لنفسه  االستيالء  من 
المملوكة للمجني عليه،  خالل صرف الشيكات 
والتي وقعها باسم الجاني مقابل ثمن السفينة. 

�صعد حممد اأبوزيد - باحث قانوين 

بمعاقبة  العليا  االتحادية  المحكمة  وطلبت 
الجاني طبقاً ألحكام قانون العقوبات االتحادي 
اإلماراتي أي بالحبس لمدة عام مع اإلبعاد من 

الدولة بعد تنفيذ مدة العقوبة.
وكانت محكمة أول درجة في اإلمارة قضت 
بحبس المتهم لمدة عام واإلبعاد ودفع رسوم 
وطعن  الحكم،  على  المتهم  فاعترض  القضاء، 
فيه أمام محكمة االستئناف في اإلمارة نفسها، 
والتي قبلت الطعن شكالً وفي الموضوع رفضته 
وقرت تأييد الحكم المستأنف، وإلزام المستأنف 
بالرسوم القضائية، ولم يرتِض المتهم بالحكم، 
فطعن على الحكم مرة ثانية عن طريق المحكمة 
االتحادية العليا في دولة اإلمارات، وقدم مذكرة 
شارحة بأسباب الطعن، في حين قدمت النيابة 
العامة مذكرة بالرأي طلبت فيها برفض الطعن.

العليا  االتحادية  المحكمة  درست  وعندما 
المستأنف، ألن ما  الحكم  تأييد  القضية قررت 
غير  القصور هو في  الطاعن من دعوى  يثيره 
االحتيال  لقيام جريمة  أنه يكفي  محله، وأكدت 

بطريقة التصرف في األموال الثابتة أو المنقولة 
أن يكون العقار أو المنقول المتصرف فيه غير 
مملوك للمتصرف أو أال يكون للمتصرف حق 
التصرف الذي أجراه، مشيرة إلى أن المستندات 
أي  باع  لما  ملكيته  إلثبات  المتهم  قدمها  التي 
للسفينة استخلصت منها المحكمة استخالصاً 
ال شائبة فيه أن السفينة التي باعها المتهم لم 
تصبح مملوكة له وليس له حق التصرف فيها، 
وإْن كان ما أعده من المستندات ال يثبت ملكيته 
لها واستخلصت أيضاً أن المتهم كان يعلم عدم 
في  الحكم  أثبته  الذي  فذلك  باعه،  لما  ملكيته 
محكمة االستئناف كاٍف في بيان أركان جريمة 

االحتيال، وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية.
االتحادية  المحكمة  حكم  على  التعليق  وفي 
العليا في هذه القضية نوضح أن ماذهبت إليه 
الصواب  عين  هو  العليا  االتحادية  المحكمة 

والحكمة لألسباب اآلتية: 
محكمة  عن  الصادر  للحكم  تأكيدها   -  1
االحتيال  جريمة  لقيام  يكفي  أنه  االستئناف 
بطريقة التصرف في األموال الثابتة أو المنقولة 

حكم ببيع أمالك الغير
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أن يكون العقار أو المنقول المتصرف فيه غير 
التصرف  حق  له  وليس  للمتصرف،  مملوك 
للمادة 399 من قانون  الذي أجراه، وذلك وفقاً 
لسنة   3 رقم  االتحادي  اإلماراتي  العقوبات 
1987، والتي تنص على التالي: )يعاقب بالحبس 
أو بالغرامة كل من توصل إلى االستيالء لنفسه 
أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا 
السند أو إلى إلغائه أو إتالفه أو تعديله، وذلك 
اسم  باتخاذ  أو  احتيالية  بطريقة  باالستعانة 
كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن 
التسليم،  على  وحمله  عليه  المجني  خداع  ذلك 
بالتصرف  قام  ذاتها كل من  بالعقوبة  ويعاقب 
في عقار أو منقول يعلم أنه غير مملوك له أو 
ليس له حق التصرف فيه أو تصرف في شيء 
من ذلك مع علمه بسبق تصرفه فيه أو التعاقد 

عليه وكان من شأن ذلك اإلضرار بغيره(.
وما حصل عليه الجاني في هذه القضية من 
المال لقاء بيع السفينة هو بفعل جريمة االحتيال 
التي ارتكبها، فتحت تأثير ما ارتكبه الجاني من 
طرق احتيالية دفع المجني عليه إلى تسليمه هذا 

المال عن طريق شيكات موقعة باسمه. 
وطبقاً لنص المادة المذكورة فإن الجاني اتخذ 
صفة غير حقيقية )مالك السفينة(، وقام بخداع 
المجني عليه مما حمله على التسليم بدفع مال 
مقابل شراء السفينة العائدة ملكيتها للمؤسسة 

وليس للجاني باستخدام طرق احتيالية.
إلثبات  المتهم  قدمها  التي  المستندات   -  2
لم  المتهم  باعها  التي  السفينة  أن  بينت  ملكيته 
تصبح مملوكة له وليس له حق التصرف فيها، 
وإْن كل ما أعده من المستندات ال يثبت ملكيته 
من  العليا  االتحادية  المحكمة  واستخلصت  لها 
هذه المستندات أيضاً أن المتهم كان يعلم عدم 
أركان  اكتملت  فقد  هذا  وفي  باعه،  لما  ملكيته 
الجريمة المطلوبة ليبسط القانون عقوبته عليها، 
الجاني  اعتداء  المادي توافر من خالل  فالركن 
على المصلحة المحمية جنائياً أي ملكية الغير، 
وهناك حمل للمجني عليه لتسليم ماله تحت بند 

االحتيال. 
يذكر أن فعل الكذب في حد ذاته ال يؤدي إلى 
حدوث االحتيال، ويتعين تحديد وسائل كل من 

الخداع واالحتيال في الحصول على ممتلكات أو 
مجرد  »وأن  الجريمة،  ارتكاب  أجل  من  أصول 
كي  كافية  ليست  المزيفة  واالدعاءات  األقوال 
تتحقق وسائل االحتيال، الكذب يجب أن يكون 
خارجية  مظاهر  أو  مادية  بأفعال  مصحوباً 
حقيقة  في  يعتقد  الضحية  جعل  في  تتسبب 
الكذب وُيسلّم أمواله نتيجة لهذا االعتقاد، وهذا 

ما حصل مع المجني عليه مشتري السفينة«.
وبالنسبة للركن المعنوي للجريمة وهو توافر 
اإلرادة  قوامه  الذي  واإلرادة  العلم  عنصري 
اإلجرامي،  الفعل  نحو  تتجه  والتي  المجرمة 
توافر  اإلجرامية  النتيجة  تحقيقه  وبالتالي 
على  الجاني  كان  فقد  القضية،  هذه  في  أيضاً 
علم وإرادة فيما كان يذهب نحو تحقيق الغاية 
اإلجرامية وهو ماتم في هذه الدعوى وتحققت 

بذلك جريمته.
االتحادية  المحكمة  تأييد  إن  نقول  وأخيراً 
درجة  أول  لمحكمتي  اإلمارات  دولة  في  العليا 
الدولة في هذه  إمارات  واالستئناف في إحدى 

القضية  هو الحكم الفاصل والنهائي والعادل.
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انتهج اإلنسان، منذ أن اكتشف حاجته إلى سرد 
األفعال والوقائع المحيطة به، إلى إنتاج أخبار غير 
حقيقية تسمى »األخبار الكاذبة«، إما تغييراً بالزيادة 

أو النقصان لواقعة ما، أو تشويهاً لها أو اختالقاً.
وفي هذا الميول نوعٌ من تغذية الخيال البشري، 
حوله،  يدور  فيما  التحكم  على  لقدرته  واختبارٌ 
سيأتي  بما  والتنبؤ  به،  المحيطين  على  والتأثير 
في بعض الحاالت. وهو أيضاً نزوع نحو االرتفاع 
واقع مواٍز  الواقع، وبناء  يقدمها  الحقيقة، كما  عن 

ومغاير بخصوصيات مختلفة.

اأعذب ال�صعر اأكذبه

ورغم أن بناء األساليب اللغوية في اللغة العربية 
خبر  كل  )وهو  الخبري  األسلوب  بوجود  يعترف 
خالف  أو  وافق  ما  إذا  الكذب،  أو  الصدق  يحتمل 
الثقافة  في  مرفوض  الكاذب  الخبر  فإن  الواقع(، 
إلى  الدعوة  مع  لتنافيه  وذلك  باتاً،  رفضاً  العربية 
الصدق المضمنة في الخطاب الديني أوالً، ولسيطرة 
أحكام  بإسقاطه  العربي  العقل  على  الفقهي  العقل 
الله  الرسول صلى  إلى  المنسوبة  األحاديث  قبول 
وثبوت  السند  صحة  مبدأ  باعتماد  وسلم،  عليه 
األفراد  ينتجها  التي  الخطابات  باقي  على  العنعنة 

ثانياً.
الثقافة  رفضت  عندما  عملياً،  ذلك  تبث  وقد 
المجهولة  السردية  النصوص  بعض  العربية 
خاصة  منها  ونذكر  »لقيطة«،  واعتبرتها  المصدر، 

كتاب »ألف ليلة وليلة«.
إن الرفض القاطع لكل خبر غير صحيح تعبير عن 
رؤية عربية أخالقية ودينية محض، لكنه لم يمنع 
من بروز ظواهر منتجة ألخبار كاذبة لعل أشهرها 
في التاريخ العربي، إدعاء النبوة من قبل مسيلمة بن 

حبيب الحنفي، الملقب »بمسيلمة الكذاب«.
خاصة،  العباسي،  العصر  في  الشعراء  أن  كما 
على  تتعالى  شعرية  صور  عن  البحث  إلى  سعوا 
الواقع، وتتجاوز التشبيه - الذي يكون األصل فيه 
التي  االستعارة  إلى  المعنى،  لتقريب  صورة  بناء 
تؤلف بين عناصر ال ترتبط في الحقيقة، لتشكيل 
صورة غامضة، قصد تشويش ذهن السامع وحثه 

ليلى بوتبغة - باحثة من املغرب

على التفكير وتفكيكها.
وقد يعتبر هذا االختيار، أي استعمال االستعارة، 
نوعاً من أنواع الكذب والتحايل على الواقع. خاصة 
إذا أخذنا بعين االعتبار جملة »أعذب الشعر أكذبه«، 

ولكنه كذب مقبول ألنه يخلق وظائف جمالية.

الكذب يف زمن الفي�صبوك

وأمام هذا الموقف الصارم من األخبار الكاذبة، 
إليها،  النظر  كيفية  في  جذرياً  تبدالً  اليوم  نجد 
والتعامل معها، وتقييمها والحكم عليها. فقد يسر 
العربي  لإلنسان  التكنولوجية  األدوات  استعمال 
الكاذبة  األخبار  نشر  مجال  توسيع  المعاصر 
فنجد  حين.  إلى  وتخزينها  وحفظها  بل  وتداولها، 
أن فضاء سبرنيطيقياً واسعاً، تنتظم داخله أفضية 
صغرى ممثلة في وسائل التواصل االجتماعي، مثل 
الفيسبوك والتويتر واألنستغرام وغيرها.. أصبح، 
في وقت قصير وبشكل غير مسبوق، مكاناً مناسباً 
عن  وحكايات  قصص  شكل  على  أخبار  الختالق 
وتداولها  معروفين  غير  أو  مشهورين  أشخاص 
بطرائق مختلفة، إما رسائل خاصة على الواتساب، 
من  هائلة  أعداداً  تجمع  صفحات  على  أخباراً  أو 

المنخرطين والمتابعين على الفيسبوك.
التواصل  التقنية لوسائل  الخصوصية  وتشجع 
االجتماعي على التحفيز النفسي الختالق األخبار، 
التستر  يقدمها وضع  التي  النفسية  للحماية  نظراً 

واالختفاء والقدرة على عدم الظهور.
نسميه  أن  يمكن  فيما  نعيش  أصبحنا  لقد 
تأثير  فيه  يتزايد  الذي  الحقيقة«  بعد  »ما  عصر 
تشكل  في  الفردية  والميوالت  واإلدعاءات  األهواء 
ما  مصطلح  أكسفورد  معجم  يعرِّف  إذ  الحقيقة، 
فيها  تكتسب  التي  »الظروف  بكونه  الحقيقة  بعد 
أقل في تشكيل الرأي  الحقائق الموضوعية تأثيراً 
العام، مقارنة بتأثير ما تفضله العواطف والقناعات 

الفردية، التي يتم إيثارها على الحقائق العلمية«.

مدون زاده اخليال

هذه،  الفترة  في  الفارقة  السمة  التخيل  وغدا 
فيتجه الناس إلى صنع عوالم غير حقيقية، تظهر إما 

في إنشاء حسابات وهمية على الفيسبوك والتويتر، 
المتتبعين  إيهام  أو  حقيقية  غير  صور  وضع  أو 
رسم  أو  الصور،  عبر  بعينها  أماكن  في  بالوجود 
صورة وهمية عن شخصية ما من خالل التدوينات 

التي تكتبها عن نفسها.
كما أن التقنيات التي تقدمها التطبيقات الخاصة 
بتعديل الصور تسمح بتعزيز الخبر الكاذب بواسطة 
الفلترات أو الفوتوشوب. وقد تنبه السنابشات إلى 
المواقع،  هذه  مثل  على  الكذب  نحو  الناس  توجه 
فأحدث خصوصية التحيين التي تثبت صحة وجود 
فيه عن  يعلنون وجودهم  الذي  المكان  في  الناس 

طريق الصور أو الفيديو.
الواقع  في  التحكم  آليات  من  آلية  التخيل  إن 
والتغلب عليه لدى اإلنسان العادي، فهو ييسر عملية 
االندماج داخل المجتمع. وهو عند الذي يميل إلى 
الكذب بوابة لصنع الوهم، ليس الغرض منه تهوين 
الواقع وجعله مستساغاً، وإنما تعويضه بواقع آخر 

بمقوالت جديدة.
والكذب  والتوهم  التخيل  بين  الفرق  أن  والحال 
إلى  التاريخ  بعجلة  يدفع  فاألول  وبيّن،  حاصل 
األمام، ونذكر اتجاه بعض األفالم إلى تخيل ركوب 
الثاني  أما  اختراعها،  قبل  حتى  الطائرة  اإلنسان 
التحقق،  أمر مستحيل  تتوقف ألنه  العجلة  فيجعل 
والثالث يخلق أفراداً بميوالت مرضية من شأنها أن 

تخلق ظواهر مرضية داخل المجتمع.

ما بعد احلقيقة

إن دخول المجتمع العربي عصر ما بعد الحقيقة، 
وانتظام  الوعي  تغير في طرائق تشكل  تعبير عن 
طرائق التفكير في الواقع، وفي الذات، وفي الوجود 
اإلنساني ككل، الذي أصبح مشروطاً بخصوصيات 
وبالتدوين  بالصورة،  وجوداً  منه  جعلت  تقنية 
الرقمي الذي قد ال يوافق دائماً الواقع وقد يتجاوزه 
أيضاً، ما يجعلنا نتحدث عن الوجود الزائف، الذي 
يقبله معظم الناس اليوم بل يتهافتون إلى تشكيله، 
النفسي  األمان  لتحقيق  مصدرا  يكون  قد  الذي 
واالنخراط االجتماعي الرقمي، وقد يصبح مصدراً 

المتالك المال أو الشهرة.

من الكذب إلى صناعة األخبار الكاذبة
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يتغاضى مستعملو الفضاء الرقمي ممن يميلون 
الزائفة« عن وجود  األخبار  »صناعة  أو يحترفون 
إطار قانوني منظم ينص على عقوبات في حقهم. بل 
إن بعضاً منهم يذهب إلى اعتبار الكذب اإللكتروني 
التعبير.  حق  ضمن  يدخل  الذي  الحقوق  من  حق 
العربية  الحكومات  من  كثيراً  أن  نجد  المقابل  في 
إسوة بالغربية صادقت على مشروع قانون يتعلق 
األخبار  تجريم  إلى  ويهدف  والنشر،  بالصحافة 
الزائفة خصوصاً على مواقع التواصل االجتماعي.

المثال،  سبيل  على  المغربية،  الحكومة  نجد  إذ 
تسعى إلى فرض عقوبات على كل من ينشر أخباراً 
هؤالء  أن  خاصة  ورقياً،  أو  إلكترونياً  إما  زائفة 
بها  يعترف  التي  التعبير  حرية  وراء  يتسترون 

الدستور المغربي.
وقد تقود هذه الممارسة غير القانونية ممارسيها 
إلى السجن في حالة ثبوت الجريمة عليهم. إال أن 
من  يشجعهم  الجديدة  القوانين  بهذه  الناس  جهل 
الكاذبة،  األخبار  إنتاج  في  االستمرار  على  جهة 
ويمنع المتضررين منها من اللجوء للقضاء لطلب 

اإلنصاف من جهة أخرى.
لهذه  القانوني  التأطير  إلى  الحاجة  أن  ويبدو 
الشأن  على  القيمين  إيمان  من  نبعت  الظاهرة 
القانوني باألذى النفسي واالجتماعي الذي يسببه 

خبر كاذب أو مفبرك لألفراد والجماعات وتأثيرها 
السلبي على بنية العالقات ومآلها. خاصة أن ذلك 
يقع داخل مجتمع ال يزال يتخبط في مشكل جرائم 
الشرف نظراً للخلفية القيمية التي تحكمه، ولكونه 
إلى  ويتوق  الفضائح  يهوى  أصبح  مجتمعاً  أيضاً 
صدقها،  تحري  دون  من  وتصديقها  صنعها 

وترويجها وتداولها.

�صناع الكذب

إن صناعة الكذب اليوم، تجارة من نوع جديد، 
فما عاد المجتمع العالمي ينظر إليها من وجهة نظر 
كذب  أم  حقيقي  كذب  هذا  هل  قبيل  من  أخالقية 
أيضاً  تفرض  اقتصادية  ظاهرة  إنها  بل  أبيض، 
والربح  والطلب  العرض  منطق  خالل  من  نفسها 
الذي  الرقمي  الفضاء  داخل  خاصة  والخسارة، 
الباب  ويفتح  المشاهدات حاسمة  عدد  فيه  تصبح 
أو  بالفضح  االبتزاز  منها  أخرى  ممارسات  أمام 
لحياة  مدمراً  يكون  قد  كاذب  بنشر خبر  التشهير 

شخص ما.
إدارة  عنه  عبرت  ما  رغم  إنه  نقول  يجعلنا  ما 
األخبار  اجتياح  مواجهة  في  رغبة  من  الفيسبوك 
بعملية  القيام  عن  بإعالنها  الفضاء،  لهذا  الكاذبة 
األخبار  صحة  من  للتحقق  الحقائق«  »تقصي 
ومقاطع الفيديو والصور التي يتم نشرها وتداولها 
صناعة  زحف  وقف  أن  إال  الماضية،  السنة  منذ 

ألن  المستحيل،  إلى  أقرب  يبدو  الزائفة  األخبار 
المسألة  يرفض  أخالقي  بوعي  مرتبطة  المسألة 
يوفر عيشاً  واقتصادي  اجتماعي  مبدئياً، وبوضع 
الناس  بحياة  المتاجرة  من  يكفيهم  للناس  رغداً 

للحصول على مال لضمان العيش.

عود على بدء

ختاماً، إن موضوع الكذب شغل البشرية على مر 
السنين، فقد كان دائماً يدفع إلى طرح أسئلة فيما 
يتعلق بماهية الذات اإلنسانية، وأخذ منه الفالسفة 
الذي  بأفالطون  بدءاً  موقفاً  والمفكرون  والفقهاء 
أخرج الشعراء من مدينته الفاضلة لكونهم يكذبون، 
مروراً بالموقف الديني الذي يرفض الكذب ويتوعد 
به  لك  ليس  ما  تقف  )وال  بعقاب شديد،  الكاذبين 
إلى  وصوالً   .)36 اآلية  اإلسراء  )سورة  علم( 
تحريمه في النصوص القانونية التي تعاقب الكاذب 
خاصة في الفضاء الرقمي بالسجن الذي قد يصل 

إلى ثالث سنوات وغرامات مالية.
الزائفة  األخبار  وإنتاج  الكذب  ممارسة  أن  إال 
المؤمنون  يعتنقه  مذهباً  يصبح  يكاد  وترويجها 
بمبدأ المال السهل والثراء السريع، ومسلكاً يتخذه 
الذين يستمتعون بإيذاء الناس وإلحاق الضرر بهم، 
بل وطريقة من الطرق المعتمدة من قبل السياسيين 
حقاً  يعتبرونه  وهم  االنتخابية،  حمالتهم  في 
مشروعاً طالما أن الغاية لدى أغلبهم تبرر الوسيلة.
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أنها  على  المعرفية،  الفجوة  تعريف  جرى 
يمكنهم  من  بين  المعيشية،  المقاييس  في  الفجوة 
وتكوينها  المعرفة،  أو  المعلومات  على  العثور 
القيام  عن  العاجزين  وبين  ونشرها،  ومعالجتها 
بكل تلك األمور، وكان من نتائج التطور الكبير في 
األجيال  ازداد صراع  أن  المعلومات،  تقنية عصر 
بينهم، فكل  التي حدثت  المعرفية  الفجوة  تلك  مع 
وطرائق  حياتية  طبائع  له  عصر  في  يعيش  جيل 
مختلفة عما سبقه من أجيال، وتتشكل الشخصيات 
وأساليب التفكير والسلوكيات حسب مؤثرات تلك 
الحياة  تطور  ومع  الجديدة،  والتقنيات  الوسائل 
تغيرت  أحدث،  بمميزات  أخرى  وسائل  وظهور 
مرة  األشخاص  أفكار  وتغيرت  الحياة  طرائق 
فكري  وتصادم  لحدوث، تضارب  أدى  ما  أخرى، 

لدى األجيال مرة أخرى.
الجيل  يرى  جيل  كل  أن  تماماً  الواضح  ومن 
اآلخر مخطئاً ومقصراً، فجيل اآلباء يرون أن جيل 
األبناء غير متحمل للمسؤولية، ويعيش في رفاهية 
بانفتاح على العالم الخارجي في تقليده من دون 
أدنى وعي، بينما يرى جيل األبناء أن تفكير اآلباء 

يعود لزمن قد ولى دبره من دون رجعة! 
على  المعلومات  نشر  سرعة  عن  نتج  وقد 
المعلومات  لوسائط  نتيجة  عالمي  مستوى 
الحديثة، والقدرة العالمية المتفاوتة على استيعاب 
المعرفة  في  متسعة  فجوات  والمعلومات  المعرفة 
بين األفراد والدول على حد سواء، وُتعد المعلومات 
تدعم  التي  واالتصاالت  المعلومات  تقنية  وأنظمة 
العصر  يرتبط  ولذا  كبيرة،  أهمية  ذات  المعرفة 
الرقمي ارتباطاً وثيقاً بالمعرفة، وهناك اتفاق شبه 

عام على وجود فجوة إلكترونية بين األمم كافة. 

ر�صا اإبراهيم حممود-باحث 

جزء من الفجوة الكربى

المعرفة،  صناعة  بين  االرتباط  يتزايد 
األساسية  البنية  بتطوير  لها،  الفعال  واالستخدام 
الصعب  فمن  واالتصاالت،  المعلومات  لتقنية 
على  الحصول  التقنيات  تلك  دون  من  للغاية 
العالي  التدفق  معالجة  على  قادرة  أساسية  بنية 
للمعلومات المطلوبة في االقتصاد المتقدم، بصفة 
ويصعب  الدقيق،  التقني  الدعم  دون  ومن  خاصة 
والمستندات  اإللكتروني  التعليم  مستندات  تطوير 
أياً  القيود  على  للتغلب  واستخدامها  اإللكترونية، 

كانت زمنية أو مكانية. 
ومع ذلك فإن الفجوة المعرفية اآلنية، هي جزء 
وكما  الكبرى،  المعرفية  الفجوة  من  ومهم  صغير 
أشارت منظمة اليونسكو، بأنه لن تكفي سد الفجوة 
اإللكترونية في سد الفجوة المعرفية، ألن الوصول 
إلى معرفة مفيدة ووثيقة الصلة، يتطلب ما هو أكثر 
من مجرد بنية أساسية، فهو يعتمد على التدريب 
والمهارات المعرفية واألطراف التنظيمية، التي يتم 

توجيهها ناحية الوصول إلى المحتويات.

مرتبطة بالعوملة

يعتمد تطوير المعرفة، على نشر اإلنترنت وتقنية 
الكمبيوتر والتعليم أيضاً في الدول، وحال حصول 
الدولة على مستوى تعليمي أعلى، سوف ينتج عن 
المعرفة،  في  أعلى  مستوى  على  الحصول  ذلك 
وبالفعل ظهر كثير من اإلشكاالت االجتماعية في 
بالعولمة، ولوحظ وجود  ترتبط  المعرفية  الفجوة 
المساواة  عدم  مع  بالنوع،  متعلقة  معرفية  فجوة 
مثل  والمرأة،  الرجل  بين  والثقافية  االجتماعية 
والتقنية،  التعليم  إلى  الوصول  في  المساواة  عدم 

التي تحدث حالة من عدم المساواة في الوصول 
للمعرفة، ويمكن أن يتسبب ذلك، بفجوات معرفية 

كبيرة داخل الدولة، وبين الدول وبعضها بعضاً.

وبالنظر إلى قدرات وسائل اإلعالم، على تزويد 
والوصول  يحتاجونها،  التي  بالمعلومات  البشر 
إلى أولئك الذين يصعب الوصول إليهم بالوسائل 
األخرى من سكان المدن أو القرى، ومن مختلف 
ظهور  بداية  كان  ذلك  ولعل  االجتماعية،  الطبقات 
أساس  على  تقوم  والتي  المعرفة،  نظرية  فكرة 
وجود فجوة معرفية بين فئات الجمهور المختلفة، 
من  العديد  باختالف  المختلفة  القضايا  حول 

المتغيرات.

اأبحاث ونتائج متعددة

على  بناًء  المعرفة،  فجوة  نظرية  فرض  جرى 
الفرض  ويشير  ومتعددة،  مختلفة  أبحاث  نتائج 
إلى الفجوة المعرفية على النحو الذي وصف عام 
1970 من قبل نفر من باحثي جامعة )مينيسوتا( 
األمريكية، إلى أن زيادة تدفق المعلومات من خالل 
قطاعات  فإن  االجتماعي،  للنظام  اإلعالم  وسائل 
االقتصادي  االجتماعي  المستوى  ذوي  الجمهور 
المعلومات  تلك  اكتساب  إلى  يميلون  المرتفع، 
في  األقل  الجمهور  قطاعات  من  أسرع  بمعدل 
المستوى االجتماعي االقتصادي لهذه المعلومات، 
ومن ثم فإن الفجوة في المعرفة، تتجه نحو الزيادة 

بدالً من االنخفاض.
االجتماعي  المستوى  ذات  الفئات،  أن  والمؤكد 
في  فقيرة  تظل  لن  المنخفض،  االقتصادي 
المعلومات بوجه عام، ولكنها تكتسب معلومات أقل 

الفجوة المعرفية 
النشأة والصياغة.. ومجاالت االتساع
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نسبياً من الفئات األعلى في المستوى االجتماعي 
فجوة  نظرية  فروض  تقوم  وبذلك  االقتصادي، 
المعرفة على أساس أن عوامل االجتماع واالقتصاد، 
هي محدد رئيس لمدى اكتساب الجمهور للمعرفة 
فتظهر  العامة،  والشؤون  واألخبار  والمعلومات 
العامة  المعرفة بقوة في مجال االهتمامات  فجوة 

واألخبار العلمية.
ذات  المجاالت  في  وجودها  يضعف  بينما 
الرياضة  أخبار  مثل  بالمجتمع،  الخاصة  الطبيعة 
والحدائق،  الخضرة  رعاية  أو  السوق  وأسعار 
وهناك ما يدعم صحة تلك الفرضية في الواليات 
الالتينية  وأمريكا  وأوروبا  األمريكية  المتحدة 
والوطن العربي، حيث ظهر أن العوامل االقتصادية 
واالجتماعية، هي محدد رئيس الكتساب الجمهور 
للمعرفة، إضافًة لوجود محددات ومتغيرات أخرى، 
مثل الدوافع واالنتباه واالهتمام العالي، تسهم في 
ووسائل  الجمهور  بين  المعرفية،  الفجوات  إيجاد 

اإلعالم بالقضايا والشؤون العامة.
 

ال�صدام بني املجتمع الواحد

االجتماعي،  البناء  التعرف على سمات  وبهدف 
يؤدي  والذي  البناء،  هذا  داخل  االتصال  وعملية 
الظروف  لتحديد  الضرورية  الحاجة  معرفة  إلى 
التي تتزايد من خاللها فجوات المعرفة أو تقل، تم 
انخفاض  إلى  المؤدية  الظروف  تلك  تحديد معظم 
داخل  الجمهور  قطاعات  بين  المعرفة  فجوات 
المجتمع الواحد، والتي كان من أهمها شدة الصدام 

بين الجمهور في المجتمع الواحد.
األساسي  الفرض  لتطوير  محاولة  وجرت 
لفجوة المعرفة من خالل طرح بدائل أخرى، تفسر 
حدوث فجوات معرفية بين قطاعات الجمهور داخل 
المجتمع الواحد، فظهر الرأي في عام 1977، والذي 

يؤدي  االهتمام  مستوى  اختالف  أن  على  نص 
اختالف  وليس  األفراد  بين  معرفية  الختالفات 
بين  تنشأ  المعرفية  الفجوة  ألن  التعليم،  مستوى 
ودوافعهم  اهتمامهم  بمستوى  المختلفين  األفراد 
قد  الفجوات  تلك  وأن  المعلومات،  الكتساب 
تختفي، أو قد تضيق بين األفراد ممن تتشابه فيها 

اهتماماتهم أو تتساوى. 
ومن خالل هذا االتجاه، جرى اعتبار أن العامل 
الرئيس الذي يؤثر في اكتساب الجمهور للمعرفة 
الجمهور، كما ظهر االهتمام كبديل  اهتمامات  هو 
هذا  أن  يؤكد  مما  المعرفة،  فجوة  بنظرية  للتعليم 
سيساعد  االهتمام  أساس  على  القائم  النموذج 
بين جمهور  المعرفة  االختالفات في  تفسير  على 
المستوى  إلى جانب  أكبر،  اإلعالم بشكل  وسائل 
التعليم،  مستوى  وكذا  واالجتماعي  االقتصادي 
حيث توجد الفجوة المعرفية بين األفراد المختلفين 
في مستوى اهتماماتهم في الوقت الذي تتالشى 

بين األفراد المتشابهين في االهتمامات.

زيادة املو�صوعات والفجوات

المعرفية  الفجوات  أن  على  مؤشرات  هناك 
الجديدة، تظهر بال توقف في المجتمعات الحديثة، 
فكلما زادت الموضوعات المختلفة التي تثير اهتمام 
الطبقات االجتماعية، زادت تلك الفجوات المعرفية، 
وتختلف الظروف المناسبة أو من دون ذلك لكل 

فجوة اعتماداً على مدى تعقيد الموضوع.
أن  تؤكد  أخرى  مؤشرات  ُوجدت  حين  وفي 
وسائل اإلعالم ليست الوحيدة في إحداث الفجوة 
المعرفية، ففي عديد الحاالت تحدث فجوات معرفية 
نتيجة لتأثير االتصال الشخصي بين األفراد، حيث 
تظهر بشكل أفضل لدى بعض الفئات من المجتمع 

أكثر من غيرها.

وُوجد مثالً أن األطباء ذوي االتصاالت الجيدة 
مع زمالئهم وكثيري الحديث مع بعضهم بعضاً، 
كانوا األسرع في تقبل االكتشافات الطبية الحديثة، 
أكثر من األطباء المنعزلين، مما يعني أن كل فئات 
بالموضوعات  معرفة  أكثر  ستصبح  المجتمع 
العالقة،  ذات  المعلومات  تتزايد  عندما  والقضايا 
اآلراء  في  االجتماعي  التباين  زيادة  خالل  ومن 
تسهم  سوف  اإلخبارية  التغطية  وبزيادة  حولها، 
وبالتالي ستزيد  المعلومات،  من  أكثر  اقتراب  في 
وتلك  المعرفية,  الفجوة  تضييق  احتماالت 
التي  المتاحة  المعلومات  على  تتوقف  االحتماالت 
من  بالتالي  يمكنها  بما  األعالم،  وسائل  تقدمها 

القيام بدورها في سد تلك الفجوة.
 

تعدد الفجوات وات�صاعها

فجوة  أو  المعرفية،  الفجوة  عن  الحديث  يعد 
المعلومات بالمجتمع تبسيطاً لألمور لوجود عدد 
من الفجوات غير المتشابهة وليس فجوة واحدة. 
هذا  وجود  يتضح  مجتمع،  أي  مراقبة  حالة  ففي 
التعدد في الفجوات بين السكان بعدة طرق حسب 
الموضوعات أو القضايا أو بتأثير متغيرات أخرى.

الفجوات  تلك  الوقت تتجه  مع مرور   وطبيعياً 
بمرور  الفجوة  سد  إمكانية  ولكن  االتساع،  إلى 
قدرات  أصحاب  من  المتميزة  الفئات  بين  الوقت 
باتت  تميزاً،  األقل  الفئات األخرى  اإلتصال، وبين 
الذين في حوزتهم  أكثر صعوبة ألن األفراد  أمراً 
وقت  سيأتي  المعلومات  الكتساب  اإلمكانيات 
عليهم ال يتجهون فيه إلى المزيد من الموضوعات. 
وهناك يلتقون مع الفئات األقل عند نقطة يشعر بها 
األفراد األكثر تميزاً بعدم وجود الدافع للبحث عن 
عند  الدافع موجوداً  يكون  بينما  معلومات جديدة 

الفئة األخرى. 
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الشرطة العالمية

كيف يمكن ألجهزة الشرطة وإنفاذ القانون أن 
تحقق النصر والنجاح في مواجهاتها مع عناصر 

الشر بأقل الخسائر الممكنة؟
بأسلوب  القبول  يتطلب  الهدف  هذا  تحقيق  إن 
المطلوب  األطراف  مع  والتفاوض  التواصل 
إلى  اللجوء  في  التفكير  قبل  وذلك  مواجهتها 
الخيار اآلخر وهو استخدام القوة سواء محدودة 
لرجل  بالنسبة  المعركة  في  فالنصر  ُمفرطة،  أو 
الشرطة يعني شيئاً واحداً وهو تنفيذ القانون بينما 

يعني لخصومه الكثير.
إال أن هنالك سؤاالً آخر يطرح نفسه وهو كيف 
ينظر الناس والجمهور إلى استخدام الشرطة للقوة 
لتحقيق النصر في مواجهاتها، وهم يؤيدون هذا 

 999 - خا�س

األمر، ولكن إلى أي مدى يمكن القيام بمواجهات 
دعم  على  الحصول  دون  من  األشرار  مع  دامية 

الجمهور؟
ُيدرك رجال الشرطة جيداً أن اللجوء إلى القوة 
في مواجهاتهم مع المجرمين يمثل الخيار األخير 
الخيارات األخرى بحيث  بعد أن استنفذوا جميع 
عليهم،  مفروضاً  أمراً  القوة  إلى  اللجوء  يصبح 
وأحياناً يكون رد فعل على أعمال يقوم بها أولئك 
القوة  استخدام  أن  يجدون  حيث  المجرمون، 

العادية ال يكفي أحياناً.
المجرمين  على  النصر  تحقيق  أجل  ومن 
المواجهات  خالل  بهم  والمشتبه  واألشرار 
بالعديد  يتمتع  أن  الشرطة  رجل  على  الميدانية 

من الصفات وأهمها الصفاء الذهني والقدرة على 
التحكم بأعصابه، كما أن عليه أن يفكر بشكل ُمبدع 
وخالّق بحيث يمكنه إدراك وتقييم أي وجهات نظر 
إيجاد  على  قادراً  يكون  وأن  أي جهة  تصدر من 

حلول للمشاكل التي يواجهها.
إن التفكير الُمبدع لرجل الشرطة يشكل أهمية 
كبيرة في مسيرة نجاحه في عمله وهو ما جعل 
رجال الشرطة يطلقون على هذا النوع من التفكير 
بحدس  تمتعه  أن  كما  السادسة«،  »الحاسة  اسم 
عاٍل يساعده على اتخاذ القرار المناسب من دون 
بذل أي جهد في ذلك، وهذا األمر يتطلب الكثير من 

التدريب والخبرة.
إن قدرة رجل الشرطة على معرفة نقاط القوة 

الشرطة ومبررات اللجوء للقوة 
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والضعف لديه إضافة إلى تقييم قدرات اآلخرين 
التواصل  بمهارات  يتعلق  فيما  بالخبرة،  وتمتعه 
وفق اإلصغاء إلى اآلخرين والتي تشكل جزءاً من 
تساعده  قوة  عناصر  جميعها  تمثل  التفاعل  لعبة 
وفقاً  األحداث  وتشكيل  خصمه  قوة  تحجيم  في 

لمصلحته.
كل تلك العناصر تشكل مفتاح النجاح والنصر 
المجرمين  من  على خصومه  الشرطة  رجل  لدى 
على  قادراً  يكون  عندما  خاصة  واألشرار 
أن  كما  والمتوازن،  العقالني  بالشكل  استخدامها 
من  العديد  وتطبيق  المعرفة  يتطلب  النصر  هذا 
والتكتيكات  االستراتيجية  فهم  ومنها  األشياء 
والطبيعة البشرية والثقافة والبيئة والمناخ المحيط 
االتصال  ومهارات  النفسية  والتأثيرات  بالموقف 
والمهارات  القرارات  اتخاذ  وكيفية  الشفهية  غير 
النارية  األسلحة  استخدام  ومهارات  التكتيكية 

واللجوء لوسائل الخداع والمفاجأة.

رموز ال�سر

الشرطة نفسه في مواجهة  وعندما يجد رجل 
تلك  كل  فإن  الشارع  في  الشر  رموز  أو  الناس 
العناصر تندمج معاً لتمنحه القوة الالزمة لتوفير 
ضد  مواجهة  خوضه  عبر  للمجتمع  السالمة 
أن  يجب  يحققه  الذي  النصر  إن  حيث  األشرار، 

يشمل األبعاد النفسية والعقلية واألخالقية.
فعلى رجل الشرطة أن ينفذ إلى األوجه النفسية 
وأن  يواجهه  الذي  للشخص  واألخالقية  والعقلية 
انهيار  إلى  ستؤدي  والتي  إضعافها  على  يعمل 
إرادة ذلك الشخص وتسليمه بالهزيمة أمام رجل 

الشرطة.
الثقافية  وعادة يلتزم رجال الشرطة بالمعايير 
فيها كذلك  التي يعيشون  الدولة  والحضارية في 
المواطنين،  من  مع من حولهم  أخالقياً  يتفاعلون 
وفي الوقت نفسه فإن عناصر الشر في المجتمع 
خالل  من  اآلخرين  عن  أخالقياً  نفسها  تعزل 
وارتكاب  اإليذاء  في  التسبب  على  إصرارهم 

األعمال الشريرة التي تنتهك معايير السلوك.

النشاط  عادة  يمثل  فهو  العقلي  الجانب  أما 
التوافق  أجل  من  نخلقه  الذي  والعاطفي  الفكري 

واالنسجام مع العالم المادي.
ويتم هذا التفاعل عن طريق اختيار المعلومات 
من مصادر أو قنوات مختلفة بهدف دعم الصور 

العقلية أو االنطباعات التي تتشابه مع األحداث.
عن  األشرار  األشخاص  عزل  عقلياً  يمكن  كما 
طريق إظهارهم كأشخاص غامضين ومخادعين، 
وفي الوقت نفسه زعزعة صورهم العقلية بحيث 
يصبحوا عاجزين عن مواكبة اآلخرين أو التوافق 

معهم.
أما الجانب المادي والفيزيائي فإنه يمثل عالم 
المعلومات والطاقة والمادة والتي يعتبر اإلنسان 
التفاعل  يتم  المادي  المستوى  وعلى  منها.  جزءاً 
عن طرق المحافظة على قنوات االتصال مع العالم 
الخارجي خاصة من نعتمد على دعمهم وتعاونهم 

معنا.
طرق  عن  مادياً  الشريرة  العناصر  عزل  ويتم 
قطع تواصلها مع العالم الخارجي ثم إضعاف هذا 
التواصل داخلياً وإبعاد حلفائهم عنهم عبر الجهود 

النفسية والدبلوماسية وغيرها.
ويدرك الجميع أن رجال الشرطة يعملون على 
حماية المجتمع، ولهذا يجب عليهم االنتصار في 
أحياناً يصبح تحقيق هذا  إذ  بينهم  أي مواجهات 
الهدف صعباً في المواجهات المباشرة أو المواقف 
التي تتغير بشكل سريع وهو ما يتطلب من رجل 
الشخصية  وقوة  بالشجاعة  يتحلى  أن  الشرطة 
أن  خاصة  السريع  القرار  اتخاذ  على  والقدرة 
بنسبة ال  القوة في مواجهاتها  الشرطة تستخدم 

تتجاوز الواحد بالمئة وهي نسبة متدنية جداً.
دائماً  يسعى  أن  الشرطة  رجل  على  ويجب 
مطاردته  خالل  له  الجماهيري  التأييد  لكسب 
المجرمين يصب  إذ إن انتصاره على  للمجرمين، 

في مصلحة الجمهور.
إضعاف  على  يعمل  أن  الشرطة  رجل  وعلى 
قدرة خصمه على اتخاذ القرار السريع والمناسب، 
وأن يحاول إنهاء المواجهة وفقاً ألفضل شروطه 

بذور  بترك  السماح  العدالة وعدم  لمعايير  ووفقاً 
لمواجهة مستقبلية.

ثقة ال�صارع

يبقى  الشرطة  لرجل  الجماهيري  الدعم  إن 
التي يقوم  المهام  لنجاحه في  العنصر األساسي 
ثقة  يتطلب كسب  المجرمين، وهذا  بتنفيذها ضد 
وتقديم  معه  والتواصل  الشرطة  برجل  الشارع 

المساندة المطلوبة له.
ومنذ أكثر من ألفين وخمسمائة عام قال الحكيم 
صن تسو: »عليك أن تفوز في معركتك من دون 
بذل جهد كبير، وأن تتحاشى المواجهات الصعبة 
الفوز  على  قادر  أنك  ُتدرك  عندما  تقاتل  وأن 

واالنتصار وأن تبعد شبح الهزيمة من أمامك«.
كامل  بشكل  والنصر  الفوز  أجل ضمان  ومن 
فلسفة  تفهم  أن  القانون  إنفاذ  أجهزة  على  فإن 
الشرطة،  أفراد  من  لديها  العاملين  ونوايا  ومهام 
تحقيقها  إلى  يسعون  التي  األهداف  تكون  وأن 
أن  جهتهم  من  الشرطة  أفراد  وعلى  واضحة، 
يعرفوا جيداً ظروف كل موقف يواجهونه والبيئة 
التي سيعملون فيها، وأن يأخذوا قراراتهم بحكمة 

وبعد تفكير عميق.
الرئيسة  المفاتيح  أحد  الجيدة  القيادة  وتعتبر 
لتحقيق النصر، فوجود نظام قيادة سليم سيؤدي 
إلى توزيع صحيح للسلطة والمسؤولية بين أفراد 

الشرطة إلنجاز الهدف المطلوب.
وفي  الفشل،  تفادي  استراتيجية  اتباع  ويجب 
الوقت نفسه استغالل الفرص، ولهذا يجب تطبيق 
التكتيكات بفاعلية في الشارع وتغيير ما يلزم منها 

عند الضرورة.
ُيطور  أن  أيضاً  الشرطة  رجل  على  ويجب 
مهارات المراقبة لديه، وأن يستكشف جيداً المكان 
الذي قد يشهد المواجهة مع األشرار، كما أن عليه 
لديه  االجتماعية  المهارات  وجود  من  يتأكد  أن 
إلى  ستؤدي  كانت  إذا  التفاوض  على  والقدرة 

نتيجة إيجابية له.
القرار  اتخاذ  على  بالقدرة  التمتع  عليه  كذلك 
والتفكير اإلبداعي، كذلك القدرة على العمل وسط 

ظروف ضاغطة.
الوسائل التي تعلمها،  كما عليه أن ُيطبق جيداً 
وأن يتمتع بشخصية قوية، بحيث يكون قادراً على 
المبادئ  التعامل مع من حوله بفاعلية وأن يفهم 
بين  ما  والتوازن  السريعة  بالمناورة  المتعلقة 
ضروريات التحرك بسرعة أو ببطء وفقاً للطبيعة 

الميدانية.
لها  المعادية  الجهة  أن  أيضاً  يدرك  أن  ويجب 
أيضاً أهدافها وخططها التي تحمل في طياتها نوايا 
سلبية ضده وضد زمالئه، وفي الوقت نفسه عليه 
معرفة نقاط الضعف لتلك الجهة ومصادر قوتها 

للتعامل معها بالشكل المطلوب.
أنه لن يكون هنالك حل  وعليه أن يدرك أخيراً 
علمي لمشكلة تكتيكية وأن عليه أن يلجأ لمختلف 
العناصر  على  النصر  إحراز  أجل  من  األساليب 

الشريرة في المجتمع.
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ضفاف

من  الرسائل  آالف  »تويتر«  على  فظهرت  تقريباً،  اإللكتروني ست ساعات  للبريد  »ياهو«  خدمة  تعطلت 
مستخدمي الخدمة لتعبر عن استيائهم من تعطلها. وذكر موقع »داون ديتيكتور« المتخصص في متابعة تعطل 
المواقع اإللكترونية على اإلنترنت، أن المستخدمين في إسبانيا وفرنسا وألمانيا كانوا أكثر من تأثر بانقطاع 
الخدمة. وقال موقع ياهو، في سلسلة من التغريدات، إنه يعمل على حل المشكلة. وأضاف: »نتفهم صعوبة هذا 
األمر بالنسبة لكم.. نعمل بجدية بالغة إلصالح ذلك«. وحظي وسم عن انقطاع خدمة »ياهو« للبريد اإللكتروني 
باهتمام كبير على »تويتر«، إذ أصبح من بين الوسوم األكثر تداوالً على الموقع. وقال مستخدم على »تويتر«: 

»أعتذر إن كنتم تحاولون إرسال بريد إلكتروني لي. أنا على ياهو وهو معطل«. 
كان هذا هو الخبر الذي بثته وكالة »رويترز« في نهاية األسبوع األول من شهر سبتمبر الماضي، وتناقلته 
وسائل اإلعالم المختلفة. وهو واحد من األخبار التي يتم تداولها بين فينة وأخرى عن األعطال التي تصيب 
بعض الخدمات اإللكترونية من آن إلى آخر، فتربك حياة الكثير من البشر في أنحاء العالم كافة، وتلحق الضرر 
بمصالحهم، وتطرح األسئلة حول حجم الثقة التي تتمتع بها الخدمات اإللكترونية الحديثة، وإلى أي مدى يمكن 
أن نعتمد عليها، وأي حجم من األضرار المادية والمعنوية يمكن أن تسبب لنا عندما تتعطل عن العمل، وتربك 

حياتنا، مثلما حدث عندما تعطلت خدمة بريد »ياهو« اإللكتروني ألكثر من ست ساعات.
بعيداً عن حسابات األضرار المادية والمعنوية والمصالح، أخذني الخبر إلى زاوية أخرى، فتذكرت كيف كان 
الناس يتراسلون قبل دخول خدمات البريد اإللكتروني وغيرها من الوسائل الحديثة التي سهلت لنا الحياة، 
لكنها سلبتنا متعة االنتظار التي كنا نعيشها قبل دخولها حياتنا. وهي متعة ال يعرفها إال أولئك الذين عاشوا 
عصر ما قبل البريد اإللكتروني والواتس آب والسناب شات وغيرها، وتبادلوا الرسائل عبر البريد العادي الذي 
اختلف دوره اليوم ولم يعد وسيلة للتراسل مثلما كان في الماضي، كما لم يعد األهل واألصدقاء والمحبون 
ينتظرون رسائل البعيدين عنهم مثلما كان يحدث في الماضي، بعد هذا التطور التكنولوجي الهائل الذي اجتاح 
حياتنا، وحولها إلى منظومة إلكترونية، تتحكم فيها األجهزة واألزرار، وشبكات »اإلنترنت« و»الواي فاي« 
و»الداتا« التي تربط أجهزة هواتفنا الذكية وحواسيبنا باآلخرين الذين نتواصل معهم، وبالهيئات والشركات 

والمؤسسات التي نتعامل معها.
من الهوايات التي مارستها طفالً، ومارسها مثلي أغلب أبناء جيلي واألجيال القريبة منه، هواية المراسلة. 
وألن هذه الهواية من الهوايات التي كانت تستهوي الكثيرين في عالمنا العربي، الذي كنا نتواصل معه من خالل 
الصحف والمجالت التي كانت تصل مكتباتنا بعد صدورها بأيام، فقد كانت هذه المطبوعات تخصص باباً 
لهواة المراسلة تسميه »ركن التعارف«. وكان هذا الباب من األبواب التي كنت أتوقف عندها كثيراً، أدقق في 
صور وأعمار وبلدان وهوايات المنشورة أسماؤهم وعناوينهم فيه، وأختار منها من أقوم بمراسلته. ثم انتقلت 
إلى مرحلة أخرى، عندما أرسلت صورتي واسمي وعنواني وهوايتي، التي كانت المراسلة وجمع الطوابع كما 
هو شائع وقتها، إلى النسخة العربية من مجلة »سوبرمان« التي كانت تصدر في لبنان. وقد كان اليوم الذي 

نشر فيه اسمي وعنواني وصورتي في »ركن التعارف« بالمجلة يوماً تاريخياً في حياتي.
ال أتذكر بالضبط عدد الرسائل التي وصلتني بعد نشر اسمي وعنواني وصورتي في »ركن التعارف«، 
لكن ما أتذكره هو الشغف الذي كنت أستقبل به الرسائل التي وصلتني من دول عربية، وواحدة غير عربية، 
وكانت مكتوبة بخطوط مرتبة وجميلة. كما أتذكر متعة االنتظار التي كنت أعيشها منذ أن أرد على الرسالة التي 
وصلتني بالبريد العادي، وحتى أتلقى الرد على رسالتي خالل فترة ال تقل عن أسبوعين في أحسن األحوال. 
كانت متعة تفوق الوصف، ربما هي التي كانت تجعل إيقاع الزمن بطيئاً، وتجعل اإلحساس به أكثر متعة، على 
خالف هذا اإليقاع السريع للزمن الذي نعيشه في عصرنا هذا، والذي يجعل السنوات تمر علينا بشكل خاطف 

وسريع، فال نعيش سوى متعة اللحظة العابرة، وال نشعر بجمال هذه اللحظة إال بشكل سريع وخاطف.
شكراً خدمة بريد »ياهو« اإللكتروني، فقد أعادني تعطلك إلى الوراء سنواٍت، لكنه لم يعد تلك السنوات إلّي 

لألسف. 

الهواية: المراسلة وجمع الطوابع
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رحلة إلى المغرب
)1 من 3(

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

العلويين القائمة إلى يومنا هذا.
األكثر  على  تركزت  قد  المؤلف  زيارة  كانت 
السلطان  مع  ولقائه  فاس«  »مدينة  وصف  في 
السرد   المؤلف  حديث  على  ويغلب  عبدالعزيز، 
عن  فكرة  يعطنا  لم  بحيث  الوصف،  في  األدبي 

تعاقبت  التي  للدول   والبطولي  المشرف  التاريخ 
الشرفاء  دولة  ظهرت  أن  إلى  المغرب  حكم  على 
العلويين. لذلك ولكي تعم الفائدة من الحديث عن 
وبحث  عرض  تقديم  من  فالبد  العربي،  المغرب 
مختصر مفيد عن تاريخ هذا البلد، إلى أن ننتقل 

بالحديث عما جاء في كتاب »رحلة إلى المغرب«.

تقدمي ومتهيد

وتسلسل  العربي  المغرب  تاريخ  يرتبط 
القوى  مع  بالصراع  وأيامه،  وحكامه  دوله 
كانت  فيوم  والبرتغالية.  اإلسبانية  األوروبية 
الذين  العرب  بيد  والبرتغال  إسبانيا  من  أجزاء 

اإلسبانية  القوى  ضد  معارك  ماخسروا  كثيراً 
فيما  النزاعات  كثرة  بسبب  وذلك  والبرتغالية. 
بينهم والتي أدت إلى نشوء دول الطوائف هناك، 
تقوم  أن  المغربية  المرابطين  بدولة  دفع  مما 
بواجبها في ضرب اإلسبان وتأديب حكام دول 

الطوائف.

دولة املرابطني

التاريخ  مسرح  على  الدولة  هذه  ظهرت 
واستمرت  للميالد   1060 عام  نحو  المغربي 
اسمهم  المرابطون  واستمد  عام،  مئة  من  أكثر 
مدينة  وهو  بنوه  الذي  الحصن  أو  الرباط  من 
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»الرباط« عاصمة الدولة الحالية، كما أنهم بنوا 
وعلى  لهم،  عاصمة  واتخذوها  مراكش  مدينة 
القائد يوسف بن تاشفين حاكماً  زمانهم ظهر 
في  وقعت  قد  األندلس  كانت  ويومها  للمغرب، 
قبضة الملك ألفونسو السادس الذي عزز قواته 
بقوات من ملك فرنسا، وهذا األمر دفع بالمعتمد 
بن عباد ملك إشبيلية وكبير ملوك الطوائف أن 
النجدة من حاكمها  المغرب ويطلب  إلى  يذهب 
قواته  باستنفار  هذا  فقام  تاشفين،  بن  يوسف 
آالف  سبعة  نحو  من  جيشه  وتشكل  للجهاد 
مقاتل عبر بهم البحر في منتصف ربيع األول 
والتقى  1086م  حزيران   30 الموافق  479هـ. 
وهناك  »الزالقة«،  اسمها  منطقة  في  الطرفان 
ألفونسو  وجرح  اإلسبان  على  الدوائر  دارت 
الظالم، كما الذت  وفر تحت جنح  بالغاً  جرحاً 
فلول جيشه بالهرب نحو »طليطلة«، وقبل عودة 
يوسف بن تاشفين إلى مملكته في المغرب جمع 
وأمرهم  ووعظهم  ونصحهم  الطوائف  ملوك 
باالتفاق، وترك وحدة من جيشه قوامها ثالثة 

آالف مقاتل تحت تصرف المعتمد بن عباد.
وفي عام 1106م انتقل يوسف بن تاشفين إلى 
رحمة الله وخلفه ابنه علي بن يوسف، وكانت 
وعندما  أوجها،  في  يومذاك  المرابطين  دولة 
تاشفين،  ابنه  خلفه  الله  رحمة  إلى  علي  انتقل 
وعندما انتقل هذا إلى رحمة الله ضعفت الدولة 

التي  األدوار  سنة  على  سراعاً  تسير  وراحت 
يتلوه  ثم  حربي،  نشاط  دور  الممالك  تعيشها 
تكاسل يؤديان إلى التضعضع فالسقوط، وكان 
ذلك في نحو عام  1150م وقد أعقبتها في حكم 

المغرب دولة الموحدين.

دولة املوحدين

عبدالله  أبو  هو  للموحدين  زعيم  أول  كان 
المهدي محمد بن تومرت، الذي صرح بالعصمة 
لنفسه وتلقب بلقب »المهدي«، وكان زميله في 
الجهاد عبدالمؤمن بن علي الكومي، الذي صار 
مراكش  احتالل  من  وتمكن  للموحدين  حاكماً 
وألقى القبض على اسحاق بن علي بن يوسف 
بن تاشفين، وأعلن عن تأسيس دولة الموحدين 
عام 1150م. وعندما سمع هذا الحاكم أن حكام 
دول الطوائف في األندلس عادوا إلى خالفاتهم، 
جيوش  ثالثة  فشكل  هناك،  إلى  يعبر  أن  قرر 
عبرت البحر وراحت تهاجم، فسقطت »اشبيلية« 
هناك،  إلى  بنفسه  عبر  وحينذاك  »غرناطة«  ثم 
العربي، فأحكم  المغرب  ولما عاد، قام بتوحيد 
سيطرته على الجزائر، ثم تونس وبعض أجزاء 
تمتد  الموحدين  دولة  أصبحت  وبذلك  ليبيا، 
إلى مراكش غرباً وصعوداً  من طرابلس شرقاً 
وانتقل هذا   البرتغال.  األندلس وأجزاء من  إلى 
الزعيم إلى رحمة الله عام 1162م، وخلفه  ابنه 

كان  الذي  المؤمن  عبد  بن  يوسف  يعقوب  أبو 
والبرتغاليين،  اإلسبانيين  كأبيه في حربه ضد 
والمسلمين  العرب  مناطق  على  تجاوزوا  كلما 
في  مصرعه  يلقى  أن  األقدار  وشاءت  هناك. 
البرتغالية،  »شنترين«  مدينة  قرب  معركة 
إلى  أثره  على  نقل  مسموم  بسهم  أصيب  إذ 
المغرب، وانتقل إلى رحمة الله عام 1184، وخلفه 
»المنصور«  الملقب  يعقوب  يوسف  أبو  ابنه 
وعلى زمانه ثارت تونس وبعض أجزاء شمالي 
أفريقيا ضده. كما أن حملة صليبية كانت متجهة 
إلى القدس لمقاتلة العرب توقفت في عام 1189 
وانتزعت  العرب  تقاتل  وراحت  البرتغال  في 
مدينة »شلب« منهم ما دفع بالمنصور أن يعبر 
الجيوش  وكانت   ،1194 عام  لقتالهم  هناك  إلى 
وفي  الثامن«  »ألفونسو  بقيادة  األوروبية 
دارت  قرطبة  قرب  تقع  »األرك«  اسمها  منطقة 
وعاد  واإلسبان  البرتغاليين  ضد  الدوائر  فيها 
الجامع  وبنى  »إشبيلية«  إلى  ظافراً  المنصور 
الكبير هناك ثم أقفل عائداً إلى عاصمته مراكش. 
وانتقل إلى رحمة الله عام 1198 وخلفه ابنه أبو 

عبدالله محمد الملقب »الناصر لدين الله«.
تولى »الناصر لدين الله« الحكم في المغرب  
مشاكل  خالفته  أول  في  واجهته  وقد  العربي، 
انفصال في تونس مما اضطره لحلها في الوقت 
الذي راح فيه »ألفونسو الثامن« الذي لم ينس 
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جيوشه  يحشد  »األرك«  معركة  في  هزيمته 
بالتعاون مع الحملة الصليبية الخامسة، فاجتمع 
لهم  فتصدى  »طليطلة«،  في  عظيم  جيش  لديه 
مكان  في  الطرفان  والتقى  الله،  لدين  الناصر 
اسمه »الس نافاس دي تولوسا« ويسميه العرب 
وكان  الطرفين،  بين  القتال  ونشب  »العقاب« 
وهو  المعركة  على  يشرف  الله  لدين  الناصر 
على رأس ربوة تطل على الميدان، ولكن سرعان 
ما انجلى الموقف عن سيطرة األوروبيين على 
للقوات  ساحقة  بهزيمة  انتهت  التي  المعركة 
المغربية التي هربت تاركة ألوف القتلى خلفها. 
العودة  الله، سوى  الناصر لدين  أمام  ولم يبق 
إلى مراكش وهو في أشد الحزن لهذه الهزيمة 
واحتجب في قصره ومات هماً بعد سبعة أشهر 
من هزيمته في العقاب وهي الواقعة المشؤومة 
التي لم يقم لعرب األندلس بعدها قائمة، كما أن 
تاريخ وفاته سجل بداية لنهاية دولة الموحدين 

لتقوم بعدها دولة بني مرين.

دولة بني مرين

قامت دولة بني مرين وسط ظروف عصيبة، 
بمشاكلها،  ومليء  مضطرب  تاريخها  فإن  لذلك 

وصار رجالها قادة سياسيين وليسوا عسكريين، 
معالجة  في  الدبلوماسية  إلى  انصرفوا  بحيث 
ملوكها  عن  عرف  وقد  السياسية.  أمورهم 
األوائل يعقوب بن عبد الحق المعروف باسم أبو 
يوسف. وتتالحق أمامنا أسماء سلسلة من حكام 
الدولة المرينية وسط تدوين تاريخي مضطرب. 
فيظهر لنا في عام 1286م اسم السلطان يوسف 
أبو  باسم  المعروف  عبدالحق  بن  يعقوب  بن 
من  أخرى  سلسلة  تتالحق  ثم  يوسف،  يعقوب 
المملكة  هذه  تعرضت  ثم  السالطين  أسماء 
»الدولة  أن  ثم  إسبانيا،  مع  سيئة  عالقات  إلى 
وتكيد  تزاحمها  راحت  تونس،  في  الحفصية« 
نكسة  إلى  الدولة  هذه  تعرضت  وأخيراً  لها. 
مدينة  احتالل  من  برتغالية  قوات  تمكنت  عندما 
سعيد  أبو  السلطان  عهد  على  المغربية  »سبتة« 
عثمان المريني، وكان ذلك في عام 1415م، وقد 
شكل سقوط هذه المدينة بداية ضعف سياسي 
شمل المغرب العربي على حساب تعاظم القوتين 
االستعماريتين يومذاك، وهما إسبانيا والبرتغال. 
وعلى إثر ذلك قامت ثورة في المغرب عام 1420 
وتولى  المريني  سعيد  أبو  السلطان  فيها  قتل 
السلطة بعده ابنه القاصر عبد الحق بن أبي سعيد 

المريني، لذلك اختار الشعب أبو زكريا الوطاسي 
ليشغل منصب الوزير األقدم ويكون وصياً على 
العرش. واستهل الوطاسي مهامه بإعالن الجهاد 
قادها  حملة  بتشكيل  وسارع  البرتغاليين  ضد 
بنفسه وهاجم سبتة ولكنه فشل في استرجاعها، 
»طنجة«  الحتالل  حملة  جهزت  البرتغال  أن  ثم 
عام 1436، تمكن الوطاسي من صدها وهذا أدى 
إلى ارتفاع اسمه، إال أنه اغتيل بظروف غامضة 

عام 1448.
وفي عام 1465 تم اغتيال السلطان عبدالحق 
بن أبي سعيد المريني، وسادت الفوضى أرجاء 
ذلك  أعقب  السلطان  مقتل  بعد  خاصة  البالد، 
زكريا  أبي  الشيخ  بن  محمد  الوزير  قام  أن 
فاس  احتالل  من  وتمكن  بثورة  الوطاسي 
في  الوطاسية  الدولة  قامت  وبذلك   ,1472 عام 
المغرب وانتهت الدولة المرينية، في الوقت الذي 
في سواحل  أقصاه  في  البرتغالي  التوسع  بدأ 
راحت  األطلسي،  المحيط  على  المطلة  المغرب 
الهند،  إلى  بحراً  الوصول  إلى  تتطلع  البرتغال 
إلى أن تمكن فاسكو دي غاما من الوصول إلى 
أن  للبرتغال  المجال  1498م، ما فتح  هناك عام 

تعمل على احتالل الهند والبلدان الشرقية.
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األدب األندلسي والمغربي

تاريخ  وفي  العالمية،  الحضارة  تاريخ  في 
مؤلفة  كتب  اإلسالمية  العربية  الحضارة 
من  غربيون  كتبها  متخصصة  ودراسات 
وأسهم  الحضارة  في  والباحثين  المستشرقين، 
الحضارة  أبناء  من  وعلماء  مثقفون  كتابتها  في 
في  حضارتنا  ألثر  تؤرخ  اإلسالمية:  العربية 
األمم  ثقافات  وسائر  األوروبية،  الحضارة 
الحضاري  االزدهار  عصور  وكانت  المختلفة. 
العربي اإلسالمي مجاالً لتأثر الغرب بحضارتنا، 

ونقله عنها، والتلمذة على علمائها ومبدعيها..
لقد قدمت حضارتنا للعالم على زمان متطاول 
نصيبها من التقدم واإلبداع والتطبيقات المختلفة 
على العلوم والفنون والصنائع وسائر المناشط 

العلمية والثقافية والحياتية واإلنسانية.

»1«
عنوانه  كتاب  النفيسة  المؤلفات  هذه  وفي 
المترجم »فضل األندلس على ثقافة الغرب« ألفه 
هو:  الحضارة  تاريخ  في  وباحث  إسباني  عالم 
 Lacultura خوان ڤيرنيت وعنوانه باإلسبانية
hispamoarabe en oriente y occi-

اإلسبانية  »الثقافة  الحرفية:  وترجمته    dente
- العربية: في الشرق والغرب«.

»دمشق«  إشبيلية  دار  عن  الكتاب  نشر  وقد 
والدكتور  صفحة.   565 في  وجاء   .1997 سنة 
خوان ڤيرنيت أستاذ في جامعة برشلونة، ومن 
اإلسبانية،  إلى  الكريم  القرآن  معاني  نقل  أعمال 
وترجمة كتاب »ألف ليلة وليلة« وهو متخصص 
في تاريخ العلوم األندلسية، وعضو في عدد من 

األكاديميات اإلسبانية والعربية والدولية.
وتكريماً له بصفته مؤسس مدرسة برشلونة 
وبمناسبة  الوسطى،  ......القرون  علم  لمؤرخي 
أصدقاؤه  قام   »1993 »سنة  السبعين  بلوغه 

ومريدوه بجمع البحوث التي عقدت في سرقسطة 
حول انتقال أفكار علمية في ميدان العلوم الدقيقة 
بين مشرق العالم اإلسالمي ومغربه في القرون 
إلى  بغداد  »من  بعنوان:  وطبعت  الوسطى، 

برشلونة«.

»2«
قدم د. ڤيرنيت لقارئ كتابه مادة مكثفة لحركة 
فنونها  في  الحضارة  وحركة  والتعليم،  العلم 
عشر  أحد  عددها  متوالية  فصول  في  المختلفة 
فصالً، وقد بدأها بفصل أوجز فيه توالي األعصر 
في األندلس من الفتح إلى عصر غرناطة. وسبقه 
اإلسالم  ظهور  فيها  أوجز  المشرق  عن  بمقدمة 
وحركة  الفتوح  وانتشار  األموية،  الدولة  وقيام 

العلوم والفنون واآلداب في دمشق وغيرها.
وكان كلما ذكر عصراً من العصور األندلسية 
السياسية واإلدارية واالجتماعية اتبع ذلك بعرض 

علمي قصد منه إلى: 
العلم وفنونه، وتتابعه في تلك  - بيان اطراد 

المدة. 
- اإلشارة إلى أعالم العلم في أنواعه المختلفة، 
منبهاً على توالي أجيال العلماء، واتصال حلقات 
العلم، وأثر كل واحد منهم في الفن الذي اختص 

به أو نشط له.
- وقد كان هذا مناسباً جداً لقارئ الكتاب ألنه 

تمهد ما سيأتي في الفصول الالحقة من بيان:
< تواصل علوم المشرق اإلسالمي مع علوم 

األندلس.
< ما أضافه األندلسيون إلى ما وصل إليهم 
وما استنبطوه هم بجهودهم الخاصة وتطويرهم 

للعلوم
< حركة نقل العلوم والفنون واآلداب وجوانب 
الثقافة العربية اإلسالمية »األندلسية والمشرقية« 

والمترجمين  النقلة  طريق  عن  الغرب  إلى 
والدارسين في األندلس من الداخلين إليها.

هذه  المجال  هذا  في  ڤيرنيت  للدكتور  ونقرأ 
العبارة الدقيقة والالفتة عن تقويم الغرب وتثمينه 

ألثر األندلسيين الحضاري، قال: »ص37 - 38«:
»لقد اعتقدت أوروبا عصر النهضة، وهي التي 
العربية  العلمية  الكتب  أنجزت طبعات كثيرة من 
القرن  هذا  من  الكبيرة  الشخصيات  جميع  أن 
ال  هذه  أيامنا  وفي  إسبانية،  كانت  األندلسي 
يتردد أكبر مؤرخي العلم جورج سارنون في أن 
يكتب أن إسبانية القرون الوسطى »عصر ازدهار 
علمي  مركز  أكبر  كانت  اإلسالمية«  الحضارة 

ثقافي في العالم......«.

وفي متممات الكالم على انتقال الثقافة العربية 
اإلسالمية »العلوم المختلفة خاصة« اإلشارة إلى 
تراث  على  بالتعرف  األوائل  المسلمين  اهتمام 
األمم العلمي ذي األثر في حركة الحضارة، وكان 
من البدايات عفاية خالد بن يزيد بن معاوية بن 
أبي سفيان بالعلم، والترجمة وتعاونه مع عدد من 
المترجمين المتقنين للقبطية والالتينية وغيرهما.

السابقة  األمم  بتراث  االهتمام  واسترسل 
هذا  في  ويذكر  العباسي  العصر  في  العلمي 
والمعتصم.  والمأمون  الرشيد  أسماء  المجال 
إلى  نقلوا  الذين  المترجمين  من  عدد  ظهر  وقد 
العربية مؤلفات مختلفة في علوم األوائل »الطب 
والفلسفة والفلك والرياضيات والهندسة...« من 
لغات مختلفة منها اليونانية والالتينية والسريانية 

»التي كانت صلة وصل غالباً«.

»3«
الثقافة  من  نقل  ما  على  الكالم  استغرق 
العربية  الثقافة  من  طريقها  عن  أو  األندلسية، 

فضل األندلس على ثقافة الغرب
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على  المؤلف  قسمها  فصول٫  ستة  اإلسالمية 
»الرابع  الميالدي  العاشر  القرن  من  القرون: 
عشر  الثالث  القرن  إلى  الهجريين«  والخامس 

الميالدي »السابع الهجري« وما وراءه.
باألسماء  جادة  متابعة  الفصول  هذه  وفي 
في  العربية  الكتب  من  نقل  ما  ألهم  واألرقام 
العلوم المختلفة، وأشهر المترجمين وأبرز مراكز 
»وخارجها  األندلس خاصة  في  والترجمة  النقل 

أيضاً«.
ويدخل في الكتب المترجمة كل ما صدر من 
ومع  المختلفة،  العصور  مع  متابعة  علمية،  كتب 
الفلسفة،  من  حال:  بعد  حاالً  جدد  علماء  بروز 
والسيمياء  والتنجيم  والفلك،  والرياضيات 
والفيزياء،  والطب  والباطنية«  »الظاهرية 
األرض،  وعلم  الفلكية،  واألدوات  والرياضيات 
والمالحة وعلم النبات وعلم الحيوان، والتقنية... 
من  المؤلف  قدمه  ما  خالل  من  القول  ويمكن 
في  جديد  كل  إلى  التفتت  الترجمة  إن  تفصيل 
ما  وكل  الحضارة.  لحركة  األساسية  العلوم 
يتبعها من علوم وفنون، ذلك بأن األلق الحضاري 
العربي  األوروبي  »البلد  األندلس  الذي ظهر في 
حقيقية  منارة  فكان  صقلية«  ومعه  اإلسالمي- 
التفتوا إليها واقتبسوا منها، وعاشوا في ظاللها 

مدة طويلة.
وقد ظلت بعض الكتب حية متحركة في المعاهد 
والجامعات األوروبية إلى مطلع النهضة الحديثة 
مثل كتب الطب »والصيدلة« والفلسفة والمالحة 

والعلوم  والرياضيات  »الفيزياء«  والبصريات 
إلى  وصل  ذلك  إن  بل  النبات...  وعلم  الخفية، 
اآلداب والفنون »كالشعر والموشح والموسيقى 

والعمارة...«.
»4«

كانت الترجمات عن العربية إلى الالتينية قبل 
يعرف  »ال  مقفلة  الميالدي  عشر  الثاني  القرن 
بعد  األمر  انتظم  ثم  عمله«،  ترجم  الذي  المؤلف 
المخطوطات  وجاءت  الترجمة،  وكثرت  ذلك. 
ويظهر  والخاتمة،  المقدمة  فيها  تامة  المترجمة 

فيها اسم الناسخ، وتاريخ النسخ ومكانه.
ُوعدَّ المطران رايموندو »توفي 1152م 547م« 
مترجمي  »مدرسة  باسم  عرف  لما  مؤسساً 
الغرب  أمم  المترجمون األوائل  طليطلة«، وعّرف 
وأرخميدس  أرسطو  »مثل  الكالسيكي  بالعلم 
وبطليموس وإقليدس«، إضافة عن علوم الشرق 
نقل  الغالب  وكان  اإلسالمية«.  العربية  »الثقافة 
األندلس«  من  »والمشرقية  األندلسية  المؤلفات 

إلى الالتينية والعبرية.
جيراردو  المشهورين  المترجمين  ومن 
الكريموني »ت 1187م 583هـ« ومن أهم مترجماته 
باث،  دي  وأديالرو  الكندي،  للفيلسوف  كتابان 
ودومينغو  528هـ«  »1134م  اإلشبيلي  ويوحنا 

غونثالث، وماركو الطليطلي.
احتضنت  التي  المدن  أكبر  »طليطلة«  وكانت 
نشاط  هناك  وكان  الترجمة،   ودور  المترجمين 
مثل  أخرى  أندلسية  مدن  في  الترجمة  في 

غرناطة وقرطبة وإشبيلية في الجنوب، وطركونة 
ومرسية...  وبلنسية  وطرطوشة  وبرشلونة 

وغيرها..
ويخرج قارئ الكتاب بنتيجة مهمة واضحة هي 
عظمة أثر األندلس في ثقافة أوروبا، وطول مدة 
ذلك التأثير المباشر وغير المباشر منذ استقرار 
في  وانخراطهم  األندلس،  في  العرب  أحوال 
العلمية  الجوانب  وممارسة  والتصنيف  التأليف 
على وجه عملي، وخصوصاً في الفلك والفيزياء 
والطب والعقاقير »الصيدلة« والنبات والسيمياء 
تفسير  ذلك  ويتبع  والتنجيم  والبصريات 
وأدوات  الفلكية  واألدوات  والفلسفة  األحالم 
الجراحة الطبية. وثبتت أسماء العلماء المشارقة 
كذلك  وثبتت  الغرب  في  عندهم  واألندلسيين 
الزهراوي والزرقيال  أسماء مؤلفاتهم مثل كتب 
وابن رشد وابن حزم وابن طفيل وابن فرناس، 
ابن  فيهم  أيضاً  كثر  وهم  المشارقة  إلى  إضافة 
الهيثم وابن سينا والفرغاني والخوارزمي وعمر 

الخيام والبتاتي..

»5«
زماناً  أوروبا  على  امتد  حضاري  ظل   .....
طويالً كانت األندلس فيه على قمة العطاء الفكري 
دنيا  على  أشرقت  منارة  وكانت  والحضاري، 
الغرب... وال يسع الباحث الغربي المنصف إال أن 
يعترف بذلك التاريخ العلمي والعطاء الحضاري 

المأطور بفكر مستنير مفيد للبشرية.
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أمن اخلليج أصبح القضية 
األولى التي تشغل االهتمام.. 
فأن يسود األمن هذه املنطقة 
هو ضرورة حيوية ليس ألهلها 

فقط، وإمنا كذلك للعالم كله.. 
فأهل اخلليج مثل غيرهم 

من الشعوب يتطلعون إلى 
حياة ينعمون فيها بالسالم، 

ويحققون التقدم لهم 
وألجيالهم القادمة، وهم 

يعلمون أنه ال سبيل إلى ذلك 
إال في ظالل األمن والطمأنينة.. 
والعالم كله يرى أن أمن اخلليج 

هو الضمان الستمرار تدفق 
نفطه في شرايني االقتصاد 

العاملي، وإال كانت الكارثة التي 
ال ميكن تصور مداها..

مختارات مما نشرته مجلة
»الشرطة« خالل عقودها 

األربعة املاضية

إعداد: موزة احلمادي

األرشيف

صادق معالي وزير الداخلية على توصية لجنة التنظيم 
االتصاالت  نظام  تطوير  بشأن  الداخلية  بوزارة  العامة 
الالسلكية بالوزارة وإدخال األجهزة المتقدمة التي تزيد 

كفاءته.
وكانت اللجنة قد ناقشت في اجتماعها برئاسة العقيد 
سهيل محمد عبدالله مذكرة من إدارة االتصاالت السلكية 
اإلدارة  مدير  وكلفت  الموضوع،  هذا  حول  والالسلكية 
المتخصصة  الشركات  مع  الالزمة  باالتصاالت  بالقيام 
نظام  عن  شاملة  دراسات  لتقديم  الخبرة  صاحبة 
االتصاالت المزمع استحداثه وأن تشمل الدراسة إدخال 
نظام الميكروييف المستخدم حالياً في معظم دول العالم.

الرشطة املؤهلة دعامة لألمن

نيابة عن وزير الداخلية قام سعادة العقيد خلفان وكيل 
الخامسة  الدورة  تخريج  حفل  برعاية  الداخلية  وزارة 
الشرطة  تدريب  بمدرسة  المستجدين  للشرطة  عشرة 
بالشارقة. وقد أقيم حفل التخريج بمقر المدرسة وشارك 

فيه عدد من كبار المسؤولين ورجال السلك السياسي، 
كما حضره المسؤولون بوزارة الداخلية ومديرو الشرطة 
الشرطة  وضباط  التدريب  مدارس  ومديرو  باإلمارات، 

وممثلون للقوات المسلحة، وجمع كبير من الموظفين.

تطوير نظام االتصاالت الالسلكية بالداخلية

زيارة استطالعية ملراكز التدريب يف بريطانيا

يحيى  الرائد  برئاسة  وفداً  الداخلية  وزارة  أوفدت 
والتدريب  للتخطيط  العامة  اإلدارة  من  العيسى  أحمد 
ومراكز  معاهد  من  لعدد  استطالعية  بزيارة  للقيام 
لتلقي  الوزارة  من  الدارسين  إيفاد  يتم  التي  التدريب 

دورات تدريبية فيها، ومتابعة شؤون الدارسين هناك. 
من  اعتباراً  أسبوع  لمدة  المهمة  هذه  استمرت  وقد 

.1980/9/13
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دعوة دول التعاون للمشاركة في بطولة الرماية

اجتماعاً  للشرطة  الرياضي  االتحاد  إدارة  عقد مجلس 
بمقر وزارة الداخلية برئاسة العميد سعيد عبدالله رئيس 

المجلس.
السنوية  االستعدادات  مناقشة  االجتماع  خالل  تم 
أقطار  في  الشرطة  أجهزة  لدعوة  النية  وتتجه  للرماية، 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمشاركة في هذه 
البطولة وبحث المجلس الدعوة المقدمة من االتحاد العربي 
في  القدم  لكرة  الرابعة  العربية  البطولة  لتنظيم  للشرطة 
اإلمارات، وتمت الموافقة المبدئية على هذه الدعوة وتقرر 

تشكيل لجنة لإلعداد لهذه البطولة على أن ترفع توصيات 
بهذا الشأن إلى االجتماع القادم للمجلس.

االتحاد  من  المقدمة  الدعوات  على  المجلس  واطلع 
العربية  الشرطة  بطولة  في  للمشاركة  للشرطة  العربي 
في  بغداد  في  تنظيمها  المقرر  المصارعة  في  األولى 
الثانية  العربية  الشرطة  وبطولة  القادم  ديسمبر  شهر 
العربية  الدورة  وفي  بالكويت  تنظيمها  المقرر  للجودو 
األولى للشرطة وتمت الموافقة على المشاركة في بطولة 

المصارعة والدورة العربية األولى للشرطة.

خلفان خميس يشارك في اجتماع المركز العربي للدراسات األمنية

وزارة  وكيل  خميس  خلفان  العميد  سعادة  شارك 
الداخلية في الدورة التاسعة عشرة لمجلس إدارة المركز 
العربي للدراسات األمنية والتدريب الذي عقد في الرياض 
الدورة  المجلس خالل  24 سبتمبرالماضي، وناقش  يوم 
تقرير رئيس المركز العربي للدراسات األمنية والتدريب 

عن أنشطة المركز خالل الدورة الماضية.
لعام  للمركز  العلمي  التقرير  المجلس  واستعرض 
طلب  في  النظر  المجلس  أعمال  جدول  وتضمن   1988
ومناقشته  المركز،  إدارة  لمجلس  الداخلي  النظام  تعديل 
بشأن السماح لغير موظفي المركز والدارسين بالمعهد 
العالي للعلوم األمنية باالستفادة من دورات تعليم اللغات 

األجنبية التي ينظمها المركز.

الشعور السائد في مؤمتر 
قادة الشرطة واألمن العرب 

الذي عقد في القاهرة هو 
أن الوحدة التي جمعت بني 

شعوب األمة العربية ال ميكن 
أن تؤثر عليها األحداث أو 

الظروف العارضة، وأن التعاون 
بني شعوبها ضرورة تفرضها 

املصالح املشتركة بقدر ما 
متليها روح األخوة.

كانت الفرحة عامة بني 
جميع الوفود بالعودة إلى 

االجتماع في القاهرة، كما 
كانت مصر العربية سعيدة 
بالتقاء أشقائها العرب على 
أرضها.. وفي هذا اجلو األخوي 
اكتسب احلديث عن التعاون 
العربي في مجاالت الشرطة 

واألمن مصداقية تنبع من 
الواقع، وتؤكدها التجربة.

59 العدد 568 أكتوبر 2019



العدد 586 اكتوبر 602019

ضمن التوجه، الذي انتهجته 
وزارة الداخلية في التواصل 

والتفاعل مع قطاعات اجملتمع 
كافة - وخاصة قطاع الشباب 

- جاء توقيع الفريق سمو 
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 
وزير الداخلية، على اتفاقية مع 
قناة دبي الرياضية، في سبتمبر 

املنصرم، تقوم مبوجبها الوزارة 
برعاية برنامج »اجلماهير« 
ملوسمني رياضيني بقيمة 

تناهز املليوني درهم، حيث أكد 
الفريق سمو الشيخ سيف 

بن زايد آل نهيان وزير الداخلية 
خالل املؤمتر الصحفي الذي 

عقد بالقيادة العامة لشرطة 
أبوظبي في احلادي عشر من 
سبتمبر املاضي، أن الرعاية 

التي خصصتها وزارة الداخلية 
لبرنامج »اجلماهير« في قناة 
دبي الرياضية، جاءت لتكمل 

رسالة الوزارة في التواصل 
املستمر والتفاعل مع قطاعات 

اجملتمع كافة.

2
0
0
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استقبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير 
الداخلية خالل سبتمبر المنصرم كالً من سعادة عبد الحميد بو 
زاهر السفير الجزائري لدى الدولة، وسعادة شاندرا بهندراي 

السفير الهندي لدى الدولة. وتم خالل اللقاءين مناقشة عدد 
اللقاءين  وحضر  المشترك.  االهتمام  ذات  الموضوعات  من 

سعادة اللواء سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية.

نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  برعاية 
حارب  خليفة  الركن  اللواء  سعادة  افتتح  الداخلية  وزير 
الخييلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون اإلدارة والتخطيط 
معهد  نظمها  التي  المهنة  وأخالقيات  الوظيفي  الوالء  ندوة 
تدريب الضباط في كلية الشرطة بالتعاون مع مركز البحوث 
والدراسات األمنية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وذلك في 
قاعة المؤتمرات بمقر وزارة الداخلية واستمرت لمدة يومين، 
وألقى سعادة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة 

افتتاحية  كلمة  والتخطيط  األمن  لشؤون  المساعد  الداخلية 
رحب فيها بالحضور في رحاب وزارة الداخلية وفي مستهل 
فعاليات الندوة العلمية »الوالء الوظيفي وأخالقيات المهنة« 
مركز  مع  بالتنسيق  الضباط  تدريب  معهد  ينظمها  التي 
البحوث والدراسات األمنية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي 
ضمن أنشطته العلمية التي تهدف إلى مواكبة المستجدات 
المحلية والعالمية وترسيخ دعائم العمل األمني لدى منتسبي 

الشرطة واألمن وأهمها الوالء الوظيفي وأخالقيات المهنة.

سيف بن زايد يستقبل سفريي اجلزائر واهلند

اخليييل يفتتح ندوة الوالء الوظيفي
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نساء في الميدان

مريم السالمي:
العمل العسكري فخر وهيبة

جيداً  تعرف  وأن  بذاتها،  الفتاة  تؤمن  أن 
تثابر  وأن  ثابتة،  بخطوات  تنجح  وأن  قدراتها، 
تكون  بذلك  هي  أهدافها،  أقصى  إلى  للوصول 
أنموذجاً للفتاة اإلماراتية، وفي هذا العدد نسلط 
الضوء على أنموذج إماراتي لفتاة استطاعت أن 
تكون من نساء الميدان الالئي يشار إليهن ببنان 

الفخر والعزة.
 ،2012 العدد في عام  تبدأ حكاية ضيفة هذا 
الله  عبد  محمد  مريم  الشابة  التحقت  عندما 
السالمي بالعمل الشرطي، وتدرجت في مسار 
رتبة  إلى  اليوم  العسكرية حتى وصلت  الرتب 

نقيب.
مديرة  حالياً  السالمي  مريم  النقيب  تعمل 
فرع تحليل وبرمجة النظم في قسم التحليل في 
إدارة البرامج والنظم اإللكترونية التابعة لإلدارة 
في  واالتصاالت  اإللكترونية  للخدمات  العامة 

وزارة الداخلية.

نظم  في  البكالوريوس  شهادة  تحمل  مريم 
المعلومات من جامعة زايد، وتحمل معها العديد 
تقتحم  شابة  فتاة  تناسب  التي  األحالم  من 
المجال الوظيفي، وهي متسلحة بالعلم والمعرفة 
في  المشرفة  النماذج  من  واإلرادة  واالتقان 

العمل العسكري.
فخطوات مريم السالمي الوظيفية كانت ثابتة 
تعرف  فهي  العمل،  في  وإخالصها  كإرادتها 
المجتهدين  حلم  المشرق  المستقبل  أن  جيداً 
والمخلصين والقادرين دائماً على التميز، ومريم 

السالمي واحدة منهم.
قالت:  العسكرية،  الحياة  بداية دخولها  وعن 
العمل  لدخول  شجعني  الكل  الله  من  بفضل 
ساندوا  من  هم  فعائلتي وصديقاتي  الشرطي، 
حيث  العسكرية،  الحياة  دخول  في  قراري 
يثق  كان  فالكل  الجميع،  من  التشجيع  وجدت 
بي وبقدرتي أن أكون من الذين يخدمون تراب 

وطننا الغالي بالعلم والتميز واإلخالص. 
تقول مريم إن أقوال الشيخ زايد بن سلطان 
التي  األقوال  هي  ثراه-  الله  -طيّب  نهيان  آل 
تحب دائماً أن تستند إليها في حياتها الوظيفية 
واالجتماعية، فهي الحكم التي جاءت بعد تجربة 
طويلة من الحياة والخبرة والحكمة من إنسان 
وأب يعرف قيمة الحياة ويؤسسها، لهذا دائماً ما 
تضع عبارات وأقوال الشيخ زايد أمام ناظريها. 
إلى  السالمي  محمد  مريم  النقيب  وأشارت 
التميز الوظيفي لعام  أنها حصلت على ميدالية 
في  طبيعية إلخالصها  وكنتيجة  وبعدها   2017
العمل حصلت على الميدالية نفسها للمرة التالية 

في عام 2019.
الجوانب  في  كثيراً  تهتم  السالمي  مريم 
المشي  رياضة  ممارسة  تهوى  لهذا  الرياضية 
بشكل منتظم ألهميتها وفوائدها العديدة المتمثلة 
أنها  كما  الذهني،  والصفاء  النفسي  الهدوء  في 

تمارس القراءة واالطالع بشكل مستمر. 
وعن األحالم قالت النقيب السالمي: أحالمي 
وشامخة،  وكبيرة  عالية  أحالمي  سقف،  بال 
أهدافي  أهم  من  هو  عملي  مجال  في  والتطور 

الوظيفية التي أحرص عليها.
على  للمقبالت  تقدمها  التي  النصيحة  وعن 
العمل الشرطي في وزارة الداخلية، قالت النقيب 
اتخاد  في  التردد  عدم  عليهن  السالمي:  مريم 
قرار االلتحاق بالعمل العسكري وهذه النصيحة 
العسكري فخر وهيبة  للجميع، فالعمل  أسديها 

ومستقبل للوطن.

اأقوال ال�سيخ زايد اإ�سارات ت�سيء يل حياتي

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

منتسبي  أحد  على  العدد  هذا  في  الضوء  نسلط 
بتكريم من  الذي تشرف  المتميزين  الداخلية  وزارة 
صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعال عضو 
لحصوله  القيوين  أم  إمارة  حاكم  األعلى  المجلس 
على درجة الدكتوراه في »القانون العام« من جامعة 

الحسن الثاني بالمملكة المغربية.
إنه العقيد الدكتور سالم حمد سيف علي بن حمضة 
القانون  في  دكتوراه  على  حاصل  وهو  عاماً(   43(
العام في سنة 2018 والتحق بكلية الشرطة سنة 1994 
وبعد التخرج التحق في اإلدارة العامة للدفاع المدني 
في أبوظبي وعمل ضابطاً في مركز المدينة في إمارة 
أبوظبي لمدة 9 سنوات، وانتقل كرئيس قسم للموارد 
البشرية في اإلدارة نفسها. في عام 2009 عمل في 
الدفاع  إدارة  في  والسالمة  المدنية  الحماية  قسم 
المدني، ومن ثم انتقل إلى مكتب القائد العام للدفاع 
وتطوير  االستراتيجية  قسم  رئيس  وكان  المدني 
األداء المؤسسي في القيادة العامة للدفاع المدني من 
2010، وحتى 2015 ومن ثم شغل منصب نائب مدير 
2018 ومن  األداء حتى  إدارة االستراتيجية وتطوير 
ثم انتقل إلى إدارة الدفاع المدني أم القيوين بمنصب 

مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين. 
بن  سالم  الدكتور  العقيد  يقول  التكريم  وعن 
من  بتكريمي  تشريف  أيما  تشرفت  لقد  حمضة: 
المعال على  صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد 
العام  القانون  في  الدكتوراه  درجة  لنيل  أطروحتي 
بعنوان: »إدارة التغير وأثرها على مؤسسات الدولة 
دراسة  كانت  المتحدة«  العربية  اإلمارات  دولة  في 
وتحدثت  كنموذج،  الداخلية  وزارة  وكانت  تطبيقية 
فيها عن أهمية التغيير ومن المسؤول عن التغيير هل 
الموظفين،  أو  المنتظم  أو  بذاتها  المؤسسة  قائد  هو 
كبير  دور  له  المؤسسة  قائد  أن  بالنهاية  وتوصلت 

وفاعل في عملية التغيير.
وفي مسيرته المهنية المتميزة عمل بن حمضة في 
الداخلية مثل فريق تطوير  لجان مختلفة في وزارة 
الخدمات ولجنة االستراتيجية وتطوير األداء ولجنة 
السياسات والمقاييس  الخارجية ولجنة  المشاركات 
المقارنات  ولجنة  والمقترحات  الشكاوى  ولجنة 

المعيارية وغيرها. 
وشهادات  ميداليات  على  حمضة  بن  كما حصل 

اإعداد: اأماين اليافعي

بن حمضة: 

تنظيم الوقت من أولوياتي في اإلنجاز

عدة ومختلفة خالل فترة خدمته في العمل الشرطي 
التميز  وميدالية  المخلصة  الخدمة  ميدالية  ومنها 

الوظيفي وشهادة التميز وغيرها.
يقول العقيد بن حمضة إن الموازنة بين وظيفته 
وبالتالي  أولوياته،  بتنظيم  تتم  الشخصية  وحياته 
مكثفة خالل  هذا بصورة  الوقت، حيث طبق  تنظيم 
الماجستير  شهادتي  لنيل  األكاديمية  الدراسة  فترة 
تحقيق  في  كثيراً  ساعده  الذي  األمر  والدكتوراه 
أن  دون  من  المحدد  الوقت  في  المرسومة  أهدافه 
يؤثر ذلك على متطلبات عمله والواجبات المنوطة به 

على أكمل وجه.
في  فهو  ممتع  عمل  الشرطي  العمل  أن  ويؤكد 
األمن  ولتحقيق  اإلنسان  لخدمة  موجه  النهاية 
لي على  المجتمع، فكان هذا دافعاً  والسالمة ألفراد 
الروح  ورفع  النجاح  ومواصلة  واالجتهاد  الجد 

المعنوية للمرؤوسين واألفراد داخل المنظمة.
وأخيراً ينصح العقيد بن حمضة جميع منتسبي 
وااللتزام  والمثابرة  بالجد  واألمن  الشرطة  قوة 
لتحقيق  الذات  وإنكار  الواحد،  الفريق  بروح  بالعمل 

التطور والرقي المتميز في العمل الشرطي.
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خارج المهنة

يمارس محمد خلفان علي الحساني الذي 
يعمل برتبة مساعد في قطاع األمن الجنائي 
في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، الرياضة 
كمحترف وقد اختار أن يكون العباً محترفاً 
)سبارتن  ورياضة  الجري  رياضة  في 
بممارسة  تختص  الرياضة  وهذه  ريس(، 

الجري لمسافات طويلة ومتوسطة.
رياضة  يمارس  أنه  الحساني  ويوضح 
رياضة  أما  سنوات،  ثمان  منذ  الجري 
)سبارتن ريس( فمنذ ثالث سنوات، مشيراً 
إلى أنه اآلن يركز بشكل مكثف على بطوالت 
وأكثر  شهرة  أكثر  ألنها  ريس،  السبارتن 

صعوبة وتحد وقوة.
نادي  العبي  أحد  إنه  الحساني:  يقول 
شرطة  منتخب  العبي  أحد  أنه  كما  العين، 
أبوظبي، وخالل مشاركاته الرياضية حصد 

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

العديد من البطوالت لنادي العين ومنتخب شرطة 
التي  البطوالت  هذه  في  كثيراً  ويفتخر  أبوظبي، 

حققها.
البطوالت  من  العديد  حصدت  قائالً:  ويوضح 
في  اسماً صعباً  الدولة، وأصبحت  داخل وخارج 

بطوالت السبارتن ريس.
عالم  في  نالها  التي  والمراكز  الجوائز  وعن 
رياضة الجري والسبارتن ريس، يقول الحساني: 
حصلت على المركز األول في بطولة ناس )تحدي 
كما  العالم،  أبطال  أحد  بمشاركة  الليلي(  ناس 
)سبارتن  سباق  في  األول  المركز  على  حصلت 
وبعدها  السعودية،  العربية  المملكة  في  ريس( 
سبارتن  بطولة  في  الثاني  المركز  على  حصلت 
ريس في البحرين، كما حصلت على المركز الثاني 
العامة  القيادة  فريق  مع  الحكومات  بطولة  في 
لشرطة أبوظبي، وحصلت على المركز الثالث في 

بطولة تحدي الصحراء )ديزرت وريار( بمشاركة 
هذا  العالم،  حول  دول  عدة  من  عالميين  أبطال 
سباق  في  األول  المركز  على  حصولي  بجانب 

الجري المقام في سلطنة عمان.
وعن البطوالت التي تأهل لها، ويستعد لخوض 
الحماس:  بكثير من  الحساني  البطل  قال  غمارها 
وأحلم  أمريكا  في  العالم  لبطولة  متأهل  أنا  حالياً 
بتحقيق أفضل أداء في البطولة لرفع علم دولتي 
فقط  وليس  وفائز  كمنتصر  العالم  بطولة  في 
الحلم،  هذا  لتحقيق  جاهداً  أعمل  وأنا  كمشارك، 
في  اللقاء  هذا  )تم  الشهر  هذا  البطولة  وستقام 

شهر سبتمبر الماضي(.
كما أني متأهل لبطولة العالم )ديزرت وريار( 
)الحالي(،  أكتوبر  بريطانيا في شهر  في  المقامة 
تمثيل  في  البطوالت  من  العديد  لديَّ  يوجد  كما 

شرطة أبوظبي على مستوى وزارة الداخلية.

محمد الحساني: 
أنا الرقم الصعب في رياضة »السبارتن ريس« 
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أصحاب الهمم

ولد محمد حسن محمد الجابر في الخامس 
تربى  دبي،  بإمارة   1962 عام  يوليو  من  عشر 
في كنف أسرة متماسكة ومتجانسة، كان لألم 
دور كبير جداً في تربيته وتوجيهه ودفعه قدماً 
تحديات  من  الكثير  واجه  إعاقته،  على  للتغلب 
اإلعاقة لكنه بفضل الله ثم أسرته التي وفرت 
له الجو المحفز واإليجابي الذي أطلق له العنان 
في مبارزة الصعاب والتغلب عليها، لقد شملته 
همته  والرحمة، وشحذت  والرفق  بالحنان  أمه 
األمر الذي جعلته يشق طريقه بإرادة وعزيمة 

ال تقهر.
يعاني الجابر منذ والدته من تلف في أعصاب 
األذن مما سبب له إعاقة سمعية، كانت األسرة 
غير متنبهة لمصاب ابنها أثناء طفولته األولى، 
غير  التصرفات  بعض  عليه  الحظت  أنها  إال 
الطبيب  إلى  الكالم، فهرعت  الطبيعية في تلقي 
الذي أخبرهم بالمرض، ثم بدأت رحلة العالج 
في مختلف مستشفيات الدولة طلباً لالستشفاء، 
حيث قال األطباء قولهم بأن ال أمل له بالسماع 

الطبيعي، وسلمت األسرة أمرها إلى الله. 
لم تشغله اإلعاقة عن التفكير في تنمية ذاته، 

مدارس  في  دراسته  إلكمال  الجابر  فقد سعى 
دبي، وفي الثالثين من يوليو عام 1977 قرر أن 
العامة لشرطة دبي في  بالقيادة  فالتحق  يعمل 
اإلدارة العامة للمرور قسم المخالفات، بوظيفة 
مدني تنفيذي أول. يقول الجابر: بيئة العمل هنا 
جانب  من  والتشجيع  الدعم  ألقى  حيث  رائعة، 
الضباط المسؤولين وزمالئه في العمل، ولدي 
اإلبداع، وتشعرني  على  تحفزني  رائعة  وظيفة 
وهو  ومسؤولية،  وإخالص  عطاء  العمل  بأن 

األمر الذي يجعلني سعيداً حقاً.
ال يكتفي الجابر بالعمل الوظيفي، بل يشارك 
والمجتمعية  الوطنية  الفعاليات  من  العديد  في 
الجابر  يصفها  المشاركات  وهذه  والرياضية، 
بالخالقة ألنها تبث فيه روح المشاركة والفعالية 
المجتمعية، كما أنه يمارس هواياته من خاللها، 
مثل رياضة الكراسي والتصوير الفوتوغرافي.

وللجابر طموح ال حدود له، فهو يهدف إلى 
في  التقدم  إلى  باإلضافة  دراسته،  استكمال 
عمله الوظيفي، عالوة على ذلك، كان يتمنى أن 
يصل إلى أعلى المناصب ويصل بعمله المهني 
والوظيفي إلى مستوى التميز واالبتكار، وذلك 

وللناس  أوالً،  اإلعاقة  ذوي  من  إلخوانه  ليثبت 
حاجزاً  تقف  ال  اإلعاقة  أن  ثانياً،  المجتمع  في 
اإلنسان  إن  بل  وتميزه،  اإلنسان  إبداع  أمام 
السوي هو من يملك اإلرادة القوية التي تدفعه 
قدماً لتغيير حياته وحياة اآلخرين من حوله إلى 

األفضل.
السمو  صاحب  قرار  أن  إلى  الجابر  ولفت 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه 
الله، بتغيير المسمى إلى »أصحاب الهمم« في 
أبريل2017، غير حياته وزوده بطاقة هائلة، ذلك 
الصغيرة  النقطة  تلك  هي  اإليجابية  الكلمة  أن 
التي تمكث في عقلك الباطن وتحركك اتجاه ما 
تريد وتعطيك الدافع والحافز في اتجاه هدفك، 
وتمكنك من تذليل الصعاب وتحدي المعوقات 
صعب  مهما  مرادك  وإنجاز  طريقك  إلكمال 
المشوار، يقول: »الحمدلله أن لدينا قيادة محبة 
راية  رفع  في  إنسانيتها  دوماً  وتثبت  لشعبها 
إمكانياتهم،  وتعزيز  كفاءتهم،  وتوثيق  أبنائها، 
للقيادة  فشكراً  بأنفسهم،  ثقتهم  وإعالء 

الرشيدة«

محمد الجابر: الكلمة اإليجابية تعطيك الدافع
اإعداد: خالد الظنحاين
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شخصيات

الجنسية،  كولومبي  رجل  هو  غينياك  انتوني 
أمير خليجي بارز وقام باالحتيال  انتحل شخصية 
على مستثمرين بما يقرب من ثمانية ماليين دوالر 
وعاش حياته في الترف والرفاهية، بدأت القصة في 

الظهور بعد القبض عليه وتقديمه للمحاكمة.
قالت سجالت  عاماً   47 العمر  من  البالغ  غينياك 
على  نفسه  يقدم  دائماً  كان  إنه  والمحكمة  الشرطة 
الثامنة  بعمر  وهو  بعيد،  أمد  منذ  خليجي  أمير  أنه 
عشرًة، وكان يمارس االحتيال على شركات االئتمان 

المصرفي والفنادق والمحالت وكذلك المستثمرين.
لقب  كما  »السلطان«،  أو  الزائف  األمير  وخدع 
نفسه، عشرات المستثمرين خالل نحو ثالثة عقود 
وأقنعهم بدفع هذا المبلغ الهائل له، بسبب اعتقادهم 

أنه يحظى بدعم عائلة خليجية حاكمة.
وكان غينياك يقيم في منزل فاخر ويقود سيارة 
ويستخدم  مزيفة،  دبلوماسية  بلوحات  »فيراري« 
إال  الجمهور  أمام  يظهر  ولم  ويختاً  خاصة  طائرة 

تحتوي  حقيبة  يحملون  شخصيين  بحراس  محاطاً 
على وثائق مزيفة.

وهو  أن شوهد  بعد  الفخ  في  وقع  المحتال  لكن 
يتناول لحم الخنزير، وفتح تحقيق معه للكشف عن 
حقيقته، التي تقول إن هذا »األمير« في الواقع رجل 
ولد في كولومبيا وتبنته عائلة أمريكية في سن سبع 
عاماً،   17 العائلة في عمر  ثم فر من منزل  سنوات، 
وسبق أن أمضى بضعة أعوام وراء القضبان بسبب 

تورطه في قضايا احتيال مماثلة.

بداية القصة
إلى  الطفل  نقل  تم  كولومبيا  في  الحرب  بعد 
رحلة  وبعد  المتحدة،  الواليات  في  األوسط  الغرب 
الفخمة  والمنازل  الفنادق  إلى  انتقل  عاماً   40 دامت 
أقر  والغربي،  الشرقي  األمريكيين  الساحلين  على 
أنتوني بما فعل أمام المحكمة الفيدرالية في ميامي 
بأنه انتحل شخصية مسؤول حكومي أجنبي وقام 

بارتكاب عدٍد من عمليات االحتيال والنصب.
في حين كشفت المحكمة أنه قام باالحتيال على 
عدد من المستثمرين فيما يقرب من ثمانية ماليين 
جذب  أجل  من  أمير  أنه  وأدعى  أمريكي،  دوالر 
الشركات الداعمة، والتي كان يزعم أنها مدعومة من 
ساللة ملكية، ووسط كل ذلك كان يتلقى هدايا وإقامة 
مجانية ملكية في الفنادق، وأدعى أنه سوف يشتري 
الكشف  قبل  ميامي  منطقة شاطئ  الفنادق في  أحد 

عن احتياله.
اعترف أنتوني أيضا ًأمام المدعي العام األمريكي 
أنه قام بإنشاء شركة استثمارية من أجل االحتيال، 
والتي أنشأها في يونيو 2015 ومن خاللها كان يقوم 
باالتصال بالمستثمرين حتى يقعوا في شراكه وتتح 
له الفرصة لالحتيال عليهم، وفي هذا الصدد أعطاه 

أحد المستثمرين خمسة ماليين دوالر.
خداع  في  سبباً  الفاخرة  الحياة  أسلوب  كان 
الكثيرين، فكان ال يصل إلى مكان إال عبر الهليكوبتر 

األمير المزيف
 999 - خا�س
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كان يضع عالمة على باب منزله  اليخت وأيضاً  أو 
تدل على أنه من األسرة المالكة.

بيفرلي  فندق  في  أنتوني  أقام   1991 عام  في 
الليلة  أيام سعر   4 لمدة  هيلز  بيفرلي  في  ويلشاير 
في  ليموزين  سيارات  تأجير  بجانب  دوالراً   3488
مجموع  وصل  حتى  دوالر  بـ7500  أنجلوس  لوس 
فلوريديان  غراند  منتجع  في  دوالر   14000 الديون 

بيتش العالمي عام 1993.
كان سبب القبض عليه للمرة األولى هو فاتورة 
بكفالة،  باي وخرج  ألف دوالر في غراند   27 بمبلغ 
وتم إعادة اعتقاله مرة أخرى عام 1996 في فلوريدا 
الوالية،  في  االحتيال  بتهمة  بالسجن  عليه  وُحكم 
ومع حلول األلفية عاد لالنتحال مرة أخرى وانتحل 
مشيغان،  والية  في  أوسطي  حاكم شرق  شخصية 

وفي األخير أدعى أنه من أسرة خليجية حاكمة.
يتمتع  أنه  الجميع  إيهام  استطاع  األثناء  تلك  في 
فاخرة  في شقة  يعيش  وكان  دبلوماسية،  بحصانة 
داخل جزيرة فيشر المطلة على شاطئ ميامي، ويقود 
ثياباً  دبلوماسية ويرتدي  أرقام  لها  فيراري  سيارة 
نفسه  ويظهر  الثمن،  باهظة  رولكس  وساعة  فخمة 
العالم  بكل شيء يحدث في  له صلة  أن  على  دائماً 

ويمتلك رصيداً بالبنك يصل إلى 600 مليون دوالر.
استقر في كاليفورنيا وحصل على هوية رسمية 
بصفته أميراً وسرق بطاقات ائتمان من أجل استئجار 
األسماء  يستخدم  غينياك  كان  ليموزين.  سيارات 
المستعارة أثناء السفر، وتم القبض عليه في نوفمبر 
للسفر من  2017 عندما استخدم جواز سفر مزوراً 
النصب وحكم  بتهمة  ثم حوكم  نيويورك  إلى  لندن 
عيه بالسجن 20 عاماً.  وقدم المحامي سيرة ذاتية 
تعاني  كولومبيا  كانت   1970 عام  في  أنه  أفادت  له 
حياة  عاش  وأنه  والفوضى،  األهلية  الحروب  من 
 1977 عام  وفي  وشقيقه،  هو  الشوارع  في  صعبة 
أنتوني هو وأخوه وبدأ  تبنى زوجان من ميشيغان 
يكذب على زمالئه أنه يمتلك منتجعاً فاخراً وأنه ابن 
عصبي  بانهيار  إصابته  وتم  ديلويس،  دوم  الممثل 
لعالج  مصحة  ودخل  بالتبني  والديه  انفصال  بعد 

األمراض العقلية وهرب حينها من المنزل.

السقوط
غينياك  مارسها  التي  االحتيال  عمليات  بدأت 
بالظهور منذ عام 1991، حيث أظهرت مستندات من 
إحدى قضايا إحدى المحاكم في ميشيغان أنه ادعى 
بأنه أمير خليجي ونصب على فندق وعدة شركات 

في الوالية بمبالغ وصلت إلى 10 آالف دوالر.
ورغم وقوعه في العديد من المشكالت المخالفة 
للقانون واصل غينياك حياته كأمير أجنبي ثري في 
شقة فخمة تقع في جزيرة فيشر الراقية في ميامي 

وعدد من السيارات الفخمة.
في  أخرى  مرة  المزيفة  غينياك شخصيته  أظهر 
بالمستثمر  معاونيه  أحد  اتصل  2017 حينما  مارس 
اسوسيتس  تورنبي  شركة  من  سوفر  جيفري 
فاونتنبلو  منتجع  في  دوالر  مليون   440 الستثمار 
المنتجع  في  بالمئة تقريباً  في ميامي أي حصة 30 
الذي قامت شركة تورنبي بإعادة تصميمه وتوسعته 

بكلفة نحو مليار دوالر. بعد شهرين اجتمع غينياك 
أمير  أنه  على  إليه  قدم  مع سوفر، حيث  مرة  ألول 
البداية.  في  على سوفر  انطلى  الذي  األمر  خليجي، 
وباعتباره مستثمراً محتمالً دعي غينياك إلى النزول 
الفندق  إلى  فوصل  مايو  شهر  في  المنتجع  في 
بسيارة فيراري كاليفورنيا موديل 2016 ذات لوحات 
أنه اشتراها  دبلوماسية على ما يبدو )وتبين الحقاً 

من موقع أي باي(.
بدعوة  المبادرة  هذه  غينياك  رد  أغسطس  في 
خطاب  على  أطلعه  حيث  الفخمة،  شقته  إلى  سوفر 
من بنك خليجي يقدم له ضمانات بمبلغ 600 مليون 
دوالر، كما تباهى أمامه بأسطول السيارات الفخمة 
التي يملكها، وكانت اثنتان منها بلوحات دبلوماسية.

غينياك  صحب  الشهر  ذلك  من  الحق  وقت  في 
الى  ضيفه سوفر برحلة على متن طائرته الخاصة 
الرحلة  الصفقة. خالل  مناقشة  في  لإلفاضة  آسبن 
قدم سوف إلى مضيفه سوار كارتييه تضاهي قيمته 
معاوني  أحد  من  اقتراح  على  بناء  الدوالرات  آالف 
غينياك »ألن مصداقية السلطان كانت موضع شك«، 

وذلك وفقاً لما جاء في حيثيات المحاكمة.
خالل هذه الرحلة أسر غينياك لسوفر أنه وبسبب 
مركزه الدبلوماسي عليه االتصال بوزارة الخارجية 
عليه.  ليطمئنوا  ساعات  بضع  كل  طلبها  على  بناء 
حينما  الخاصة  الدبلوماسية  بامتيازاته  تباهى  كما 
اصطحب سوفر بسيارته وراح يقود برعونة. وجاء 

في وثائق المحكمة أنه حينما اشتكى المطور العقاري 
من رعونة القيادة أجاب غينياك أنه لن يحدث أي شيء 

إذا أوقفته الشرطة ألنه يتمتع بحصانة دبلوماسية.
حول  الشكوك  الوقت ساورت سوفر  هذا  خالل 
غينياك وأكثر ما فاجأه أنه شاهد الرجل الذي يدعي 
الخنزير،  لحم  على  يحتوي  طعاماً  يأكل  مسلم  انه 
فطلب من الفريق األمني في منتجع فاونتبلو التحقق 
أكثر من شخصية غينياك فعادوا وأكدوا أنه محتال.

من  يعرفه  بما  الفيدرالية  السلطات  سوفر  أخبر 
معلومات عن غينياك والتي باشرت بإجراء تحقيقاتها 
في األمر، حيث تم مراجعة شريط المراقبة في شقة 
الدبلوماسية  اللوحات  أن  ووجدوا  الزائف  األمير 
كان  حينما  نوفمبر  في  اعتقاله  فتم  بالفعل،  مزورة 
سفر  بجواز  نيويورك  إلى  لندن  من  السفر  يحاول 
للحصول  فلوريدا  في  السلطات  اعتقاله  قاد  مزور. 
على مذكرة تفتيش لشقته، وتم العثور على بطاقات 
تعريف بأسماء وصفات مختلفة والعديد من اللوحات 
الدبلوماسية المزورة ولوحة أمن دبلوماسي مزورة 
الدوالرات  وآالف  بها  غير مصرح  ائتمان  وبطاقات 

نقداً ومستندات مالية باسم أمير خليجي.
إليه  الموجهة  بالتهم   2018 مايو  في  غينياك  أقر 
المتمثلة في انتحال شخصية دبلوماسي أو مسؤول 
الغير والتآمر الرتكاب عملية  أجنبي وانتحال هوية 
احتيال، حيث حكمت عليه المحكمة بالسجن عشرين 

عاماً.
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عطفاً على ما سبق في العدد السابق بشأن التعويض عن الضرر في قانون 
المعامالت المدنية اإلماراتي واسترساالً لما تم التمهيد إليه نتناول في السطور 
التالية اإلضرار والضرر، حيث نصت المادة )282( من قانون المعامالت المدنية 
اإلماراتي على أنه ) كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر(، 
ألحكام  وفقاً  اإلضرار  في شأن  العام  المبدأ  بوضوح  المادة  هذه  وقد حددت 

الشريعة اإلسالمية. 
فيعرف اإلضرار في االصطالح بأنه مجاوزة الحد الواجب الوقوف عنده أو 
التقصير عن الحد الواجب الوصول إليه في الفعل أو االمتناع مما يترتب عليه 
الضرر. وقد استعاض المشرع بلفظ اإلضرار عن سائر المسميات المستعملة في 
هذا المقام، كمصطلح العمل غير المشروع أو العمل المخالف للقانون واإلضرار 
ال يعني الضرر بمعناه المتقدم فيختلف اإلضرار عن الضرر اختالف السبب عن 

النتيجة، فاإلضرار هو الفعل أو عدم الفعل الذي يؤدي إلى الضرر. 
مجرد  على  يقوم  بالضمان  االلتزام  أن  رؤية  مع  والكثيرون  نختلف  وقد 
الضرر. كما نختلف مع المذكرة اإليضاحية لقانون المعامالت المدنية اإلماراتي 
التي تشير إلى أنه )أما في الفقه اإلسالمي فمسؤولية من يأمر غيره مسؤولية ال 
تقوم على الخطأ بل على الضرر(. فإذا كان صحيحاً أنه ال يقوم االلتزام بضمان 
الضرر في الفقه اإلسالمي على الخطأ، فإن إطالق القول بأن هذا االلتزام يقوم 

فيه على مجرد الضرر يفتقد الكثير من الدقة.
كما أن اإلضرار ال يعني مجرد إلحاق الضرر بالغير إذا كان اإلضرار مفهوماً 
ر بالغير، فهو أيضاً ال  غير مرادف للضرر، بل هو ذات الفعل أو االمتناع المِضّ
يعني مجرد إلحاق الضرر بالغير مطلقاً، بل البد أن يكون إلحاق الضرر بالغير 
على نحو غير مشروع. ومصدر عدم المشروعية فيه يأتي من كون الفعل أو 
االمتناع غير مأذون به من ناحية، وأن يتجاوز فيه على حق الغير المعصوم من 

ناحية أخرى.
المشروعة  المنافسة  عن  الناجم  الضرر  اإلضرار،  أشكال  من  نستبعد  كما 
المسموح بها لحفظ المصلحة في معقولية األسعار وتحسين نوعية المنتجات، 
وكذلك الضرر المألوف في عالقات الجوار المتسامح فيه لعدم إمكانية التحرز 
منه، وأيضاً الضرر الناتج عن اتالف المال بإذن صاحبه، كما يستبعد من نطاق 
اإلضرار الضرر الذي يصيب مصلحة اقتصادية محضة ال ترقى إلى أن تكون 

حقاً يحميه القانون لغياب معصومية المصلحة المتجاوز عليها.

خواطر قانونية - 2
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القصيدة الشعبية نابعة من لغة المجتمع نفسه 
الكثير  ما جعل  وهذا  لديه،  قريبة ومرغوبة  وتعد 
واسعة  الشعبي  الشعر  من  المغناة  القصائد  من 
إلى سماع ما  المجتمعات بحاجة  إن  إذ  االنتشار، 
القصيدة  تعد  لذلك  قضاياها،  يمس  وما  يمثلها، 
الشعبية هي الناقل الرئيس للتراث، وهي الوسيط 
الذي ينقل هموم الشعب للحاكم، وينقل توجيهات 

الحاكم للشعب.

راشد شرار
             شاعر إماراتي

شعر: عيضه بن مسعود

أشــــــتــــــاق لــــــــلــــــــَوْرد الــــــنــــــدي كــــــــّل االحـــــيـــــان

الــــــــشــــــــوك ميــــنــــعــــنــــي وَجــــــــــــــــــالّد ســـــّجـــــان

الـــــشـــــوف يــــــصــــــَرخ: يـــــا )املـــــشـــــاويـــــر ولــــهــــان(

ــة أحـــــــزان ــنـ ــفـ ــي واجــــــــي حـ ــ ــْرنـ ــ ــِثـ ــ ــْنـ ــ والــــلــــيــــل َيـ

ــان ــصـ ْع أغـ ــْر شــــَجــــْر َهــــّمــــي ْوِتــــــْتــــــَفــــــرَّ ــ ــبـ ــ ــْكـ ــ ْوِيـ

فـــســـتـــان الـــــشـــــوق  أرتــــــــــدي  ــك  ــ ــلـ ــ الجـ َوْرد  يـــــا 

ــران ــ ــهـ ــ ــى َحـــــــــــّد األمـــــــــــل بـــــــــات سـ ــ ــلـ ــ وكـــــــــــٍل عـ

ــان ــبـ ــعـ ــف تـ ــ ــيـ ــ ــوالـ ــ ــسـ ــ ويـــــنـــــك تــــــــرى َصـــــــــــْدر الـ

أوطـــــــان ال)آه(  ــن  ــ ــ م فـــيـــنـــي  ــى  ــ ــن ــ ب ُبــــــْعــــــدك 

َبــــــْعــــــدك غــــــــــَدْت ااْلفـــــــكـــــــار خـــــطـــــوات عـــمـــيـــان

ــا مــــَســــْكــــت الــــــقــــــْرب ألـــــقـــــاه َدّخــــــــان ــ ــ ــَم ــ ــ ــلْ ــ ــ ْوِك

عـــطـــشـــان حــــــــــّب..  مْلـــــطـــــْر  َوْرد  يـــــا  ــان  ــ ــش ــ ــط ــ ع

ــان ــ ك إذا  ــي  ــ ــون ــ ــي ــ ع ــي  ــ ــ ف ــك  ــ ــ ــال ــ ــ وص واْســــــــِكــــــــْب 

ــي أزمــــــان ــ ــرن ــ ــّه ــ ــَس ــ ــم )تـــــعـــــال( أْمــــــَســــــْت ت ــ ــا كـ ــ يـ

ــوان ــ ــن ــ ع دون  مــــــن  ــر  ــ ــي ــ ــس ــ ْت )أجـــــــيـــــــك(  ــى  ــ ــت ــ ح

ــح الــــــيــــــوم إنــــســــان ــ ــب ــ ــص ــ يــــــا لــــيــــت َحــــــّظــــــي ي

ــر الـــلـــيـــل نــعــســان ــ ــَهـ ــ ــْسـ ــ ِوْيــــــــَنــــــــاْم صــــاحــــي ْويـ

ــى األَلـــــــــــــْم َقـــــــــــْدر االمـــــكـــــان ــ ــاسـ ــ ــنـ ــ ــاتـ ــ لــــكــــن أبـ

ـــــان ميــــكــــن يــــلــــن الــــــشــــــوك ِوْيــــــــــَنــــــــــاْم َســـــجَّ

واِمــــــــــــــــــــــّد َيـــــــــــــــــــّدي بــــــــــس عـــــــــــاِجـــــــــــْز أطـــــــولـــــــه

ِوْحــــــــــــــــــــــــروف فـــــــــي آخــــــــــــر خــــــفــــــوقــــــي خــــجــــولــــه

ــه( ــ ــول ــ ــق ــ والـــــــــــــــــــَدْرب يـــــْضـــــَحـــــك )ِعـــــــــْيـــــــــده الــــــلــــــى ت

تـــــعـــــمـــــي ســـــــوالـــــــيـــــــف الـــــــــــــَفـــــــــــــَرْح والـــــطـــــفـــــولـــــه

ــه ــ ــول ــ ــي ــ ـــــــــْيـــــــــق.. تــــــْنــــــَحــــــت فـــــــي احملـــــــانـــــــي س والـــــــــضِّ

ــه ــ ــول ــ ح َوْرد  يـــــــا  ــــــْمــــــع  الــــــشَّ ى  َضــــــــــــــوَّ ــب  ــ ــ ــل ــ ــ ــق ــ ــ وال

ــم خــــيــــولــــه ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ لـــــــــن الـــــــنـــــــعـــــــاس أْطــــــــــــلَــــــــــــْق عـ

ــه ــ ــولـ ــ ــصـ ــ واغــــــــــتــــــــــاَلــــــــــت ْريــــــــــــــــــــاح املــــــــــآســــــــــي فـ

واخلـــــــــــــــــوف مــــــــــــــــــــاَرْس فـــــــــي خــــــفــــــوقــــــي فــــضــــولــــه

ــه ومتــــــــشــــــــي كــــســــولــــه ــ ــ ــم ــ ــ ــت ــ ــ ــع ــ ــ ــــــــْف ال ِتــــــــْتــــــــلَــــــــحَّ

َدْولـــــــــــــه! دون  مـــــــن  َشـــــــْعـــــــب  ــدك  ــ ــ ــع ــ ــ ب واصـــــــَبـــــــْحـــــــت 

هــــطــــولــــه مـــــــــن  َلــــــْهــــــفــــــتــــــي  صـــــــــحـــــــــاري  أروي 

مـــــيـــــولـــــه ـــــــــــْق  حتـــــــــــقِّ ِوّدك  خـــــــــــاطـــــــــــٍر  لـــــــــــي 

ــه ــ ــول ــ ــم ــ ــاحل ــ ــا ب ــ ــ ــه ــ ــ ــت ــ ــ ــْب ــ ــ ــَع ــ ــ ويــــــــــا َكــــــــــم )تـــــــــعـــــــــال( أْت

بــــــــه.. بــــــــــن الـــــــــــســـــــــــؤال ْوحـــــــلـــــــولـــــــه مــــــــتــــــــغــــــــرِّ

ِوْيـــــــــــِحـــــــــــّب ِوْيـــــــــــــفـــــــــــــاِرْق ْوَيـــــــْبـــــــكـــــــي ويـــــــْوَلـــــــه

ْغ بــــــــالــــــــدمــــــــوع الــــــرجــــــولــــــه مـــــــــا كــــــــــــان َمـــــــــــــــــــــرَّ

وارخـــــــــــــــي َهـــــــــــــــَدب يــــــاســــــي ْوأْعــــــــــــلِــــــــــــْن ســـــدولـــــه

واْقـــــــــــــــــــــَدْر بـــــــَعـــــــْد طــــــــــول انــــــــتــــــــظــــــــاري.. أطـــــولـــــه
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شعر: دالل كمال راضي ـ السعودية
عنَد منتصِف الليِل

لل�ص�عرات فقط:

شعر: أحالم الدميني
قصيدة: سيرة ذاتية

عنَد منتصِف الليِل
ومنتصِف الشوِق

أغفو في حضِن القصيدِة مقداَر حلٍم
ثم أنتفُض كعصفورٍة بللها العطُر
فأكتُب تسابيَح العشِق المشتعلَة

وأسكُب أقداَح الشجِن سطوراً مضمخًة باآلهاْت.
وحين تنضُب المفرداُت

وتغدو جعبُة الليِل فارغًة مني
أتلقُف أشالَء الشوِق المبعثرَة على قارعِة السهِر

ألدفَنها في مقبرِة الصمِت
وأغادُر إلى أصقاع نهاٍر جديٍد

أبحُث فيِه عني
وحيَن ال أجدني

أسلُّم نفسي لتياِر الوقِت

فيجرُفني نحَو ليٍل جديْد.
الذي ينسلُّ عنوًة  الزمِن  وبيني وبين 

من قبضِة العمِر
أقُف صامدًة كصخرٍة رأْت كلَّ العصوِر

وكلَّ الفصوِل
ولم تهتْز بخطى الزمِن المتسارعِة

ولم تصِغ لتهكِم الكائنات.

ولدُت قبَل وضِع الرحيِل بنصِف يوم،
فأصبح للبقاِء وطٌن وشهادُة ميالد،

وبكت عليَّ السماُء،
وَعلت أصواُت النساِء بالزغاريد.

 > > >             
وقَت المخاض،

كانت أّمي تربُط سيقاَن األرِض 
حتى تقَف عن الدوران،

كي ال ُيغمى عليها،
ومع ذلك كان ُيغمى عليها،

فيهتز خصُر األرِض
ويفوُح عطُرها

من تحِت قدمي أمي
فأضحُك وتفيُق أمي.

 > > >            
من يوِمها 

والكذُب يحاوُل 
أن يحتّل فراَغ الحقيقة،
ويراوَد الفكَر عن نفِسه،

فأستعيُن به

حتى ينكشَف لي قصُد الغموض!
 > > >              

أتطهُر باألبجديِة من إثِم الوجود،
وأساعُدها كي تقَف على قدٍم وساق.

 > > >              
لم أتخرج من كليِة األماني المعلقِة بعد،

رئيسُة حزِب حلِم أُمة،
وثائرٌة ضدَّ سياسِة تدجيِن الشعب.

 > > >             
أقرأُ الحياَة بلغِةالطفِل وعيِن الغرباء،

أكتب ماينتمي إليَّ بين قوسين،
وأُصادُق الالوعي

عندما أقرأُ النصَّ
خارج القوسين.

 > > >             
ل، ألملُم حشود التأُمّ

وأضُعها تحَت َجفِن الفكر.
 > > >             

ال أتهم الموَت، واأللَم،
والخيانَة حتى الجحيم،

فالكلُّ يقوُم بدوِره 
بكلِّ طاعٍة وإتقان.

 > > >          
، ال أتطّيُر بالنرِد مع الحظِّ

وال أعوُل شغَب الحياِة أي اهتمام
إذا لم تعزف على أوتاِر اإلنسانية.

 > > >            
فسيولوجياً مازلُت أعشُق النبَض،

سيكولوجياً بلغُت من الجنوِن عتياً.
 > > >            

أبحُث على الكلماِت
التي تغّرُدها طيور الفنِّ

فهناك ال أرى للعطِر موتا.
 > > >          

متقاعدٌة عن مزاولِة الّنكِد،
أخفي تجاعيَد األسى بالدموِع

فأبدو أكثَر بريقاً.
 > > >            

أعشق الحياَة حدَّ القناعة،
وتعشقني الحياُة حدَّ التملُّك!
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بحور القوافي

a.

بحور القوافي

أدب عالمي 
أليس اوزوالد

ولدت الشاعرة البريطانية أليس اوزوالد في مدينة ردنغ بمقاطعة 
بيركشر عام 1966، تلقت تعليمها في جامعة أوكسفورد ونشرت أول 
في  الموجود  »الشيء  بعنوان:   1996 عام  في  لها  مجموعة شعرية 
السلم الحجري«، رشحت لجائزة فوروورد وجائزة ت. س. اليوت 

في عام 1997. 
الثانية المعنونة »داْرت« بجائزة  في عام 2002 فازت مجموعتها 
ت. س. اليوت، تلتها بعد ذلك عدة مجموعات رشحت أو فازت بهذه 
الجائزة وجوائز مرموقة أخرى. ومن عناوين مجموعاتها الشعرية: 
»الرعد يدمدم: 101 قصيدة إلى الكوكب« 2005، »الغابة الخ« 2005، 

»أعشاب ضارة وأزهار برية« 2009 و»غلبه االستيقاظ« 2016. 
لها  حققت  التي  ماؤه«،  لنهر جف  قصيدة  »دنت:  قصيدة  كانت 
الفوز بجائزة »فوروورد« عن فئة أفضل قصيدة عام 2007، صرخة 
تحاول  عظم/  من  ماء  »حورية  حيث  للبيئة،  يحدث  ما  على  يأس 

استدعاء النهر للخروج من الحجر الجيري«.
يقتصر  أن  من  بدالً  أنه سياسي  تفكر في عملها  أن  وهي تحب 
على إرسال المناشدات من أجل كوكب األرض، لكنها تقول: »وظيفة 

الشعر هي تغيير الجماليات، بدالً من التصدي للنظام«.
مصدر إلهامها الصبر، عندما نظمت قصيدة »تيثنوس« في ديوانها 
أيام  مدى  على  صباحاً  الرابعة  عند  االستيقاظ  عليها  كان  األخير 
لتسجيل أوقات الفجر، ولتكتب عنها في وقتها الحقيقي. ومثل هذا 
التركيز كان مكلفاً عندما كان أطفالها صغاراً في السن، وهي ما زالت 
بابها، يقول فيها  ابنها، مررها تحت  لها  بها  تحتفظ بمالحظة بعث 

»أحس بوجع في بطني، وبوجع في سني، وفي كل جسمي«.
تعد اوزوالد من أكبر شعراء بريطانيا األحياء، وتم اختيارها أخيراً 
سايمن  للشاعر  خلفاً  أوكسفورد  بجامعة  الشعر  كرسي  إلشغال 
آرميتاج، وهو منصب ستشغله شاعرة ألول مرة بعد أن كان حكراً 
على الرجال منذ تأسيسه في عام 1708، تقول شاعرتنا في قصيدة 

»قصة قصيرة عن السقوط«، والتي ترجمها عادل الزبيدي:
إنها قصة المطر المتساقط

كي يتحول إلى ورقة ويسقط ثانية
إنه سرُّ وابِل صيف

ليسرق الضوء ويخبئه في زهرة
وكلُّ زهرٍة رافٌد صغير

يجري من األرض أخضر وخاطفاً
إحدى أمنيات الماء وهذه الحكاية

تتدلى في تويج زهرة أصغر من إبهامي
لو استطاع عابر سبيل أن يمّرً فقط

صافياً صفاء الماء من خالل ريشة عشب
ليجد ضوء الشمس مختبئاً في طرفها المستدق

متجهاً ليبذر قطرات مطر صاعدة من نوع ما
بعدها قد أعرف مثل الماء كيف أوازن

بين ثقل األمل وضوء الصبر
الماء الذي هو خاٌم للغاية وقوٌي قوَة األرض

ويتوارى في صهاريج من حديد ويتسرب
مسحوباً بفعل الجاذبية نحو لساني

كي يبرد ويمأل شبكة أنابيب هذه األغنية
التي هي قصة المطر المتساقط

الذي يصعد نحو الضوء ويسقط ثانية

أعالم عربية
الفرزدق

الفرزدق هو همام بن غالب بن صعصعة الدارمي التميمي وكنيته أبو فراس أي )كنية األسد(، 
لُقب بالفرزدق الذي غلب عليه وعرف به نسبة إلى قصره وغالظته، لذلك ُشبّه بالجردقة، وهي 
تدق وتشربها النساء، وهناك مقولة أخرى كان وجهه غيظاً متجهماً وبه آثار الجذري، وأجمع 

آخرون سبب لقب الَفرزدق تشبيهه في الحيران والتائه. 
ُولد في البصرة عام 38 الهجري الموافق 658 الميالدي في عهد خالفة سيدنا عمر بن الخطاب 
بالبصرة التي ُعرفت بعد ظهور اإلسالم بسوق العرب، يأتونها الناس لطلب تعلّم الشعر واألدب، 
مكارم  به  متوارث  بيت  في  نشاة طيبة  نشأ  والتفاخر.  التجارة  أعمال  في  أهميتها  إلى جانب 
األخالق واألمجاد. وُعرف عنه مصاحبة األشراف الذين يتداولون األخبار وقصص وحياة العرب 
السالفة وبطوالت فرسان وحكام القبائل العربية، وسماع الشعر القديم الذي تناول المدح والذم 

والعشق وما إلى ذلك. 
أخذ الَفرزدق من تلك التجمعات الحفظ وبإصغاء بكل فطنة وذكاء، حيث اشتهر بذكائه وموهبة 
الوقت.  الناس في ذلك  الراوّي والحافظ بمعرفة أخبار  التي ورثها عن جده صعصعة  الحفظ 
ترعرع الَفرزدق تحت رعاية وكنف أبيه غالب الذي أحسن تأديبه وتربيته وتعليمه الشعر وما قال 
العرب في األدب والثقافة. كان أبو الَفرزدق غالب يهوى العيش في بادية بني تميم عن البصرة، 
حيث نشأ الَفرزدق نشأة أهل أوالد البادية، التي أثّرت في أخالقه وعاداته وفضائل االعتزاز التي 
اكتسبها من بيئة البادية. أخذ من بادية تميم وأهلها الذين كانوا قوم تميم من أفصح القبائل 
العربية، فكسب الفصاحة من منهل حياة البادية التي علمتّه أصول اللغة العربية والقدرة على 
اشتقاق الكلمات. كانت بادية تميم في زمن الفرزدق غنية بكثرة الشعراء الذين تأثر بهم، إلى 
جانب النشأة البدوية التي أثرت بطبائعه طوال حياته. اتخذ الَفرزدق من أبيه غالب المثل األعلى 
في اإلعجاب والتفاخر بشكل كبير، وقد بالغ االبن في تعظيمه وتقديره ألبيه، حتى نهج على 

ُخطاه، ولقي تشجيع ودعم أبيه الذي اعتز به اعتزازاً ال نظير له في التاريخ.
اصطحب والد الَفرزدق ابنه إلى لقاء سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فسأله علي من 
هذا فأجابه هذا الشاعر ابني، فقال له علي : تعلّم القرآن خير من الشعر، ناصحاً له بتجنب القول 

الرفث والُسباب، ويهديه إلى الخير، فعمل الَفرزدق على حفظ القرآن. 
الفرزدق أحد من أسس وقام على مناكبه الشعر العربي زمن الحكم األموي في الشام، فلم 
يترك فناً بالشعر إال وتطرق إليه ونظّمه، لكن غلب عليه شعر التفاخر الذي أبدع به، لموافقته 

طباعه الشخصية إلى جانب شعر الهجاء والمدح.

َستَأتيَك ِمنّي إِن َبقيُت َقصاِئٌد
ُر َعن َتحبيِرها ُكلُّ قاِئِل ُيَقصِّ

لَها ُتشِرُق األَحساُب ِعنَد َسماِعها
إِذا ُعدَّ َفضُل الِفعِل ِمن ُكلِّ فاِعِل
َة الَّتي َوأَنَت اِمُرؤٌ لِلُصلِب ِمن ُمرَّ

ُر َعنها َبسَطُة الُمتَطاِوِل ُتَقصِّ
ُهُم َرَهنوا َعنُهم أَباَك لَِفضلِِه

َعلى َقوِمِه َوالَحقُّ بادي الَشواِكِل
َولَو َعلِموا أَوفى لَِحقِن ِدماِئِهم
َوأَبيََن َفضالً ِعنَد ِتلَك الَفواِضِل

لَُهم ِمن أَبيَك الُمصَطفى اَلِتَّقوا ِبِه
أَِسنََّة ِكسرى َيوَم َرهِن الَقباِئِل

ً َفَضلتُم َبني َشيباَن َفضالً َوُسؤَددا
َكما َفَضلَت َشيباُن َبكَر اِبَن واِئِل

َوَقد َفَضلَت َبكٌر َربيَعَة ُكلَّها
ِبِفعِل الُعلى َوالَمأُثراِت األَواِئِل

َحَميتُم َمَعّداً َيوَم ِكسرى اِبِن ُهرُمٍز
ِبَضرَبَة َفصٍل َقوََّمت ُكلَّ ماِئِل
َغلَبتُم ِبذيقاٍر َفما اِنَفكَّ أَمُرها

إِلى اليَوِم أَمَر الخاِشِع الُمتَضاِئِل
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a.

 اأمثال �صعبية:

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

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

الشدة فهو عرضة للمخاطر.

كلمة ومعنى
»مرازيب«

قال الشاعر عبدالله بن حميد السويدي:
اختالهن والدمع سكاب

             يريه شرى دفق المرازيب
هذي وصوف اللي به انساب

             يتال ضعاين خلّه مديب
أي أنه يختال، أي ينظر إلى ركاب أحبابه، وهي راحلة بهم ودمعه 
يجري كما تجري المرازيب بالماء. والمرازيب جمع مرزاب وهو أداة 
تكون على حافة سطح المنزل يسيل منها ماء المطر إلى األسفل، وهي 
في  لغة  المرزاب:  اللغة:  في  الصحاح  كتاب  في  جاء  معربة.  فارسية 
المطر  ماء  منه  يسيل  المنزل  أعلى سطح  في  أداة  والميزاب  الميزاب، 
عند هطوله على سطحه. وجاء في اللسان: وزب الشيء، يزب وزوباً 
إذا سال. والجوهري: الميزاب المثعب، فارسي معرب: قال: وقد عرب 
بالهمز، وربما لم يهمز، والجمع مآزيب إذا همزت، وميازيب إذا لم تهمز.

كنايات مالحية

ي المرافق« »يغنِّ

المرافق: هو الغيص الذي يعمل لحسابه الشخصي في سفينة الغوص 

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 الغوص بعيداً عن سلطة النوخذة، فيعملون لحسابهم الشخصي 
وهذان  البحر،  قاع  من  لسحبه  سيب  معه  يكون  غيص  كل  وكان 
الشخصان يكونان فريق عمل مستقالً 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.

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

صار يغني« وقد أورده الصباغ.

عبارات
استريح

تقال للشخص الذي يراد منه أن يستريح، ويأخذ قسطاً من الراحة 
سواء كان ذلك بالمجلس أو البيت أو المكتب، فيقال له: »استريح« فإذا 
أحّب أن يستريح جلس وإال فإنه يرد بالجواب التالي: »عدوك الريح« 

أو »الله يريحك«.

هب ريح
»إّن دولــة اإلمــارات، ومــن خــال سياســتها ومنوذجهــا يف املنطقــة، ترســل رســائل إيجابيــة 
ــن  ــد م ــدي للعدي ــرك، للتص ــوي املش ــل التنم ــش والعم ــامح والتعاي ــول رضورة التس ح

ــة.«. ــار األرسة الدولي ــن يف إط ــا مجتمع ــي تواجهن ــات الت التحدي

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

ويل عهد أبوظبي، نائب القائد األعىل للقوات املسلحة
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أعمال  إلى  الروائي  األدبي  اإلبداع  تحول 
خاصة  التزايد،  في  مستمرة  ظاهرة  سينمائية 
بشكل  حاضرة  وأصبحت  األخيرة،  اآلونة  في 
سنوي، بعد أن ظلت العالقة بين الدراما واألدب 
فاترة لفترة طويلة، حيث أثبتت الرواية مكانتها 
في العالم في الـ 100 سنة التي مضت، وألهمت 
السينما. كما أن عدداً من كتّاب الروايات ألهموا 
إلى  فاستندوا  السينمائية  األفالم  مخرجي 
في  بصمتها  تركت  أفالماً  ليقدموا  رواياتهم 

تاريخ السينما.
القراءة  محبّي  بين  دائماً  يدور  كبيرٌ  جدلٌ 
وعّشاق السينما، حول األعمال الروائيّة التي يتّم 

تحويلها إلى أفالم سينمائية.
مؤمنون  القراءة  محبو  أي  األّول،  فالطرف 
بالمزيد  صفحاتها  عبر  تسمح  الرواية  بأّن 
قدراً  الحبكة  يعطي  ما  التفاصيل،  من  والمزيد 
أكبر من اإلمتاع، كما أّن الرواية على صورتها 
المكتوبة، تمنح الخيال فرصًة ألن يسبح ُمتخياّلً 
فهناك  فيها.  األحداث  ومسارح  شخصيّاتها 
الروايات  بأن  األول  الطرف  لدى  كبير  اقتناع 

عندما تتحول الرواية إلى فيلم سينمائي

حتقيق: حممد قا�صم ال�صا�س

إذا ُجسدت على الشاشة سوف تفقد سحرها، 
فدائماً ما يكون سرد الكاتب لألحداث، هو أكثر 
متعة، حيث يطلق الكاتب العنان لمخيلة القارئ 
وأعلى  ابداعاً،  أكثر  بشكل  األحداث  ليتخيل 

تحليقاً من سماء الشاشة.
أّما الطرف الثاني أي أنصار السينما فيرّدون، 
اإلندماج  على  المشاهد  تساعد  األفالم  بأّن 
وأّن ما يحدث في عمليّة صناعة  األحداث،  مع 
الفيلم، من تفاصيل تتعلّق بالمؤثرات واإلضاءة 
ويجعلها  الرواية،  يخدم  وغيرها،  والموسيقى 
أقرب للمتلّقي، خاصة أن بعض األفالم حققت 
عنها،  المقتبسة  للروايات  مماثالً  كبيراً  نجاحاً 

وربما فاقتها شهرة.
أعظم  حققت  التي  الروايات  تحويل  وعند 
النجاحات، إلى أفالم سينمائية ينجح القليل منها 
فقط إذا بقيت ُمتمِسكًة بالنص األصلي للقصة 
والشخصيات، وال تفقد روعة وجمال الرواية. 
بينما يفشل الكثير منها، وال ينجح في إرضاء 

الجمهور.
روحية  إلى  الوصول  المشاهد  يستطيع  وال 

النص  عن  تخرج  التي  األفالم  عبر  الرواية، 
األصلي للرواية، وتفشل في نقل الرسالة العامة 

من الِكتاب إلى المشاهدين.
وعلى الرغم من كون كثير من منتجي األعمال 
العمل  نجاح  على  االتكاء  يحاولون  السينمائية 
التي حصدت  الروايات  وانتقاء بعض  الروائي، 
نسب قراءة عالية، فإن ذلك ال يعني في كثير من 
األحيان مالءمة النص الروائي ألجواء السينما، 
يتم  لماذا  للسؤال:  تدفع  أخرى  إشكالية  وهذه 
اختيار رواية من دون أخرى؟ وهل هناك رواية 
رواية  تصلح  وال  السينمائي  للتمثيل  تصلح 

ثانية؟
واإلشكالية األكبر عندما يكون الروائي نفسه 
التي ظهر عليها عمله،  الصورة  غير راٍض عن 
بعد أن أصبح منتجاً مصّوراً، فال القراء تقبلوا 
الفائدة  يجعل  مما  نفسه،  الروائي  وال  األمر 
لشركات  التجاري  الربح  صالح  في  تصب 
اإلنتاج السينمائي في معظم األحيان، وهو ما قد 
يصيب العمل الروائي في مقتل. وهذا ما حصل 
والمأخوذ  الكوليرا«،  زمن  في  »الحب  فيلم  مع 
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غارسيا  غابرييل  الكولومبي  األديب  رواية  عن 
ماركيز التي تحمل االسم نفسه، والذي ُعرض 
عام 2007، وأخرجه مايك نويل، وأنتجه سكوت 
باردم،  خافيير  ببطولته:  وقام  ستايندروف، 

وجيوفانا ميزوغيورنو، وبنجامين برات. 
فقد أمضى المنتج ستايندروف ثالث سنوات 
إلقناع ماركيز بالسماح له بتحويل روايته إلى 

فيلم.
كاملة  نهائية  نسخة  الفيلم  منتج  وعرض 
من الفيلم على ماركيز قبل عرضه في صاالت 
السينما. ولكن الفيلم تعرض النتقادات من النقاد 
واإلعالم، ووصف بأنه فيلم »منافس جدي على 

لقب أسوأ فيلم ُصنع من رواية على اإلطالق«.
الروايات  بعض  إغفال  يعني  ال  ذلك  أن  إال 
التي حققت نجاحاً باهراً حين تحولت إلى أعمال 

سينمائية، مما أضاف إلى نجاح الرواية ذاتها.
وهذا ما حصل مع فيلم »المريض اإلنجليزي« 
المأخوذ عن رواية مايكل أونداتجي التي تحمل 
وقام  منغيال،  أنتوني  وأخرجه  نفسه،  االسم 
بينوش،  وجولييت  فاينس،  رالف  ببطولته: 

وكريستين سكوت توماس، وويليم دافو. 
إشادات  اإلنجليزي«  »المريض  فيلم  ونال 
منها  عدة  بجوائز  وفاز  واإلعالم،  النقاد  من 
وأفضل  فيلم،  أفضل  وهي:  أوسكار  :9 جوائز 
مخرج، وأفضل ممثلة في دور مساعد، وأفضل 
مخرج فني وديكور، وأفضل تصوير سينمائي، 
وأفضل  موسيقى،  وأفضل  مونتاج،  وأفضل 

صوت، وأفضل تصميم أزياء.
كما فاز هذا الفيلم ب 3 جوائز من »الغولدن 
وأفضل  درامي،  فيلم  أفضل  وهي:  كلوب«، 

مخرج:، وأفضل موسيقى أصلية. 

هويان  »لينا  السورية  الروائية  التقت   »999«
أمام  الحرية  بترك  حبذت  والتي  الحسن«، 
فكرة  يرفض  ماركيز  ظل  بقولها:  القارىء، 
فيلم  إلى  العزلة«  »مئة عام من  تحويل روايته 
له  قدمه  الذي  العرض  الرغم  على  سينمائي، 
دوالر  مليون  عليه  -عرض  كوين  أنطوني 
أن  أريد  آنذاك- وكان مبرر رفضه: »ألنني ال 
أجد الكولونيل أورليانو وقد تحول إلى صورة 

ألنطوني كوين على أغلفة الرواية«.
من  شخصياً  انطلق  كروائية  أنا  وأضافت: 
ماركيز،  العالمية  الرواية  استاذ  اعتنقه  منطق 
الحرية  بترك  يتعلق  بما  بخياره  التمسك  وهو 
رواياته  أبطال  يتخيل  وهو  القارئ،  أمام 
وحسب،  مؤقتاً  أمراً  ظل  ذلك  ولكن  المفضلة، 
فيلم  ولعل  المادي،  لإلغراء  خضع  فماركيز 
المشاريع  أكثر  من  الكوليرا«  زمن  في  »الحب 

الرغم من  رداءة، عندما تحولت الى فيلم، على 
الموسيقى  رافق  »شاكيرا«  المغنية  صوت  أن 

التصويرية للفيلم.
وتابعت أن األمثلة ال تكاد تحصى على فشل 
السينما في نقل روعة أو فرادة النص الروائي، 
ناجحة  أفالماً  التاريخ شهد  أن  الرغم من  على 
فيلمي  مثل  الروايات،  عن  ُنقلت  المقاييس  بكل 

ذهب مع الريح، والمريض اإلنجليزي.
الثرية  ماركيز  تجربة  من  »بدأت  وأوضحت 
االقتباس  صعوبة  عن  قوياً  مثاالً  ألطرح 
أبداً.  الفكرة  يلغي  ال  ذلك  ولكن  ومخاطرها، 
الى  تحولت  التي  العالمية  الروايات  من  أذكر 
فشلت  »العطر«،  رواية  مستواها،  دون  فيلم 
يمكن  نعم  العطر،  رائحة  بتسريب  السينما 
عالم  الصورة في  أقوى من  الكلمات  إن  القول 
يؤمن  فذلك  الشاشة  األدب، ولكن، ال غنى عن 
بذلك  ألنه  ويطلبه،  الكاتب  له  يتوق  انتشاراً 
لينا  وختمت  القّراء«.  من  مختلفة  فئات  يجذب 
الحسن قائلة:»بالنسبة لتجربتي المتواضعة فقد 
تّم التوقيع على أكثر من عقد لتحويل رواياتي 
»نازك  رواية  مشروع  وهنالك  درامية،  ألعمال 
خانم: هو األقرب إلى التنفيذ، سأتقبل النتيجة، 
ألن الدراما أكثر انتشاراً من الكتاب، كما ستلعب 
نجاح  مستوى  في  دورها  االنتاجية  الظروف 
المشروع. إنها محاولة ضرورية للكاتب، تجربة 

البد من خوضها، بروح منفتحة«.
قراءة  يحبذ  بعضنا  بأن  القول  من  وأخيراً 
الرواية واالنتقال المباشر بين صفحات الكتب، 
وبعضنا اآلخر يفضل مشاهدة األفالم لتمرير 
أو  القراءة  إما  خياران  أمامنا  ليبقى  الوقت، 

المشاهدة، وال بأس إن كان كالهما معاً.

لينا الحسن
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د. طالل سعيد الجنيبي شاعر إماراتي، عضو 
اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات، كان أستاذاً جامعياً 
األمم  في  ومحاضراً  مانشستر،  جامعة  في 
المتحدة، وحالياً هو خبير في الموارد البشرية، 
وعضو مجلس إدارة في مجموعة من الشركات 
في قطاعات الصحة والصناعة والتعليم، ويتمتع 
بين  يجمع  صوتي،  بتوقيع  قصائده  بقراءة 
موسيقا التفعيلة واإلنشاد، يرى أن اللغة وعاء 
الفكر األول واألقدر، والشعر ذاك الكائن الذي 
ال يتنفس من دون لغة، والموسيقا مكون الشعر 
تتكاثر حتى تصل  التي  الصغرى  في جزئياته 
إلى اإليقاع الرائع، حصد مؤخراً جائزة اإلمارات 
للعمل اإلنساني 2019 عن مجمل عطائه الفكري 
واإلنساني. »999« التقت به على هامش فعاليات 
جمعية  نظمته  التي  الفجيرة  في  قيّظ  مهرجان 
اإلجازة  خالل  الثقافية  االجتماعية  الفجيرة 

الصيفية، فكان هذا الحوار:
اإلمارات  جائزة  على  أخيراً  حصلت   <
عطائك  مجمل  عن   2019 اإلنساني  للعمل 
الفكري واإلنساني، ما أهمية الجوائز بالنسبة 

للمبدع؟
من  الكثير  على  حصلت  أنا  الحقيقة،  في   -
وجائزة  الدولة،  رئيس  جائزة  منها  الجوائز، 
األمانة  مجلس  وجائزة  التقديرية،  خليفة 
العامة لمجلس التعاون، ووسام الملك بالمملكة 
يعنيني  ال  الجوائز  تعداد  إن  وأقول  المغربية، 
كثيراً، لكنها وقفات تقديرية تعطي المبدع حافزاً 
إضافياً، وتعطيه مؤشراً على أن منتجه اإلبداعي 
هو منتج مقدر، وتكون رسالة للمبدع على أنه 
على الطريق الصحيح، وأرى أن الجائزة الكبرى 
هي تأثر المتلقي وإعجابه بالقصيدة، وما تتركه 

فيه من أثر.
> تشتهر بأسلوب مميز في إلقاء القصائد 
أحدث  ما  وهو  الصوتي«،  »التوقيع  بـ  يعرف 
اإلماراتي،  الشهري  المشهد  في  ملحوظاً  فرقاً 

حدثنا عنه؟
- التوقيع الصوتي يشكل حالة مختلفة في 
الشعر، حيث إنه منتج إبداعي مختلف في تقديم 
المنتج الشعري، لقد عرف عند البدو الشيالت أو 
الشيلة، والشعر موزون ومقفى، وقد استلهمت 
أوزانه من حركة الجمل في البادية، وعندما أوّقع 

الجنيبي: القصيدة هي الكائن الخالب 
الذي يختارك قبل أن تختاره

حوار: خالد الظنحاين
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إنشاداً  أنشده  ال  فأنا  صوتياً  توقيعاً  شعري 
وإنما أطبعه بصفة خاصة تمثلني وتنسب إلّي. 
فالفرق بين التوقيع الصوتي واللحن أن األول 
يخلق مع والدة القصيدة في الوقت نفسه، وهو 
الحبل السري المرتبط بالنص، أما اللحن فيأتي 
بعد والدة القصيدة حيث يسقطه الملحن إسقاطاً 
من  بعض  قلدني  وقد  القصيدة..  على  مباشراً 
الشعراء في المغرب وفلسطين، علماً بأنني أول 
من اسميته التوقيع الصوتي كمصطلح، والشيلة 
في العامية مختلفة تماماً عن التوقيع الصوتي، 
فهو منتج مختلف تماماً. والغرض من هذا أنني 
على  وأوّقع  النص،  على  صوتي  أوّقع  حينما 
النص صوتي، فإنني أقّرب هذا اإلنتاج اإلبداعي 

من المتلقي. 
> ماذا تعني لك القصيدة؟

الذي  الخالب  الكائن  ذلك  هي  القصيدة   -
يختارك قبل أن تختاره، تتجمع قطرات اإللهام 
تجارب  من  المتنوعة  المختلفة  مصادرها  من 
الحواس  جميع  عبر  ومشاهدات  وذكريات 
يسكبها  الذي  الشفاف  الروح  إناء  في  لتستقر 
ذات  تغادر  أن  تقرر  قصيدة  أول  جسد  على 
الشاعر إلى فضاء النص اإلبداعي المعلن لتولد 
واإلبداع  الجمال  أهواء  وتصافح  القصيدة 
يبحث  ما  بعض  عندها  يجد  من  عند  واإلمتاع 
العدد  أن  رغم  األلف  تجاوزت  قصائدي  عنه. 
بالكم،  ال  بالكيف  فالعبرة  يؤخر  وال  اليقدم 
ثالثة  عن  فضالً  شعريان  ديوانان  لي  وصدر 
دواوين شعرية مشتركة، ديواني األول بعنوان 
عنوانه  الثاني  وديواني  الضفاف«،  على  »بوح 
دائرة  إصدارات  من  وهو  لحظة«،  قيد  »على 
للقائمة  وصل  وقد  بالشارقة  والثقافة  اإلعالم 

الشارقة  بمعرض  إصدار  ألفضل  النهائية 
للكتاب، وترشح ضمن أفضل إصدارات الكتاب 

اإلماراتيين في جميع المجاالت للعام 2017.
في  »اإلمارات  ديوان  أخيراً  وقعت  أيضاً   <
الفجيرة«، والذي  الشعر في  »بيت  القلب« في 
يعد أول ديوان وطني للشعر الفصيح، حدثنا 

عن أهمية هذا الديوان؟
القلب«  في  »اإلمارات  ديوان  يعد  نعم،   -
تاريخ  في  الفصيح  للشعر  وطني  ديوان  أول 
القضايا  من  العديد  يتناول  وهو  اإلمارات، 
إلى جوانب مهمة  المعاصرة، ويتطّرق  الوطنية 
الديوان طابعاً  تناولها مسبقاً.. ويحمل  يتم  لم 
زمنية  حقبة  إلى  شكالً  ينتمي  حيث  مختلفاً، 
ال  بأنه  نشعر  للتصميم  ننظر  فحينما  مختلفة، 
تصميم  هو  إنما  العصرية،  للتصاميم  ينتمي 
والجمال  الوضوح  كان  حقبة  إلى  بنا  يعود 
والمباشرة فيها هي الهوية التي تعبر عن ذلك 
تبرز  الوطني،  الديوان  هذا  وفي  الجميل.  الفن 
اإلمارات كالعنوان واأللف سارية العلم والقلب 
في  األبيض  واللون  الجوري،  أوراق  تجاوره 
الغالف، مع أوراق الكتابة التي تحمل ذلك اللون 
الذي يوحي بالقدم ويعود بنا إلى زمان حالم، 
تجعل من هذا  تماماً  هي هوية شكلية مختلفة 

المنتج مختلفاً شكالً ومضموناً.
التكريمات  من  بالعديد  الديوان  وحظي 
في  منه  قصائد  اختيار  تم  كما  والجوائز، 
مناسبات وفعاليات وطنية واجتماعية وخيرية 
اآلخر  بعضها  اختيار  وتم  وإنسانية،  وتوعوية 
ليُدرَّس في المناهج التعليمية في دولة اإلمارات، 

كما علّقت بعضها في وكالة الفضاء اإلماراتية.
> ما هو واقع الشعر في اإلمارات، في ظل 

كاإلنترنت  الحديثة،  االتصال  وسائل  انتشار 
عن  األجيال  انتباه  حولت  والتي  وغيرها، 
الوسائل  هذه  أضافت  هل  والكتب؟  القراءة 

لعالم الشعر أم سلبته وجوده؟
إلى  يتحول  اإليجابي  التكنولوجيا  توظيف 
جمالية مضافة، كونها تمنح تواصالً مباشراً بين 
الذات والعالم، ال سيما وأنه يعتمد على العديد 
النشر  االجتماعي، ومنها  التواصل  من وسائل 

المعتمد على الصورة والصوت »اليوتيوب«.
مختلف  في  شعرية  مشاركات  لديك   <
الدول العربية واألجنبية، كيف تلمس استقبال 
»اآلخر« للشعر اإلماراتي، خصوصاً األجنبي؟

- في األوساط الثقافية غير العربية تحديداً 
يكون تلقي الشعر بعناية أكبر وبحميمية أكثر من 
المغتربين ذوي األصول العربية أو المستعربين 
أو المهتمين بالثقافة العربية والثقافات الشرقية 
يربطهم  ما  إلى  االستماع  لحب  نظراً  عموماً، 
في  تحديداً  الشعر  بوابة  عبر  البعيد  باآلخر 
ال  من  عند  إضافياً  بعداً  يحمل  واألمر  حالتي. 
يجيدون اللغة العربية حيث يلعب أسلوب إلقاء 
الشعر ونقل مشاعره وأحاسيسه الكامنة دوراً 
األدبي  الجنس  هذا  إيصال مضمون  في  كبيراً 
الراقي الذي اختاره العرب ليكون ديوانهم إلى 
الشعري  نتاجي  أقدم  فعندما  المتلقي.  ذائقة 
أهمية  تبرز  العربية  غير  المنابر  في  العربي 
اإللقاء ولغة الجسد بشكل صارخ، ومن خالل 
هذا الجانب الذي أتميز به بحمدالله وعبر أسلوب 
بي  والتصق  به  عرفت  الذي  الصوتي  التوقيع 
والذي يقرب النص الشعري من روح ووجدان 
المتلقي يسهل إيصال الشعر لمتلقيه حتى وإن 
بمساعدة  باللغة  عارفاً  أو حتى  يكن مجيداً  لم 
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الكلمة و الظل

الترجمة الفورية التي تفسر المعنى، وهي التي 
على  الشعري  لإللقاء  مرافقة  تحضر  ما  غالباً 

هذه المنابر الثقافية الغربية في غالب األحيان.
> برأيك، ما دور األدباء اإلماراتيين في نشر 

الثقافة اإلماراتية إلى العالم؟ 
الساحة  في  والمثقفين  األدباء  من  الفاعلون   -
عن  األصيلة  الصورة  نشر  في  أسهموا  األدبية 
دول  مختلف  في  واإلبداعية  الفكرية  اإلمارات  بيئة 
العالم، مفاد هذه الصورة أن التسامح وتقبل اآلخر 
واالنفتاح على التجارب المختلفة المتنوعة هي سمات 
الواقع األدبي، الذي يتيح للجميع فرصة استكشاف 
والمضي  المبدع،  إبداع  مع  توافقاً  األكثر  المساحة 
بها في طريق استكشاف منطقة اإلبداع الذاتية، التي 
يجد فيها صاحب كل ذي فن فنه ويكتشف هويته 

اإلبداعية الخاصة.
دعم  في  عربياً  األولى  اإلمارات  تعد   <
الراهن، كيف تنظر للمشهد  الثقافة في الوقت 

الثقافي اإلماراتي؟
غني  اإلمارات  دولة  في  الثقافي  المشهد   -
بالتنوع  عامر  باألحداث  غامر  بالتفاصيل، 
حافل باألنشطة والفعاليات التي تتكامل لتشكل 
وإن  الممتع،  الثقافي  المشهد  هذا  مالمح هوية 
كان بحاجة في بعض األحيان إلى بعض العناية 
وتيرة  يقدم  يبقى مشهدا  لكنه  كيفاً،  اإلضافية 
أنشطة متنوعة تستحق اإلعجاب والتقدير. وإذا 
اإلمارات  أن  نجد  العربي،  الواقع  إلى  نظرنا 
هي الدولة األولى التي تولي أهمية وميزانيات 
خاصة للثقافة، حيث وضعت للثقافة الكثير من 
ينفق  التي  األولويات  من  وجعلتها  المحفزات 
هي  الثقافة  بأن  لقناعتها  وذلك  بسخاء،  عليها 
على  الحفاظ  مع  الحضارة،  إلى  العبور  بوابة 
في  االقتصادي  الوضع  ساعد  وقد  الهوية، 
المراحل السابقة في تبني الكثير من المبادرات 
الداعمة  الدول  التي جعلتها في مقدمة  الثقافية 

للدولة  خلقت  التي  والمسابقات،  للمبادرات 
سمعة ثقافية مهمة، وأصبحت قبلة للمثقفين.

> وكيف تنظر إلى المشهد الثقافي العربي؟
يعاني  الراهن  العربي  الثقافي  المشهد   -
االرتباك في زمن إعادة تشّكل القناعات، وإعادة 
النظر في الثوابت بطريقة تحتاج فيها النفوس 
والتمسك  النظر  وبعد  الحكمة  من  كثير  إلى 
اإلنسان  تعين  التي  الثوابت  من  بالرواسخ 
الشكوك  في  الممطرة  الرياح  غابة  عبور  على 
الثقافة،  المشرقة..  الحق  شمس  إلى  للوصول 
من  للنجاة  مهماً  قارباً  أصبحت  اليوم،  عموماً، 
بحر التحديات المتالطمة التي تكشف القناعات، 
وللعبور بسالمة ال بد من االستهداء بالنقي من 

األفكار والراقي من المبادئ والقيم.
> هل حقق طالل الجنيبي أحالمه األدبية، 
وما الرسالة األهم التي تود أن توصلها خالل 

مسيرتك الحافلة؟
أدبياً  المميزة  المرحلة  هذه  في  أقف  وأنا   -
وإنسانياً وإبداعياً، وهي مرحلة شهدت تحقيق 
من  أكثر  على  الشخصية  توقعاتي  تجاوز  ما 
إصداراتي  تقديم  مستوى  على  سواء  صعيد 
على  أو  رائعاً  قبوالً  حققت  التي  الشعرية 
الرفيعة  والجوائز  النوعية  اإلنجازات  مستوى 
وإدراج نتاجاتي الفكرية في المناهج الدراسية 
في  بعضها  وتدريس  اإلمارات  بدولة  المحلية 
جامعات دولية عريقة واإلنجازات الدولية التي 
أسهمت في رفع راية الوطن واسمه في محافل 
يشار لها بالبنان مما يبعث على الفخر واالعتزاز 
والشعور بقيمة اإلنجاز وعائد العطاء المخلص 
على الذات والمحيط والوطن.. وما يسعني أن 
وإيماناً  همة  يحتاج  األحالم  تحقيق  إن  أقول 
وشغفاً ويقيناً بالتحقق ما إن )يتوافر( فلن تقف 
مالمسة  يمنع  ولن  عوائق  الوصول  وجه  في 
النجوم سواتر تحجب أفق التحليق في فضاءات 

فصول الغواية
عينٌ ُتطلُّ على الطريْق

وأنا المسافُر
والرفيقٔ

وأنا فصوُل غوايٍة
في حضرة 
الكمد العميْق

وأنا غصونٌ تنحني
لتصافح 

األلم األنيْق
الظلُّ يصحُب رحلتي

والدرُب نأيٌ 
اليطيْق

إال سؤاالً حائراً
يمتد في 

وسط الطريق
يزجي الحقيقة كاذباً

في بنية 
الوجع العتيْق

ً تمشي وحيداً حائرا
أين األحبُة 
والصديْق؟

إن لم تجد لك صاحباً
بالدرب فاصرخ

يا غريْق

من  النابعة  الحقيقية  والثقافة  واإلمتاع  اإلبداع 
االنتماء والمعبرة عن الهوية بأصالة وجمال.

أما الرسالة التي أسعى من أجلها فهي تحقيق 
عني،  يعبر  الذي  اإلبداعي  المنتج  إيجاد  الذات، 

وينقل أفكاري ومبادئي إلى األجيال القادمة. 
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القسط األكبر من األفالم السينمائية تضع على 
قطعاً،  بأس  وال  المشاهد،  تسلية  أهدافها  قمة 
السينما تلعب أحياناً دوراً محورياً في الهروب 
التعطش  من  مساحة  هناك  الحياة،  قسوة  من 
النفسي تتكئ عليها األشرطة السينمائية، وتمنح 

المتفرج لحظات استرخاء، ينعش بعدها خياله.
المثالي  الدور  هو  هذا  أن  ذلك  معنى  ليس 
بأن  اإلقرار  يجب  ولكن  الفنون،  مع  للتعاطي 
األفالم،  تلعبها  التي  األدوار  أهم  من  المتعة 
غير  االتفاق  هو  المتفرج،  مع  واللعب  التسلية 

المعلن بين الجمهور وتلك األفالم.
العرض،  لقاعة  الدخول  تذكرة  قطعت  مرة  كم 
ما سوف  كل  مسبقاً  توقعت  مشاهدتك  وأثناء 
العمل  صانع  أمام  الرهان  ويبقى  أمامك؟  تراه 
الفني في قدرته على أن يبقيك على مقعدك رغم 
التنفيذ،  براعة  قطعاً  إنها  قليلة،  المفاجآت  أن 

القادرة على أن تسرق اهتمامك.
لدينا 36 فكرة درامية منذ بداية الكتابة قبل الميالد، 
خيوطها  منها  تستقي  التي  وهي  اآلن،  وحتى 
الرئيسة كل األعمال الدرامية، في مختلف الوسائط 
)نت(،  وأخيراً  وتليفزيون  وإذاعة  وسينما  مسرح 
النهاية،  لقطة  حتى  مشاهدتها  تكمل  ذلك  ورغم 
وتكتشف أنك لست وحدك، العديد من المشاهدين 
نفسه،  خندقك  من  السينمائي،  الشريط  يتابعون 
أيضاً  تحقق  ستجدها  والقلم  الورقة  وبحسبة 

إيرادات مرتفعة.
تحتل  التي  هي  الحركة،  أو  )األكشن(  سينما 
المركز األول عالمياً في الوصول ألعلى سقف 

في كثافة المشاهدة.

لدينا  الجذب،  حيل  من  واحدة  األجزاء  سينما 
تشويق  على  القائمة  الفنية  األعمال  من  العديد 
المتفرج بتلك الحيلة، وفي العادة ينتقل المشاهد 
الثالثية  إلى آخر، مثل تلك  معها من عمل فني 
ومورجان  باتلر  جيرارد  بين  جمعت  التي 
على  يستحوذ  الذي  الرئيس  الخط  فريمان، 
إثبات  عن  عاجز  بريء  هروب  هو  المتفرج 
الخاص  والحارس  السري  العميل  إنه  براءته، 
أنه  تؤكد  به  المحيطة  التفاصيل  كل  للرئيس، 
والمتفاني  الشريف  الوحيد  أنه  رغم  الجاني، 
في الدفاع عن الرئيس، وشاهد اإلثبات على أن 
الرئيس، ولهذا عندما  داخل بيت  هناك اختراقاً 
يعجزون عن اغتياله، يوجهون له أسوأ اتهام في 
البراءة  دليل  بينما  وطنيته،  وهو  يملكه  ما  أعز 
عاجز عن الحركة واالستجابة ألي مؤثرات، فهو 
وفقاً للتقارير الطبية يحتاج لمعجزة، وهكذا نجد 
رئيس الجمهورية مورجان فريمان، تحت تأثير 
الغيبوبة يصبح أدنى للموت منه للحياة ، الخطة 
التي تقررها أجهزة المخابرات تكمن في توجيه 
الغبار  إثارة  أجل  من  الروسي  للجانب  اتهام 
حتماً  سيؤدي  الذي  الدولتين  بين  السياسي 
للحرب، وبعد أن يتم توجيه مشاعر المتفرج إلى 
تلك الحافة الساخنة، التي ُتنذر بعودة الصراع 
المسلح بين القوتين األعظم، فماذا بعد محاولة 
للصورة  اآلخر  الوجه  أن  إال  الرئيس؟  اغتيال 
تتابعه في النصف الثاني، عندما يسترد الرئيس 
الحياة،  مع  تواصله  بمعجزة  فريمان  مورجان 
نائبه  تعيين  تم  أن  بعد  يولد من جديد،  وكأنه 
كرئيس مؤقت للبالد، وبالطبع لم يضع الدستور 

»سقوط مالك«..
 الخيال يمنحك ظالاًل من الحقيقة !

في بنوده كما يشير السيناريو، إلى أنه في حالة 
عودة الوعي للرئيس مرة أخرى، هل تعود إليه 
مقاليد الرئاسة؟ فهي حالة نادرة الحدوث، إال أن 
المنطق طبعاً يفرض عودته للكرسي مجدداً، بعد 
زوال سبب التغيير الحتمي، وهكذا يرد الرئيس 

االعتبار للضابط الذي كان يتولى حمايته.
بعد عدة معارك يعود جيرارد باتلر من األحراش، 
وتوضع في يديه األصفاد، ولكن الرئيس ألنه 
يعرف الحقيقة يطالبهم بنزعها، فهو عاش معه 
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نكتفي بهذا القدر 

عشرات  من األمثال والحكم والمواعظ نرددها  في حياتنا ، إال أننا  في الحقيقة ال ننفذ منها 
شيئاً، لديكم  مثالً )الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك(، كم مرة قطعك الوقت بضراوة، 
وبددنا أغلى سنوات عمرنا فيما ال طائل من ورائه، )لسانك حصانك إن صنته صانك(، 
والباقي أكيد تتذكرونه، ورغم ذلك االنفالت في كثير من األحيان نكتشف أنه صار مع 

الزمن  هو العنوان.
التليفزيونية قائمة على قانون لعبة )البنج بونج( ضربة هنا تقابلها  البرامج  العديد من 
ضربة هناك، وهكذا شاهدنا على شاشات الفضائيات العربية، كيف أن الزوج  السابق يطعن 

بكلمات جارحة في طليقته، وهي ترد عليه بما هو أشد قسوة.
ملحن كبير يعرض على الجمهور أجزاء من جسده بعد أن اعتدت عليه طليقته، بينما هو 
يحتفظ بطفلتهما التي لم تتجاوز األعوام الثالثة، كيف يحدث ذلك وفي كل قوانين الدنيا في 

مرحلة الحضانة الطفل ترعاه األم.
)البيوت أسرار( واحدة من المقوالت الشائعة في حياتنا، ولكنها مع الزمن لم تعد كذلك، 

األسرار مع الزمن أصبح لها ثمن كل شيء مع األسف من الممكن إحالته إلى أموال.
نتابع لهاثاً فضائياً خلف برامج النميمة، ومشكلة هذه البرامج أنها ال تعرف ارتواء، أي 
أن المشاهد ينتقل من برنامج إلى آخر ولديه رغبة ملحة في العثور على قسط أكبر منها، 
حتى إنه في أحيان كثيرة يتم االتفاق مسبقاً على كم األسرار التي سوف يبوح بها ضيف 
البرنامج، وربما هو الذي يبدأ بإعطاء الخيط األول للمقدم أو لمعد البرنامج، ويتم تقييم 

قيمة المفاجآت وبعدها يتحدد األجر.
الذين  هؤالء  )الباباراتزي(،  من صحافة  والمشاهير  العامة  الشخصيات  تضج  ما  كثيراً 
على  دأبنا  التي  للصحف  ويقدمونها  الخلفية،  األبواب  من  الناس  حياة  على  يتلصصون 
وصفها بالصفراء، اآلن وبكل وضوح صارت هناك برامج أيضاً نستطيع أن نطلق عليها 
تجاوزاً صفراء، فهذا هو اإلطار الداللي لألصفر في معناه األشمل الذي تعارف عليه الناس.

من يوقف هذا النوع من البرامج؟ كثيراً ما نطالب األجهزة المعنية، بأن تلعب دورها وتمنع 
بث تلك البرامج، كل هذا لن يجدي، ألن هناك مساحة لن نستطيع تقنينها بدقة، هي تلك 
التي  تقع بين الخاص والعام، والفيصل من وجهة نظري هو المشاهد، العصمة بيدك أنت، 
الجمهور الذي تقدم له مثل هذه البرامج، وسر استمرارها طوال  كل هذه السنوات، أنها 
تحقق درجة كثافة مشاهدة عالية، تتحول بعد ذلك إلى قوة إعالنية، ومن ثم إلى نقود من 
خاللها يتم دفع أجور كل المشاركين في هذه البرامج وعلى رأسهم الضيف الذي يبيع 
أسراره، لو أن المشاهد أمسك بـ)الريموت كونترول( وذهب لقناة أخرى لتوقفت مع الزمن 

هذه البرامج.
هل تتذكرون ما دأبت الصحافة العربية على وصفه بـ)الطبخة السبكية(، تلك األفالم التي 
تخضع لمعادلة راقصة ومطرب، والتي تتابع عليها المطربون سعد الصغير ومحمود الليثي 
وبوسي والراقصات دينا وصوفينار وكوشنير وغيرهم، باءت مؤخراً تلك الوصفة بالفشل 
الذريع على الساحتين المصرية والعربية، وآخر فيلم )أنت حبيبي وبس(، إعادة لفيلم )أنت 
حبيبي( الذي أخرجه قبل ستين عاماً يوسف شاهين بطولة فريد األطرش وشادية وهند 
رستم، اسندت األدوار لمحمود الليثي وبوسي وصوفينار، لم يستطع الصمود في الشباك، 
وهكذا انتهت هذه الوصفة السينمائية، ألن الجمهور صاحب العصمة قال: )نكتفي بهذا 

القدر(.

أكشن

المخرج  والموت،  الحياة  بين  لحظات  أصعب 
كرايتون  الكاتبين  من  كل  ومع  رومان  ريك 
الذي  الفيلم  قدما  بنديكيت  وكاترين  روثنبرج 
يعد بمثابة الجزء الثالث لتلك السلسلة التي بدأت 
 2016 ثم  اولومبس(  )سقوط   2013 عام 
)سقوط لندن(، ووصلنا إلى )سقوط مالك( هذا 
العام، أي كل ثالث سنوات جزء، وال تعتمد  تلك 
السلسلة الدرامية على التصاعد الحتمي من فيلم 
إلى آخر، ولكن من الممكن أن تكتفي بمشاهدة 

فقط الجزء الثالث.
هواة  من  فهو  للرئيس،  ترفيهية  رحلة  البداية 
الصيد، فريق من الحرس يحيطون به وفجأة ترى 
أسراباً من الطائرات بدون طيار )درون(، والتي 
تتوجه مباشرة عن طريق البرمجة اإللكترونية 
إلى الرئيس،ولفريق الحماية المصاحب والعاجز 
يتم  والكل  األفواج  هذه  كل  مواجهة  عن  قطعاً 
اغتياله، فيما عدا الحارس الشخصي المالصق 
النفي  وشاهد  التهمة  تالحقه  وهكذا  للرئيس، 
الوحيد عاجز عن اإلدراك، ويلجأ إلى األحراش، 
الممثل  دوره  أدى  الذي  أبيه  مع  يلتقي  حيث 
المخضرم نيك نولتي شخصية تشعرك أنه قادم 
من األساطير التاريخية، خفيف الظل، وعليك أن 
تصدق بأن هذا األب العجوز، ال يزال قادراً على 

الضرب والقنص حماية لنفسه والبنه.
دعونا نتوقف هنا عند تلك النقطة الشائكة، التي 
التاريخ  يتناول  فني  لعمل  حالة خاصة  تشكل 
المخابرات تريد  المعاصر بواقعة غير حقيقية، 
فتخترع  روسيا  مع  معركة  في  الدولة  توريط 
تلك األكذوبة، أن روسيا تخطط الغتيال الرئيس 
لقاء  النهاية  اقتراب  مع  ونشاهد  األمريكي، 
ومورجان  الروسي  الرئيس  بوتين  بين  يجمع 
فريمان الرئيس األمريكي وممازحة بينهما تنفي 

الشائعة.
الرؤية في السينما األمريكية واألوروبية تقدم 
واقعاً افتراضياً يسمح بتلك الخيوط التي تلعب 
في مساحة متجاوزة الحقيقة، إال أن الجمهور 
يصدقها ولهذا يقطع من أجلها تذكرة الدخول 

للسينما وكأنه يري الحقيقة!

ط�رق ال�صن�وي

tarekelshinnawi@yahoo.com
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اإعداد: �صايل اأبوفار�س 

حدائق الحيوان.. 
وجهة سياحية ال غنى عنها
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تعتبر حدائق الحيوان الموجودة في جميع الدول 
عنها  غنى  ال  سياحية  وجهة  العالم  في  السياحية 
هذه  يقصدون  والذين  وعائالت،  أفراداً  للسياح 

الدول بشكل مباشر أو عبر شركات سياحية.
أن  يظنون  السياح  من  الكثير  كان  السابق  في 
السياحة في حدائق الحيوان هي سياحة تستهوي 
األطفال أكثر من غيرهم من السياح، حيث يتعرف 
السياح من األطفال على الكثير من أنواع الحيوانات 
البحرية والحشرات  والطيور واألسماك والكائنات 
واألشجار والزهور والنباتات المنتشرة فيها، ولكن 
حدائق الحيوان أصبحت في هذا العصر من أبرز 
مختلف  من  للسياح  والترفيهية  السياحية  األماكن 
الفنادق  فيها  وفرت  حيث  وصغاراً،  كباراً  األعمار 

والعروض  األلعاب  ومراكز  والمقاهي  والمطاعم 
االستعراضية والفعاليات الترفيهية والتعليمية.

وفي ما يلي أشهر حدائق الحيوان في العالم التي 
تجذب كل عام الماليين من السياح كباراً وصغاراً 

لزيارتها من مختلف الدول والقارات.

حديقة حيوان لورو بارك اإلسبانية
وهي  تنريفي،  جزيرة  في  الحديقة  هذه  تقع 
اإلسبانية،  للمملكة  التابعة  الكناري  جزر  أكبر  من 
ويقصدها سنوياً ماليين السياح من مختلف دول 

العالم 
اإلسبانية  بارك  لورو  حيوانات  حديقة  افتتحت 
مربع  متر   13500 نحو  مساحة  على   1972 عام 

وتوسعت  ببغاء،   150 بنحو  للببغاوات  كحديقة 
مساحة الحديقة لتصل في الوقت الحالي إلى نحو 
139000 متر مربع، وتتضمن نحو 4 آالف ببغاء من 
مليون   40 من  أكثر  ويزورها  نوعاً،   350 من  أكثر 

سائح سنوياً من مختلف األعمار والجنسيات.
الحديقة  هذه  تتضمن  الببغاوات،  جانب  وإلى 
والكائنات  واألسماك  الطيور  من  أخرى  أنواعاً 
والقرود  الشمبانزي  مثل:  والحيوانات  البحرية 
والغوريال والنمور والدالفين وأسود البحر وطيور 
والسالحف  والتماسيح  البحر  وثعالب  البطريق 
والحشرات وغيرها..كما تتضمن الحديقة مجموعة 
والتي  والنباتات،  والزهور  األشجار  من  متنوعة 
السياح من مشاهدها والتعرف  يستمتع ويستفيد 
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عليها والتفاعل معها.
الحديقة  هذه  يزورون  الذين  للسياح  ويمكن 
تجربة إطعام عدد من الطيور والحيوانات واألسماك 
والكائنات البحرية، ومشاهدة عروض استعراضية 
حية لعدد من الحيوانات المدربة على ذلك على أيدي 

مدربين متخصصين ومحترفين وذوي خبرة.

حديقة حيوان سان دييغو األمريكية 
تقع هذه الحديقة في والية سان دييغو بالواليات 
السياح  باستقبال  بدأت  وقد  األمريكية،  المتحدة 
كباراً وصغاراً من داخل  أمريكا وخارجها منذ عام 
1916، وتصنف كواحدة من أفضل حدائق الحيوان 
السياحية في العالم التي استمرت في الحفاظ على 
الطبيعة والبيئة والتنوع البيولوجي فيها على الرغم 

من استقبالها لماليين السياح سنوياً.
تمتد حديقة حيوان سان دييغو األمريكية على 
فيها  ويوجد  مربع،  متر   420000 نحو  مساحة 
أكثر من 3500 من الحيوانات والطيور والحشرات 
النادر والمهدد  البحرية منها  واألسماك والكائنات 

باالنقراض.
من  نوع  ألف   700 الحديقة  هذه  تتضمن  كما 
ويجول  باالنقراض،  والمهددة  النادرة  النباتات 

السياح القادمون من مختلف الدول والقارات داخل 
الحديقة وسط بيئات متخصصة.

ففي البيئة االستوائية، يشاهد السياح الغوريال 
والفهود  الشمسية  والدببة  والنمور  والنسور 

اآلسيوية والزواحف والطيور وغيرها..
وفي بيئة المناطق النائية األسترالية، يشاهدون 
والطيور  والحيوانات  العمالقة  والباندا  كواال  دب 

والكائنات األخرى.
وتوفر هذه الحديقة للسياح الراغبين في اإلقامة 
مختلف  من  الفنادق  من  العديد  عدة  أليام  داخلها 
المستويات، والعديد من المحال التجارية للراغبين 
لتناول  والمقاهي  المطاعم  من  والعديد  بالتسوق، 
العديد من  تنظيم  إلى  باإلضافة  الطعام والشراب، 
الترفيهية والتعليمية للسياح من األفراد  الفعاليات 

والعائالت ومن الصغار والكبار.
   

حديقة حيوان سنغافورة 
افتتحت  التي  سنغافورة  حيوان  حديقة  تعتبر 
السياحية  الحيوانات  حدائق  أشهر  من   1973 عام 
الذين  السياح  ماليين  يقصدها  والتي  العالم،  في 

يزورون سنغافورة على مدار العام.
تقع هذه الحديقة على مساحة 269000 متر مربع 

ووسط  السنغافورية،  البرية  الحياة  محمية  وسط 
الغابات المطيرة السنغافورية.

وتعتمد حديقة حيوان سنغافورة نظام الحديقة 
أفراداً  للسياح  تتيح  حيث  المفتوحة،  الطبيعية 
وعائالت ومن مختلف األعمار والجنسيات التجول 
بيئة  وسط  الطلق  الهواء  في  الحديقة  أرجاء  في 
الطبيعة الجميلة، ومشاهدة أكثر من 2400 نوع من 
 300 من  أكثر  بينها  والزواحف،  والطيور  الثدييات 

نوع نادر ومهدد باالنقراض.
وتتميز حديقة حيوان سنغافورة بوجود مركز 
الذي  البرية  والحياة  لألبحاث  الصحية  الرعاية 
تأسس عام 2006 لتوفير الرعاية الصحية البيطرية 
علمية  أبحاث  وإجراء  فيها  الموجودة  للكائنات 

حولها ومساعدة المهددة منها باالنقراض.
هذه  داخل  اإلقامة  في  الراغبون  السياح  أما 
من  العديد  بتصرفهم  فهناك  عدة،  أليام  الحديقة 
والمقاهي،  والمطاعم  التجارية  والمحال  الفنادق 
االستعراضية  العروض  لمشاهدة  وفرص 
من  عدد  ولمس  المدربة  والطيور  للحيوانات 
الصور  والتقاط  وإطعامها  والطيور  الحيوانات 
الحيوانات  وسط  والتجول  معها،  والفيديوهات 
والطيور والكائنات األخرى بواسطة قطار ووسط 
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أجواء مريحة وآمنة.

حديقة حيوان بيوفال الفرنسية
بيوفال  منطقة  في  الحديقة  هذه  افتتحت 
بالجمهورية الفرنسية عام 1980 الستقبال السياح 
من داخل فرنسا وخارجها، وهي تقع على مساحة 
الحديقة من  362000 متر مربع، وتعتبر هذه  نحو 
تضمن  التي  الفرنسية  الحيوانات  حدائق  أوائل 
حيوانات وطيوراً وكائنات ال تعيش عادة في فرنسا 

وأوروبا.
وتحتوي حديقة حيوان بيوفال الفرنسية حالياً 
على نحو 10 آالف كائن مثل  الطيور والنمر األبيض 
والزرافات  والزواحف  والقردة  األبيض  واألسد 
األفريقية  والفيلة  والغزالن  األبيض  القرن  ووحيد 
والكنغر  العمالقة  والباندا  الهندي  القرن  ووحيد 
الثلوج  ونمر  النهر  وفرس  والكسالن  والكواال 
أنظار  تجذب  والتي  وغيرها..،  البحر،  وخراف 
مختلف  من  السياح  وكاميرات  وعدسات  واهتمام 

األعمار والجنسيات.
الفرنسية  بيوفال  حيوانات  حديقة  وتتميز 
إلقامة حديقة صغيرة  منها  لمساحة  بتخصيصها 
وذوي  الهمم  أصحاب  من  السياح  لألطفال 
مشاهدة  عليهم  ليسهل  الخاصة  االحتياجات 
عليها  والتعرف  الحديقة  في  الموجودة  الكائنات 

والتفاعل معها بسهولة وأمان. 
اإلقامة  فرص  للسياح  الحديقة  هذه  وتتيح 
المستويات،  مختلف  من  الفنادق  من  العديد  في 
والتسوق في العديد من المحال التجارية، وتناول 
الطعام والشراب في العديد من المطاعم والمقاهي، 
وحضور العديد من الفعاليات الترفيهية والتعليمية 

واالستعراضية.

حديقة حيوان براغ 
تقع حديقة حيوان براغ في منطقة تروجا شمال 

مدينة براغ عاصمة الجمهورية التشيكية.
مساحة  على   1931 عام  الحديقة  هذه  تأسست 
نحو 589000 متر مربع، وتحتوي حالياً على أكثر 
من 4200 نوع من الحيوانات والطيور والحشرات 
 650 من  أكثر  بينها  البحرية،  والكائنات  واألسماك 
نوعاً مختلفاً يعيش في أكثر من 150 بيئة مختلفة، 
 2000 من  وأكثر  باالنقراض،  مهدداً  و132نوعاً 
حيوان من الثدييات من 162نوعاً، ونحو 2000 طائر 
 139 من  الزواحف  من   1000 نوع، ونحو   300 من 
وغيرها  البرمائيات،  من  حيواناً   150 ونحو  نوعاُ 
الكائنات التي تجذب أنظار واهتمام وعدسات  من 

وكاميرات السياح كباراً وصغاراً.
علم  بدراسة  باهتمامها  الحديقة  هذه  وتتميز 
السياح  وتثقيف  البرية  الحياة  وحماية  الحيوان 

الزائرين للحديقة من مختلف األعمار والجنسيات.
الذين  للسياح  براغ  حيوان  حديقة  وتوفر 
خدمات  وخارجها  تشيكيا  داخل  من  يقصدونها 
اإلقامة الفندقية والتسوق وتناول الطعام والشراب 
وممارسة رياضة المشي لمسافات طويلة داخلها 

وسط أجواء آمنة وممتعة.
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الحديثة  العسكرية  الطائرات  إحدى   
»ماكس  معرض  خالل  عرضت  التي 
في  والفضاء  للطيران  الدولي   »2019  -
بضواحي  الواقعة  جوكوفسكي  منطقة 

العاصمة الروسية موسكو. 

جانب من افتتاح متنزه »حرب النجوم« في ديزني الند في والية 
فلوريدا وهو أول متنزه لها لشخصيات الفيلم الشهير متعدد األجزاء. 

أحد رجال المرور يساعد طالباً على قطع الشارع خالل أول 
يوم دراسي في الفجيرة. 
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أطفال يتدربون على لعبة كرة القدم في مدرسة كرة القدم اإلسبانية، 
حيث أعلنت مدينة دبي الرياضية جدول البرامج لألكاديميات التابعة لها 

خالل الشهر الماضي. 

حنان محمد، وبخيتة 
المهيري، ونوف عمر، 

وعائشة يوسف، ومريم بن 
إسماعيل فتيات إماراتيات 

يعملن بوظيفة طيار مساعد 
في طيران اإلمارات، تجمعهن 

هذه اللقطة بعد عودتهن 
من رحالتهن إلى خمس 

قارات في يوم واحد- حيث 
سلطن الضوء على دور 

المرأة اإلماراتية في صناعة 
الطيران، ونشرن رسالة 

إلهام عبر العالم. 

صورة التقطها مرصد شندرا التابع لناسا، وتعتبر أشهر ما التقط 
وهي النفجار نجم كاسيوبيا الهائل الذي يقع على بعد 11 ألف سنة 

ضوئية من األرض.
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إريك فان روين من جنوب أفريقيا يحمل كأس 
التي  للجولف  االسكندنافية  البطولة  بلقب  الفوز 
أقيمت في السويد متأهالً لبطولة جولة موانئ دبي 
جميرا  عقارات  مالعب  على  تقام  والتي  العالمية، 

للجولف خالل نوفمبر المقبل. 

وفد من مؤسسة القلب الكبير 
اإلماراتية يزور الجئين سوريين 
باألردن،  الزعتري  مخيم  في 
 2.6 المؤسسة  قدمت  حيث 
مليون درهم من تبرّعات الزكاة 
تنفذهما  مشروعين  لتمويل 
لألمم  السامية  المفوضية 

المتحدة لشؤون الالجئين.

في  الصقر  على  يتعرفون  زوار   
للصيد  الدولي  أبوظبي  معرض 
تحت  أقيم  الذي   2019 والفروسية 
شعار: »معاً لترسيخ مفاهيم الصيد 
التوازن  إحداث  بهدف  المستدام«، 
والقنص  الصيد  عمليات  بين  البيئي 
الطرائد  حياة  دورة  على  والحفاظ 

البرية.
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موظفة تعرض منتجاً جديداً من شركة 
في  مرة  ألول  يسمح  الكورية  جي(  )ال 
ثالثية  أضواء  بإصدار  السيارات  قطاع 
األبعاد من خمس جهات باستخدام تقنية 

»نكساليد« الفائقة الوضوح

مطار  في  للمسافرين  بالورود  استقبال 
أبوظبي الدولي، حيث وصل عدد المسافرين 
عبره خالل أشهر الصيف  إلى أكثر من 4.5 

مليون مسافر. 

الحصن  وهو  عجمان  متحف  واجهة 
التاريخي الذي شيد في القرن الثامن عشر، 
مرت  الذي  التطور  على  حياً  ويعتبر شاهداً 

به المنطقة. 
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نزهة

الكلمات المتقاطعة

سودوكو

تراثيــــــات
- ُيحكى أن مدينة كل عام يحكمها ملك وبعد انتهاء مدته يرسلونه إلى جزيرة بعيدة .ولما أنهى 
االخير فترة حكمه تم نقله إلى الجزيرة وأثناء عودة السفينة اكتشفت قارباً غارقاً وبين حطامه 
شاب ُيصارع األمواج فأنقذوه وطلبوا منه أن يكون ملكاً عليهم وقد أخبره أهلها بذلك القانون الذي 
يسود فيها، وبعد مرور أيام طلب من معاونيه أن يرى تلك الجزيرة ولما رآها فإذا هي غابة تسكنها 
الحيوانات المفترسة ووجدوا جثث الملوك السابقين. ففهم القصة فرجع إلى مدينته وجمع العمال 
األقوياء وأخذهم إلى الجزيرة وأمرهم بتنظيفها والتخلص من الحيوانات المفترسة. ثم أمر بزرع 
الحدائق وتربية الحيوانات المفيدة وبناء بيت كبير ومرسى للسفن، وتحولت إلى جنة، وكان الملك 
الشاب فطناً ذكياً فكان يلبس أبسط المالبس وحياته بسيطة وُيكرس كل ما يدخره من مال إلعمار 
الجزيرة. وجاء الدور لينقل إلى الجزيرة، ولكن على غير عادة ممن سبقوه كان يضحك ويبتسم 
ولما ُسئل قال كان الملوك السابقون منشغلين بمتعة السلطة والمال كنت أنا منشغاًل بما سيؤول 

إليه حالي فهيأت الجزيرة حتى أستطيع أن أعيش فيها بقية حياتي بسالم.

قــــــالوا
- أشد الناس بالًء وأكثرهم عناًء من له لسان ُمطلق، وقلب ُمطبق، فهو ال يستطيع أن يسكت 

وال يحسن أن يتكلم. 
- في اللسان يختبئ تنين ال يسفح الدم ولكنه مع ذلك يقتل.

ابتسامات 
- الصديق األول: كيف حالك؟ أال زلت بطالً في حمل األثقال؟

الثاني: ال أنا تزوجت، وأصبحت بطالً في حمل األطفال!

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

وعمودي.

3- عذابا- ماليات تحجب أشعة الشمس.
شديد   - قدمين  على  انتصب  اكتمل-   -4

البصيرة.
5- ثلثا سهر- بين اثنين- سقوط للوجه.

6- يقصد المكان- التقصي والتنقيب.
7- تبعث - اإليذاء وخيانة العهد.

8- تنفعهم- إله.
9- عبير »م«- عاصمة أوروبية.

المتوسط-  البحر  لؤلؤة  تسمى  جزيرة   -10
خصم.

11- وظيفة حكومية للتوثيق والتصديق بموجب 
القانون.

أفقياً:
1- زعيم آسيوي راحل.

علم  مؤسس  إنجليزي  طبيب   -2
وظائف األعضاء.

3- نزف- حشود منظمة في التظاهرات 
الرسمية.

بطل  لقب  شيطانية-  شكوك   -4
ومتسابق دراجات نارية ألماني »م«.

5- متشابهان- تجاور المدن- للندبة. 
6- يندم- عاتب- للتعريف.

اعوجاج  ومنع-  حبس   - 7-كبرت 
الرسغ من اليد أو القدم.

8- أحد أشهر شعراء العصر العباسي 
ُيقال لشعره سالسل الذهب.

في  قانون  أول  وضع  بابلي  ملك   -9
العالم.

10- أحد األنبياء والرسل الخمسة أولي 
العزم وأبو األنبياء- متشابهان.

فنادق  سلسلة  مؤذية-  حشرات   -١١
عالمية 4 نجوم.

عمودياً:
مؤسس  راحل  إيطالي  رئيس   -1

الحركة الفاشية- لكل طفل.
2- من الديانات - من أنواع الورود.

89134
38712

163
15346
4681

279
5786

6185
9821  

 

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

 وفي كل 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 

 أفقي : –المفردات 
 زعيم آسيوي راحل – 1
 طبيب انجليزي مؤسس علم وظائف األعضاء  – 2
 الرسميةفي التظاهرات  حشود منظمة –نزف   -3
 )م( لقب بطل ومتسابق دراجات نارية ألماني –شكوك شيطانية  – 4
 للندبة –تجاور المدن  –متشابهان  – 5
 للتعريف –عاتب  –يندم  – 6
 اعوجاج الرسغ من اليد أو القدم -  حبس ومنع –كبرت  – 7
 أحد أشهر شعراء العصر العباسي يُقال لشعره سالسل الذهب – 8
 ملك بابلي وضع أول قانون في العالم – 9

 متشابهان - العزم وأبو األنبياء الخمسة أوليأحد األنبياء والرسل  – 11
 نجوم 4سلسلة فنادق عالمية  –حشرات مؤذية  – 11

 : عمودي 
 لكل طفل -رئيس إيطالي راحل مؤسس الحركة الفاشية   – 1
 من أنواع الورود –من الديانات  – 2
 تحجب أشعة الشمس ماليات –عذابا  – 3
 شديد البصيرة –انتصب على قدمين   -اكتمل  – 4
 سقوط للوجه –بين اثنين  –ثلثي سهر  – 5
 التقصي والتنقيب –يقصد المكان  – 6
 االيذاء وخيانة العهد –تبعث  – 7
 إله –تنفعهم  – 8
 عاصمة أوروبية –عبير )م(  – 9

 خصم –جزيرة تسمى لؤلؤة البحر المتوسط  – 11
 وظيفة حكومية للتوثيق والتصديق بموجب القانون  – 11
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الكلمة الضائعة

كلمات ثالثية

الفوارق

اتجاه  حسب  الكلمات  ومعاني  مرادفات  تكتب 
المطلوب  الكلمة  اقرأ  االرتكاز  نقطة  حول  السهم 

معرفتها »مدينة مصرية كانت عاصمة الفراعنة«.
1- قلع العين.

2- فزع.
3- تجبر وتكبر.

4-من الجهات الرئيسة.
5- يروي الحكاية.

6- من وجوه القمر.

من خالل التدقيق باإلمكان العثور على 13 فارقاً صغيراً بين كال الرسمين.

< يتم شطب الكلمات باالتجاهات كافة وأجمع الحروف غير المشطوبة وتعرف 
على الكلمة المطلوبة.

كفتين-  تساوي-  بيان-  رمضان-  تم-  ري-  أمي-   - وارد   - فم- صريم 
ورطة- احتياجات- فواتير- بيارة- إيرادات- نفقات- يو- سيطرة- ري- وارد- 

»مادة محفزة في أجسام الكائنات البشرية«. 
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 فارقا صغيرا بين كال الرسمين 13من خالل التدقيق باإلمكان العثور على 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 كلمات ثالثية  
اتجاه السهم حول نقطة االرتكاز اقرأ الكلمة المطلوب  الكلمات حسبكتب مرادفات ومعاني ت

 ) مدينة مصرية  كانت عاصمة الفراعنة ( معرفتها
                    

 قلع العين – 1
  فزع – 2
 تجبر وتكبر – 3
 من الجهات الرئيسة – 4
 يروي الحكاية – 5
 من وجوه القمر – 6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكلمـــة الضائعــــة
 يتم شطب الكلمات بكافة االتجاهات اجمع الحروف الغير مشطوبة وتعرف على الكلمة المطلوبة 

 –ورطة  –كفتين  –تساوي  –بيان  –رمضان  –تم  –ري  –أمي  –وارد  –صريم  –فم 
مادة محفزة  ) –وارد  –ري  - سيطرة  –يو  –نفقات  – داتإيرا –بيارة  –فواتير  –احتياجات 

 في أجسام الكائنات البشرية ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 الفوارق 

 فارقا صغيرا بين كال الرسمين 13من خالل التدقيق باإلمكان العثور على 
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بالمعايير  الدم في دولة اإلمارات  تلتزم بنوك 
الدم  مع  التعامل  أثناء  صرامة  األكثر  العالمية 
ومشتقاته، لضمان أعلى درجات سالمة المرضى، 
حيث يعمل الطاقم الطبي من األطباء والممرضين 
الطبية  الفرق  جانب  إلى  عالياً،  تأهيالً  المؤهلين 
األخرى، على ضمان التوفير اآلمن للدم في جميع 
أنحاء الدولة وبما يفي بمتطلبات القطاع الصحي. 
شخصية  طبية  لمعاينة  متبرع  كل  ويخضع 
يجريها طبيب بنك الدم، كما يخضع دم المتبرع 

لعدة فحوصات للكشف عن األمراض المعدية.
الشامسي  سعيد  حمد  دكتور  المقدم  وذكر 
أن  العين،  في  الطبية  الخدمات  في  عام  طبيب 
التبرع بالدم عمل تطوعي يساعد في إنقاذ حياة 

األشخاص، ويتم فصل كل وحدة دم إلى العديد 
البالزما،  الحمراء،  الدم  )خاليا  المكونات  من 
الصفائح الدموية، والراسب القري(، وبالتالي فإن 
تبرعك وحدك قد ُيسهم في إنقاذ حياة العديد من 

األشخاص.
كما يمكن التبرع بالدم ألي شخص بالغ يتمتع 
بصحة جيدة، يتراوح عمره بين 18 - 65 عاماً وال 

يقل وزنه عن 50 كغ.
بمقدار  الدم  بالدم هو منح كمية من  والتبرع 
الدم  12 من كمية   \  1 أو  )أي عشر  مللتراً   450
الموجودة بالجسم( بهدف نقله إلى مريض آخر.

كما يمكن التبرع بالدم إذا كان الشخص المتبرع 
يتمتع بصحة جيدة، وال يعاني من مشاكل صحية 

تتطلب رعاية طبية.
الـ65  التبرع بالدم مرة ثانية خالل  وال يمكن 
يوماً السابقة في حال وحدة الدم الكاملة و30 يوماً 

في حال التبرع بالبالزما أو بالصفائح الدموية.
ويستغرق الجسم ما يقارب 48 ساعة لتعويض 
سوائل الجسم وعدة أسابيع لتعويض خاليا الدم 

الحمراء.
أن  الشامسي  حمد  الدكتور  المقدم  وأضاف 

فوائد التبرع بالدم تتمثل في:
القلبية  للجلطات  التعرض  نسبة  من  يقلل   >

والدماغية.
< يزيد من نشاط نخاع العظم في إنتاج خاليا 

دم جديدة.

متى يمكن التبرع بالدم؟

اإعداد: اأماين اليافعي
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• ما هو مرض نقص الصفائح الدموية؟
- هو عبارة عن مرض يعاني منه بعض األشخاص كنزيف في اللثة أو ظهور بعض البقع 

الحمراء في اليد أو القدم، فيدل ذلك على إصابته بنقص الصفائح الدموية.
وقد تعتبر حالة مرضية تسمى »نقص الصفائح الدموية«، التي تؤدي إلى منع تجلط الدم، 

بالتالي عدم وقف النزيف. 
• كيف نعرف أن الشخص يعاني من نقص الصفائح الدموية؟

- إذا كان يعاني من نقص الصفيحات، فإن ذلك يعني أنه يمتلك عدداً صفيحياً أقل من 
المعدل الطبيعي والذي يبلغ 15000 - 40000 صفيحة.

• ما هي أسباب نقص الصفائح الدموية؟
الخاصة  الدموية  الصفائح  إلى نقص في عدد  التي تؤدي  األسباب  الكثير من  - هناك 
ومنها:  نقص الصفيحات المناعي، والتي تحدث عندما ال يعمل نظام المناعة الخاص بك 
بشكل صحيح، حيث إن األجسام المضادة التي تهاجم العدوى تقوم بتدمير الصفائح الدموية 
عن طريق الخطأ. كما يمكن أن يحدث نقص الصفيحات المناعي بشكل وراثي، ولكن أيضاً 
يمكن الحصول عليه من العديد من الحاالت الطبية كااللتهابات الفيروسية، والتي  تشمل 
الدم  البشرية، وسرطان  المناعة  الوبائي سي وفيروس نقص  الكبد  الماء، والتهاب  جدري 
الليمفاوي المزمن، ونقص الصفيحات المناعي الناجم عن المخدرات، واإلنتان وهي عدوى 
بكتيرية حادة في الدم، والجرثومة الملوية البوابية، وهي بكتيريا يمكن أن تعيش في جهازك 

الهضمي، أو مشكلة في نخاع العظم، مثل السمية الناتجة عن شرب الكثير من الكحول.
اضطرابات نادرة مثل متالزمة انحالل الدم البولية، وفرفرية نقص الصفيحات التخثرية، 
والتي تستخدم الكثير من الصفائح الدموية لتكوين جلطات دموية صغيرة في جميع أنحاء 

الجسم.
• ما هي طرق العالج الممكن إتباعها للوقاية من المرض؟ 

- هناك الكثير من خيارات العالج لنقص الصفائح الدموية، ستحتاج إلى العمل مع الطبيب 
المعالج لتقدير إيجابيات وسلبيات كل منها وإيجاد عالج مناسب لك.

فعندما يحتاج المريض إلى العالج، فإن الهدف هو الحصول على عدد الصفائح الدموية 
إلى مستوى مرتفع بما فيه الكفاية لمنع النزيف الخطير في القناة الهضمية أو الدماغ، وأهم 

العالجات الممكنة:
 العالجات الدوائية، الجراحة، تغيير نمط الحياة: مثل تجنب التعرض لألذى أو السقوط 

التي تسببها األلعاب الرياضية مثل كرة القدم والتزلج على المنحدرات.
تناول نظام غذائي صحي: التركيز على الكثير من الفواكه والخضراوات، وخاصة الخضار 
التي  الكثير من األطعمة  التي يحتاجها. ومحاولة تجنب  المغذيات  الورقية، إلعطاء الجسم 
الغازية  المشروبات  وبعض  والبطيخ  المر  الليمون  مثل:  الدموية  الصفائح  نقص  تسبب 

واألطعمة الخالية من السكر.

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

alyafi3@gmail.com

نقص الصفائح الدموية 

ب
جوا

 و
ال

سؤ
الحديد  نسبة  من  التخلص  على  يساعد   >

الزائدة بالجسم.
< المساهمة في إنقاذ حياة العديد من المرضى 
الذين هم في حاجة ملحة لقطرات الدم أو مشتقاته 
فقدان  وحاالت  والسرطان  الثالسيميا  كمرضى 
الدم جراء التعرض للحوادث والعمليات الجراحية 

والوالدة وما شابه.
< تعزيز إحساس العطاء واالنتماء والمجتمعية 

وحب الخير فالتبرع زكاة عن صحة اإلنسان. 
ونوه الشامسي أن هناك أشخاصاً ال يمكن لهم 
التبرع بالدم وهم: المرأة الحامل )حتى بعد الوالدة 
بعدة أشهر(، واألشخاص الذين خضعوا لعمليات 
من  يعانون  الذين  واألشخاص  حديثة،  جراحية 
بعض األمراض المزمنة كالفشل الكلوي ومرضى 
مرضى  وكذلك  واألنيميا،  الدم  وأمراض  القلب 
ومرضى  األنسولين  على  المعتمدين  السكري 
السرطان والمصابين باألمراض المعدية كفيروس 
نقص المناعة المكتسبة )اإليدز( وفيروس التهاب 
ابيضاض  وفيروس  والزهري  و)ج(  )ب(  الكبد 
الدم، وإذا تبين أن الدم الذي تم التبرع به إيجابي 
ألحد الفحوصات فسيتم إبالغ المتبرع بالنتيجة، 
وسيتم أيضاً تبليغ هيئة الصحة إلتباع اإلجراءات 
للمتواجدين  يسمح  ال  كما  والوقائية.  الالزمة 

بتأشيرة الزيارة أو الترانزيت التبرع بالدم.
يضيف الشامسي: أن التبرع بالدم يعتبر إجراًء 
إبر وأكياس  المستعملة من  األدوات  فجميع  آمناً 
وتحت  فقط،  واحدة  لمرة  استعمالها  يتم  معقمة 
سالمة  يضمن  بما  متخصص  طبي  إشراف 
المتبرع والمتبرع إليه من دون انتقال أي عدوى. 
وفي كل مرة يقوم بها المتبرع بالتبرع بالدم 
يتم فحص العينة باستخدام أجهزة متطورة، فال 
من  خلوه  من  التأكد  بعد  إال  الدم  استخدام  يتم 

األمراض. 
بد من  بالدم ال  التبرع  الشامسي عند  ويتابع 
القيام باإلجراءات الالزمة وهي كالتالي: تسجيل 
سارية  هوية  خالل  من  الشخصية  البيانات 
المفعول، وأخذ السيرة الصحية للتأكد من لياقة 
والموافقة،  التبرع  استمارة  وتوقيع  المتبرع، 
 15 إلى   10 بين  ما  السحب  إجراء  ويستغرق 
 10 لمدة  الراحة  المتبرع  من  بعدها  يطلب  دقيقة 
دقائق يتناول خاللها العصير والسوائل أو بعض 
نشاطه  إلى  المتبرع  بعدها  ليعود  البسكويت 
المعتاد. وما ال  ينصح به بعد التبرع بالدم رفع 
األشياء الثقيلة لمدة 24 ساعة، والتدخين لمدة ال 
تقل عن 6 ساعات )أو اإلقالع عنه تماماً( وصعود 
لمسافات  السيارة  وقيادة  المرتفعة،  األماكن 

طويلة. 
على  يشترط  إنه  قائالً:  الشامسي  ويختم 
من  محددة  أنواعاً  تناول  قد  يكون  أال  المتبرع 
مختلفة  زمنية  بمدد  التبرع  عملية  قبل  األدوية 
هذه  مثل  معرفة  يمكن  حيث  التبرع،  لنوع  تبعاً 
المعلومات في مركز المعلومات اإللكتروني لدى 

بنك الدم.
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تغذية

أضحت مشروبات الطاقة من أكثر المشروبات 
رواجاً حول العالم،  إذ بلغت قيمة مبيعاتها على 
مستوى العالم 39 مليار دوالر أمريكي في عام 
2013، ومن المتوقع أن تصل إلى 61 مليار دوالر 
بحلول عام 2021. وقد حققت مبيعات التجزئة 
في  نمواً  الطاقة  اإلمارات لمشروبات  في دولة 
الفترة ما بين )2011 إلى 2015( حسب التقرير 
الوظيفية.  والمشروبات  األغذية  حول  الكندي 
أوروبا  في  الطاقة  لمشروبات  ظهور  أول  كان 
وآسيا في الستينيات من القرن الماضي وبعدها 
في  األولى  للمرة  الطاقة  مشروبات  ظهرت 
النمسا في عام 1987 وفي الواليات المتحدة عام 
1998 وبعدها  اإلمارات عام  1997 ثم في دولة 
انتشرت بشكٍل كبير في الشرق األوسط والدول 

العربية في عام 2000.
التغذية  اختصاصية  الُمال  عائشة  وتوضح 

من إدارة التغذية المجتمعية في مستشفى توام 
والترويج  اإلعالن  أن  أبوظبي   – شركة صحة 
مشروبات  سوق  يستهدف  الطاقة  لمشروبات 
الرياضيون، ولكن  الطاقة الشريحة األهم وهم 
ووصولها  الطاقة  مشروبات  سوق  إتساع  مع 
إلى األسواق الكبيرة، لم يعد الرياضيون وحدهم 
ما  واليافعون  المراهقون  بات  إذ  المستهدفين، 
بين عمر )18 إلى 24 سنة( هم الفئة المستهدفة 
األكثر  الفئة  لكونهم  وذلك  الطاقة،  لمشروبات 
لهذه  المروجة  التجارية  باإلعالنات  تأثّراً 
الطاقة  مشروبات  أن  تدعي  التي  المنتجات 
ومرتبطة  والتركيز  الطاقة  تعزيز  على  تعمل 
النشاط  تحفيز  حيث  من  المثيرة  بالرياضات 
لتلك  جذب  عامل  ذاته  حد  في  وهذا  البدني، 
الفئات، باإلضافة إلى توفر الملصقات الدعائية 

واألنشطة التسويقية األخرى المستهدفة لهم.

ما هي م�سروبات الطاقة؟

البحوث  في  المعرفة  الطاقة  مشروبات 
العلمية هي نوعٌ من المشروبات غير الكحولية 
والتي تحتوي على الكافيين كمكّون رئيس لها، 
باإلضافة إلى التورين والفيتامينات ومزيج آخر 
من المكونات )مثل الجورانا والجنسنج إلخ(. إن 
المكون الرئيس لمشروبات الطاقة هو الكافيين، 
إذ تتراوح كميته ما بين )50 إلى 505 ملغم( في 
العلبة أو الزجاجة الواحدة بحسب سعتها )على 
األغلب 141-80 ملغم لكل علبة سعة 250 مل(، 
وهذه الكمية مساوية أو تزيد عن كمية الكافيين 
 - القهوة )تتراوح بين 77  في كوب واحد من 
150 ملغم من الكافيين(، وقد تحتوي مشروبات 
الطاقة على مكوناٍت أخرى تحتوي على المزيد 
والجورانا  الكوال  جوز  مثل  الكافيين  من 
الجورانا  من  غرام  كل  يحتوي  إذ  والكاكاو، 

حقيقة مشروبات الطاقة
عائ�صة املاُل اخت�صا�صية التغذية يف م�صت�صفى توام

 �صركة �صحة - اأبوظبي
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هذا  الكافيين،  من  ملغم(   80  -  40( يقارب  ما 
ذكر  الطاقة  ُيطلب من مصنّعي مشروبات  وال 
كمية الكافيين في هذه المكونات، لذا فإن الكمية 
الفعلية للكافيين في مشروبات الطاقة قد تزيد 
عن الكمية المذكورة في المكونات في الجرعة 

الواحدة.

الآثار ال�صحية مل�صروبات الطاقة

قد تؤدي الكميات الزائدة من الكافيين آلثار 
والتوتر  النوم  اضطراب  مثل  ضارة  صحية 
وتسارع  الهضمي  الجهاز  والعصبية ومشاكل 
دقات القلب وأعراض قلبية أخرى، وفي بعض 
الحاالت النادرة النوبات المرضية والموت. إن 
الحد األعلى لالستهالك المعتدل للكافين بحسب 
إدارة األدوية والغذاء األمريكية هو )400 ملغم( 
يتمتع  الذي  البالغ  للشخص  الواحد  اليوم  في 
على  يزيد  ما  استهالك  ويعتبر  جيدة،  بصحة 

ذكرت  مفرطاً،  استهالكاً  ذلك 
كندا  في  الصحة  وزارة 
يستهلك  أن  ينبغي  ال  أنه 
من  أكثر  الكافيين  األطفال 
وتعادل  ملغم/اليوم،   2.5

 37.5 يقارب  ما  الكمية  هذه 
الكافيين  من  ملغم/اليوم 

 2 بين  ما  )األعمار  لألطفال 
 15 وزن  بمتوسط  سنوات،   5  -

الكافيين  كغم(، و75 ملغم/اليوم من 
وزن  معدل  مع  سنة   12 إلى   6( لليافعين 

من  ملغم/اليوم  و137.5  كغم(،   30 إلى  يصل 
 17 إلى   13 من  )لألعمار  للشباب  الكافيين 
كغم(.   55 إلى  يصل  وزن  متوسط  مع  سنة 
الكافيين  على  الطاقة  مشروب  احتواء  بجانب 
السكر)نحو  فإنه يحتوي على نسبة عالية من 
العلبة(،  حجم  حسب  سكر  ملعقة   16  -  13
الصحة  منظمة  توصيات  مع  يتعارض  وهذا 
 -  5( اليومي  السكر  إستهالك  حول  العالمية 
كمية  فزيادة  السكر(.  من  صغيرة  مالعق   10
السمنة  الوقت  المستهلك قد يسبب مع  السكر 

والسكري وأمراضاً مختلفة.

معدلت ال�صتهالك

التي  األوروبية  الغذاء  سالمة  هيئة  بحسب 
المتعلقة  المعلومات  وجمع   بدراسة  قامت 
باستهالك مشروبات الطاقة في 16 دولة أوروبية 
أن استهالك هذه المشروبات عند اليافعين )ما 
بين 10 - 18 سنة( يصل إلى 68%  كما يصل 
إلى 30% عند البالغين و18% عند األطفال األقل 
من عشر سنوات، وفي دراسة أمريكية تبين أن 
تتراوح  الطاقة  مشروبات  مستهلكي  من   %34
دراسة  وأظهرت  سنة.  و24   18 بين  أعمارهم 
أن  جامعياً  إماراتياً  طالباً   522 شملت  إماراتية 
الطاقة. مشروبات  يستهلكون  منهم   %85.1

بين  أُجريت  حديثة  إماراتية  دراسة  بيّنت  وقد 
بين  أعمارهم ما  تتراوح  الذين  الرياضيين  فئة 

7 إلى 18 سنة أن 24% من الالعبين يستهلكون 
مشروبات الطاقة و 7%  منهم يستهلكون هذه 

المشروبات في أوقات ممارستهم للرياضة. 

املوا�صفة الإماراتية مل�صروبات الطاقة

للمواصفات  اإلمارات  هيئة  وضعت 
والمقاييس سياسات منظمة لمشروبات الطاقة 
الحوامل  منع  مثل:  معلومات  ذكر  تضمنت 
والمرضعات من تناولها واألشخاص دون سن 
الكافيين  من  بحساسية  والمصابين  سنة   16
أمراض  مثل  معينة  أمراًضا  يعانون  والذين 
القلب والشرايين باإلضافة إلى الرياضيين أثناء 
تذكر  أن  ويجب  الرياضية،  التمارين  ممارسة 
الملصقات معلومات حول كمية الكافيين العالية 
والكمية المستهلكة في اليوم الواحد بعدد العلب 
العالقة  ذات  األخرى  والمعلومات  الملغرام  أو 
باللغتين العربية واإلنجليزية. وفي أكتوبر 2017 
تم تطبيق الضريبة االنتقائية في دولة اإلمارات 

السكرية  والمشروبات  الطاقة  مشروبات  على 
األخرى بهدف التقليل من استهالكها. 

انتبه! 

واألصدقاء  اإلعالم  وسائل  وتأثير  الخدع 
الستهالك مشروبات الطاقة وسهولة الوصول 
مجتمعنا  أفراد  تدفع  عوامل  هي  لشرائها 
إلى  حاجة  هناك  المشروبات.  لشراء  لإلقبال 
أفراد  بين  التغذوية  التوعية  برامج  تكثيف 
والمراهقين  الرياضيين  فئة  خاصًة  المجتمع 
الحقيقي  بمحتواها  بتعريفهم  واألطفال 
والمخاطر الصحية لها  واستبدالها بالمصادر 
التي يحتاجها الجسم، وهي  للطاقة  األساسية 
المجموعات  في  موجودة  طبيعية  مصادر 
والفواكه،  الخضار  كالكربوهيدرات،  الغذائية 
في  والتوازن  واالعتدال  واأللبان.  البروتينات 
المفتاح  هو  الطبيعية  المصادر  هذه  استهالك 

للعيش بنمط غذائي صحي. 
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قراءات

يبرز الكتاب بعض الجوانب المهمة في الوثائق والمخطوطات بحياد وموضوعية، وهو في قسمين، األول 
في الوثائق وهي في معناها العام تدّل على كل األصول التي تحتوي على معلومات تاريخية، وبالمعنى الدقيق 
هي الكتابات الرسمية أو شبه الرسمية، مثل األوامر واالتفاقيات، والمراسالت السياسية وغيرها، ويتألف هذا 
القسم من فصلين؛ أولهما ورد فيه سجل من السجالت المستنصرية، والثاني يتضمن نص ودراسة لسجل 
الهداية اآلمرية، وهذه الوثيقة من أهم الوثائق التي تعود إلى العصر الفاطمي ألنها تلقي أضواء كثيرة على أول 

انقسام سياسي أصاب الدولة الفاطمية، وهو االنقسام الذي حدث بعد موت الخليفة المستنصر.
المقتبس  الفريدة من  الثاني في المخطوطات ويحتوي على أربعة فصول، ُعرف األول بالنسخة  والقسم 
البن حيان القرطبي، والفصل الثاني فهو بعنوان ضوء على كتاب الجمع والبيان في أخبار المغرب والقيروان 
البن شداد الصنهاجي، وخصص الفصل الثالث للتعريف بكتاب نهاية األرب في فنون األدب للنويري، وهذا 
الكتاب عبارة عن موسوعة عامة في األدب والجغرافية والتاريخ واالجتماع، وفي الفصل الرابع َعّرف الكتاب 
بالعياشي ورحلته إلى الحج الموسومة باسم )ماء الموائد(، وتتضمن رحلة الذهاب ورحلة اإلياب، وإلى جانب 
ذلك، يمكن تقسيم الرحلة إلى ستة أقسام هي: البيئة الطبيعية، السكان والعادات والتقاليد والمعتقدات، الحالة 
العلمية والثقافية، مسألة الطرق الصوفية والزوايا، والنوازل المستجدة وخاصة شرب القهوة والدخان ولبس 

الصوف الفاخر، واألحوال السياسية.
ويؤكد الكتاب أهمية أن يتعلم دارس التاريخ األسلوب والمصطلحات الخاصة بوثائق العصر الذي يعنيه، 
وال بد له أن يعرف نوع المداد المستعمل في الكتابة وتركيبته، واألقالم التي كتب بها، وأنواع الورق، فبواسطة 
بعض العدسات المكبرة الخاصة وبواسطة المجهر يمكن تحديد ضغط القلم وميل الكتابة، والصفات الخاصة 

بالكاتب وطريقة كتابته لبعض الحروف، ولون الحبر... وغيرها.

يتناول الكتاب عدداً من المواضيع المهمة التي ُتعنى ببناء وتطوير استراتيجية الموارد البشرية واستشراف 
داخل  والضعف  القوة  نقاط  دراسة  خالل  من  وذلك  البشرية،  للموارد  الجيد  التخطيط  وكيفية  المستقبل، 
المنظمات الحكومية، باإلضافة إلى تناول الفرص والتهديدات الخارجية المباشرة والعامة والمستقبلية التي قد 
تعتري استشراف مستقبل الموارد البشرية، باإلضافة إلى تناول عملية استشراف مستقبلها، وكذلك تناول 

الكتاب فرق العمل وكيفية إدارة الموهوبين واستقطاب العناصر ذات الكفاءة والموهبة.
ويتناول الكتاب موضوع اإلبداع واالبتكار لما له من أثر بالغ في تطوير وتقدم المؤسسات، وهو العنصر 

الفاصل بين مؤسسة تبحث عن التقدم والريادة ومؤسسة أخرى تسعى للبقاء في السوق.
ويسعى الكتاب من أجل تقديم أنموذج عملي لكيفية إدارة الموارد البشرية داخل المؤسسات، وكيفية تحديد 
االحتياجات الحالية والمستقبلية للموارد من خالل التنبؤ بالمستقبل، وذلك باستخدام برنامج »الميني تاب« 
اإلحصائي، وذلك من بمقارنته بالقدرة االستيعابية للمؤسسة، والتي من خاللها نستطيع تحديد عدد العناصر 
التي ستحتاج إليها المؤسسة أو تحديد نوع المؤهالت التي ستحتاج لها المؤسسة سواء على المدى القريب 

أو البعيد.
الوظائف  البشرية، تحليل  الموارد  الكتاب على ثمانية فصول: تخطيط واستشراف مستقبل  وقد اشتمل 
واالستقطاب والتعيين للموارد البشرية، األداء والتحفيز للموارد البشرية، تدريب الموارد البشرية وتطويرها، 
التوطين  المؤسسات،  في  الموهوبين  إدارة  المؤسسات،  في  البشرية  بالموارد  وعالقته  واالبتكار  االبداع 

وتجارب الشرق األوسط ودول الخليج، ديناميكية المجموعة وإدارة الفريق.
وحول اإلدارة االستراتيجية للمواهب يشير الكتاب إلى أن الباحثين يجمعون تقريباً على أن أركان إدارة 
المواهب تتمثل في االستراتيجيات الخمس التالية: استراتيجية التخطيط للمواهب القيادية، استراتيجية استقطاب 
المواهب القيادية، استراتيجية استبقاء المواهب القيادية، استراتيجية تدريبها وتطويرها، واستراتيجية إدارة 

أدائها.

في الوثائق والمخطوطات

 إدارة الموارد البشرية واألداء في القطاع الحكومي بين الحاضر والمستقبل

الناشر: دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 2019، الطبعة األولى، 323 صفحة.
تاأليف: الدكتورة نبيلة ح�صن حممد

تاأليف: الدكتور اأحمد علي ال�صحي

الناشر: دار مداد، دبي، 2019، الطبعة األولى، 336 صفحة.
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يتناول الكتاب تفاصيل مثيرة بدءاً من استعراض العصور الجيولوجية قبل وجود الذئب، حتى نصل للحظة 
االكتشاف الجيولوجي للذئب، فيطلُعنا الكتاب على أنواع الذئاب وترتيبها الطبقي وهيئاتها وحاالتها، ويخصص 
فصالً للذئب العربي، وأماكن وجوده، وهيئته وميزاته مقارنة مع الذئاب األخرى في أماكن مختلفة من العالم.

ويتضمن الكتاب إلى جانب المادة العلمية محطات أخرى مشوقة، مثل تلك الفصول التي تتحدث عن الحياة 
االجتماعية للذئاب، وعالقة الذئاب بالحيوانات األخرى والطيور الجارحة، وعالقة الذئب باإلنسان.

يتألف الكتاب من ثالثة عشر فصالً، تتوالى كاآلتي: الظهور الجيولوجي للذئب، االكتشافات الجيولوجية 
الموت،  الجسمية وحاالتها،  الهيئة  العربي،  الذئب  الطبقي وهيئاتها وحاالتها،  الذئاب وترتيبها  أنواع  للذئب، 
الِحَمى، الحياة االجتماعية للذئاب، الغذاء، الصيد، التناسل، عالقة الذئب بالحيوانات والطيور الجارحة واإلنسان، 

صيد الذئب، وُيختتم الكتاب بالمصادر والمراجع.
وفي الفصل السادس يشير الكتاب إلى أن موت الذئاب من الجوع غير مؤكد، فالمجاعة التي تلّم بالذئاب 
تؤدي إلى الهزال وضعف المقاومة أمام األمراض وغيرها، وربما دفع الجوع بالذئب إلى الهجوم على حيوان 
يفوقه قوة ونشاطاً، والذئاب القوية قد تستحوذ على غذاء الذئاب الضعيفة في حالة ندرة الغذاء، ما قد يؤدي 
بالذئاب الضعاف إلى الهالك جوعاً، وقد تأكل الطيور الجارحة أو الضباع الذئاب التي يصيبها الصرع، وال 
تأكلها الوحوش األخرى، وغالبية الذئاب تعيش ما بين 8  - 9 سنوات، ويشير الكتاب إلى أنه ابتدأت ممارسة 
هواية ترويض الذئاب تأخذ طريقها عند بعض الناس، وقد نجح كثير من تلك المحاوالت التي أصبحت مثار 

دهشة كبيرة.
ويثبت هذا الكتاب أنه كما كانت الذئاب مادة للحكايات الشعبية، فإنها تعّد محطة غنية بالمعلومات من خالل 

البحوث عن حياتها البيولوجية، والدراسات العلمية في سلوكها.

ُيجري الكتاب في جزئه األول مقارنة يبين فيها أوجه الشبه واالختالف بين منابع الحكمة والمعرفة، يستلّها 
من أكثر المنابع الموغلة في القدم في العالم، ومن أكثرها حداثة ومعاصرة، ويناقش األهمية العميقة لهذه 
المعرفة في سياق الكون بمجمله، وفي سياق كل كائن بشري. ويتناول الكتاب كيفية تطبيق الفائدة المستمرة 
لهذه المعرفة؛ كي نمارس حياتنا بنجاح وسعادة، نستطيع فيها تأمين كافة احتياجاتنا، وكيف نحرز التقدم في 
الجوانب الروحية في الحياة، ونركز على أقدس المهمات وأكثرها التصاقاً بقدر اإلنسانية جمعاء واالرتقاء بها.
ويناقش الكتاب أيضاً األبعاد العديدة للوجود، والحقيقة خارج إطار العالم المادي الثالثي األبعاد من منظور 
الحكم القديمة ومن منظورات الفيزياء الكمية الحديثة، وينظر الكتاب في طبيعة العديد من الكائنات ومستويات 
الذكاء لديها، ويتناول أيضاً القوانين الكونية السائدة، والمغزى من الجوانب الشخصية لحياة األفراد، والعملية 

التي تتم ما بعد واقعة الموت المادي.
ويسلط الكتاب الضوء على كيف يمكن لإلنسان أن يحافظ على تحّكمه المطلق بحياته، وكيف يضيف إلى 
التي يحلم  الحياة  لذاته  باقتنائه فعالً، وكيف يخلق  إلى وجوده ويرغب  حياته أي شيء وكل شيء يحتاج 
بها، وكيف يشفي نفسه ويساعد اآلخرين على الشفاء، وكيف يحمي نفسه ومن يحب من التأثيرات النفسية 

الظالمية.
ويسهم الكتاب في كشف الطبيعة الحقيقية للكون برمته، وكيف نتعايش مع القوة األكثر سطوة فيه المتمثلة 

بالحب الخالص.
وفي إطار »توارد الخواطر« على سبيل المثال يبين الكتاب أن كل شخص سوف يتواصل بصورة روتينية 
بعد انتقاله من العالم المادي وولوجه إلى العالم الطيفي، والعالم الروحاني الحقاً، كما أن من الممكن أن تصبح 

ظاهرة توارد الخواطر أكثر شيوعاً باطراد مع تطور الجنس البشري. 
يتألف الكتاب من ثالثة أجزاء، وهي: كون ال متناٍه، والحقائق الداخلية، كيف تتحكم بقدرك، وتحتوي هذه 

األجزاء على مئة وثالثة عشر فصالً.

حقيقتنا المطلقة.. الحياة والكون وقدر اإلنسان

الناشر: دار الفرقد، دمشق، 2019، الطبعة األولى، 670 صفحة.
تاليف: اإدريان كوبر

الذئب في العلم والتاريخ

الناشر: كتاب المجلة العربية، الرياض، 2019، الطبعة األولى، 178صفحة.
تاأليف: الدكتور ف�صل بن عمار العماري 
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يتفحص هذا الكتاب معاني الهواء في القرون الثالثة الماضية بما في ذلك قلقنا الحديث من االنبعاثات 
منذ  الجو  على  البشر  أثر  فقد  صلبة،  اسس  إلى  يستند  قلقنا  أن  الواضح  ومن  المناخ.  وتغير  المفرطة 
استخدام اوكسيد التيتروز مروراً بتطوير التدفئة بالغاز واإلنارة. وينظر المؤلف في هذا األثر باستعراض 
الظواهر الجوية الراديوية والغاز السام، باإلضافة إلى الخوف من التلوث الناجم عن إحراق الجثث والقلق 
من الضباب. ويناقش الكتاب أيضاً االفتتان المتزايد بالهواء والعملية الهوائية عبر إغراء الفوران وتطوير 
المواد المتفجرة. ويقدم كتاب »مادة الهواء« نهجاً ثقافياً لتاريخ الهواء، ينهل من الدين والعلم والفن واألدب 

والفلسفة لوضع تاريخ شامل لفهم الناس للهواء. 

يبحث هذا الكتاب التطورات التي طرأت على فكرة المادة في القرنين السابع عشر والثامن 
عشر، حيث خيضت إبان تلك الفترة معارك ثقافية حول طبيعة الواقع في أرجاء أوروبا كافة. 
وكانت تلك المعارك جزءاً ال يتجزأ من الحراك الثقافي الذي تمخض عن عصر التنوير. ويبين 
الكتاب إسهام الكيميائيين في خطار التنوير عبر إعادة تعريف عناصر الطبيعة ونفي األبعاد 
الغيبية عنها. ولقد استتبع ذلك تغير معرفي مهم جرى في الثقافة األوروبية افضى إلى تشكيل 
نظام الكيمياء الحديث، فحين يعاد تعريف المادة وتمنح حدوداً جديدة تتغير األفكار المتعلقة 
بالالمادي والعالم الروحي وتنتقل إلى فضاء آخر. لقد أفضت السيرورة التاريخية للنظر في 
المعادن وتفحصها في ذلك الوقت إلى انفصال الكيمياء عن الممارسات غير العلمية المتمثلة 

في جملة من تقاليد الخيمياء والسيمياء السابقة.

مادة الهواء: علم وفن ما هو أثيري

حدود المادة: الكيمياء والتعدين والتنوير

ً الناشر: مشروع كلمة، أبوظبي، 2019، 463 صفحة، 120 درهما

تاأليف: �صتيفن كونور

تاأليف: يلمالر فور�س

الناشر: مشروع كلمة، أبوظبي 2019، 348 صفحة، 110 دراهم

ترجمة: فاطمة غنيم

ترجمة: حت�صني اخلطيب



حدود المادة: الكيمياء والتعدين والتنوير
تاأليف: يلمالر فور�س

ترجمة: حت�صني اخلطيب

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.
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علوم و تكنولوجيا

اهتماماً  يبدون  والناس  عشر  التاسع  القرن  منذ 
غير عادي حول وجود حياة على كوكب المريخ رغم 
عدم وجود أي أسس يمكن االستناد إليها. وفي عام 
1877 قام عالم الفلك اإليطالي جيوفاني شياباريللي 
بتحويل تلسكوبه الذي كان األفضل من نوعه صوب 
هذا الكوكب. ومنذ زمن طويل يملك العلماء معلومات 
حول المريخ الذي كان يبدو وكأنه عالم منغلق بذاته، 
الذين  العلماء  بين  من  األول  شياباريللي  كان  حيث 

حاولوا وضع خريطة مفصلة له.
وقد الحظ هذا الفلكي وجود مناطق سوداء افترض 
أنها أنهار متصلة بمئات الخطوط التي تجاوز طولها 
قنوات.  اسم  عليها  أطلق  والتي  الكيلومترات،  مئات 
التاسع  القرن  من  والثمانينيات  السبعينيات  وفي 
عشر وضع شياباريللي خريطة أخرى للمريخ مقنعاً 
وكأنه  بسرعة  يتمدد  كان  القنوات  نظام  بأن  نفسه 
كانت هنالك حضارة متطورة تحاول أن تحافظ على 
مصادر التزود بالمياه. وحتى ذلك الوقت كان لدى 
ديفيد  الفلك  عالم  بكلمات  اهتمام  شياباريللي  رفاق 
وينتروب التي وردت في كتابه »الحياة على كوكب 
المريخ« الذي نشره في عام 2018 حيث أشار الى أن 
السيئة  للعدسات  نتيجة  ببساطة  كان  تم رصده  ما 

لتلسكوب شياباريللي.
خيال  على  استحوذت  اإليطالي  الفلكي  رؤية 
الناس، بل إن بعضهم أكد أن لون المريخ الذي عرف 
بالكوكب األحمر يعود إلى خضراوات متوردة اللون 

كما لو أن سطحه مغطى بخشب القيقب الياباني.
كان  القنوات  مثل  المريخ  سطح  أن  اآلن  نعرف 

ترجمة: د. ح�صن الغول

مجرد انعكاس ضوء وظالل، إال أن البحث عن مظاهر 
الحياة فيه لم يكن مثيراً لالهتمام. وقد أكدت مركبة 
فضائية جوالة أن المريخ كان يشبه األرض إذ ضم 
المحيطات والبحيرات واألنهار وتمتع بطقس معقول.
واليوم فإن السؤال الذي يطرح نفسه ليس ما إذا 
كان المريخ ذات يوم مكاناً لعيش اإلنسان فيه، ولكن 
هل تطورت الحياة على سطحه قبل أن يصبح مناخه 
بارداً وجافاً. وإذا كان األمر كذلك فإنه سيشكل دليالً 
على ما يعتقد الفلكيون أنه سفر التكوين الثاني للحياة 

بينما سفر التكوين األول يتعلق بحياتنا.
وحتى لو لم يخضع سفر التكوين الثاني للتطوير 
فيما يتجاوز الكائنات الحية الصغيرة ووحيدة الخلية 
الحياة ظهرت مرتين في نظامنا  أن  فإن ذلك يعني 
الشمسي. ولو حدث هذا األمر هنا فكيف سيكون لو 
تكرر ذلك في آالف الكواكب والنجوم البعيدة؟ وكيف 
لتصبح  الصغيرة  الحية  الكائنات  تلك  تطورت  لو 

مخلوقات مثلنا؟
الوسيلة األكثر سهولة إليجاد حياة على المريخ 
ستشبه حلماً لكاتب خيال علمي، حيث يقفز مخلوق 
من خلف صخرة ويلوح لنا قائالً: مرحباً يا سكان 
األرض ها أنا هنا« وربما يتمثل حلم آخر في أن تقوم 
الكوكب  سطح  على  رملية  منطقة  بتصوير  مركبة 

وترصد كائنات عضوية صغيرة ووحيدة الخلية«.
وحتى  جداً  صعبة  بيئة  المريخ  سطح  د  ويجسِّ
لوكان هنالك نوع من الحياة التي يصعب اكتشافها، 
سيهتمون  علماء  يوجد  ال  أنه  يعني  ال  هذا  ولكن 

بالبحث فيها وفقاً لما يلي:

1. البحث عن تركيبات في الصخور:
يقول جورج فاغو عالم المشاريع في وكالة الفضاء 
األرض  »على  إكسومارس(  )مشروع  األوروبية 
نبحث عن األحافير، وهي عظام الديناصورات، وإذا 
رأيت شيئاً كهذا فإنه يمكنك أن تقول إنه كانت هنالك 
المراقبة  إن  القول  المريخ.ويمكن  سطح  على  حياة 
المكثفة للمريخ فشلت في الحصول على دليل على 
عام  وفي  الماضي.  في  أو  اآلن  سواء  حياة  وجود 
1984 ظهرت مشكلة عندما وجد العلماء حجراً نيزكياً 
يزن نحو كيلوجرامين في »الن هيلز« في أنتاركتيكا 

والذي كان قطعة من نيزك انفجر بعيداً عن المريخ.
تقول أبيجيل ألوود عالمة الجيولوجيا والفلك في 
مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة الفضاء األمريكية 
»ناسا« »لقد ظهر ذلك بسرعة فائقة، وكأنه ال عالقة 
له بالحياة على كوكب المريخ فهو كان مجرد تلوث 
أصاب الصخور بالجراثيم األحفورية«. وتضيف: أنه 
منذ ذلك الوقت تم االفتراض بأن هذه النيازك ذات 
أصول بيولوجية، إال أنه تم تجاهل ذلك من منطلق أن 

النيازك حدثت نتيجة عمليات جيولوجية.
نيازك  أن  في  تتمثل  المشكلة  أن  إلى  تشير  كما 
من  نزعها  تم  بسيطة  صخور  مجرد  هي  المريخ 
كيفية  مضمون  فهمنا  وإذا  الجيولوجية،  مواقعها 
تشكيل الصخور فإننا سنكون قادرين على تقرير ما 
إذا كانت الفرضية العلمية البيولوجية صحيحة أم ال.
على  تنطبق  ال  المشكلة  هذه  إن  فيقول  فاغو  أما 
المركبات الجوالة على سطح المريخ، والتي قد تكون 
مستعمرات  قبل  من  تركت  آثار  كشف  على  قادرة 

الحياة على كوكب المريخ .. 
حقيقة أم خيال؟
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المليارات منها. وقد وجدت  الميكروبات التي تضم 
غرب  مثل  أماكن  في  األرض  على  التشكيالت  هذه 
بقيادة   العلماء  من  فريق  أشار  حيث  أستراليا، 
»آلوود« إلى تشكيالت مشابهة قد تكون موجودة في 

مناطق من الكوكب األحمر.
2. اإلشارات البيولوجية في الصخور القديمة:

فقط  يقومون  ال  ورفاقه  إنه  فاغو  يقول 
بالبحث عن المواد الكيميائية المشابهة لسوائلنا 
عن  يبحثون  بل  النووي  وحمضنا  وبروتيننا 
الحياة  أن  على  تدل  قد  التي  المتبقية  اآلثار 
تلك  مثل  استخدمت  قد  المريخ  كوكب  على 
عليها  يصعب  قد  البقايا  فهذه  الكيميائيات. 

الصمود لباليين السنين ومنها:

- الأ�صكال املتجان�صة

المتشابهة  العضوية  الجزيئيات  من  العديد  هناك 
في الشكل، حيث عثر على بعض الكيميائيات العضوية 
على سطح المريخ، إال أن المركبات الفضائية الجوالة 
على  قادرة  بأجهزة  مزودة  تكن  لم  اكتشفتها  التي 

فحصها.
- تجميع التركيبات الجزيئية والفردية:

صخور  تفضيل  إلى  األرض  على  الحياة  تميل 
فالليبدات، وهي  أماكن محدودة  تشغل  التي  األبنية 
والشمع  الدهن  من  أنواعاً  تشمل  عضوية  مركبات 
مما  واحدة  كربونية  منطقة  في  معاً  تتجمع  والتي 

يسهل التعامل معها.
3( شم رائحة الميثان:

رصد  المستقبل  في  جوالة  مركبة  تستطيع  قد 
الكائنات الحية بشكل أفضل من رصدها للكيميائيات 
التي توجد داخل الصخور القديمة. ولكن كانت هناك 
طريقة أخرى للبحث عن إشارات لوجود حياة وذلك 
فعلى  للميثان.  المريخي  الغالف  اختيار  طريق  عن 
األرض يتم إنتاج الميثان بواسطة النشاط البيولوجي 

الذي يضم النباتات والحيوانات المتحللة.
إنه  وبستر  كريس  العالم  قال   2018 عام  وفي 
عبر ست سنوات من الجهود عثرت مركبة الفضاء 
الجوالة »كيريوريسيتي« على مستويات غالفية من 
الميثان. إال أن ذلك ال يؤكد كثيراً وجود كائنات حية 
دقيقة تنتج الميثان في الطقس الدافئ قبل أن تنتقل 

إلى مرحلة البيات الشتوي.
وبالطبع لن يستطيع أحد أن يخمن ما الذي 
 2018 عام  في  ولكن  المريخ،  كوكب  يحتويه 
قال فالدا ستاميكوفيتش، وهو عالم في مجال 
الكواكب السيارة »يمكن أن نجد أدلة على وجود 
أجزاء من كوكب المريخ قادرة على توفير الدعم 
ولكن  للميثان،  المنتجة  للبكتيريا  فقط  ليس 
على  الشواهد  بعض  تضم  قد  حياة  لوجود 
وجود أدلة في أجزاء من المريخ تستطيع توفير 
الدعم ليس فقط للبكتيريا المنتجة للميثان ولكن 

لوجود حياة بها أكسجين.
المريخ  غالف  في  حالياً  الموجود  فاألكسجين 
الموجود  لألكسجين   %21 مع  بالمقارنة    %2 يبلغ 
الحرارة  ظروف  بسبب  أنه  إال  األرض.  غالف  في 
الحصول  يمكن  فإنه  المريخ  سطح  قرب  والضغط 

لكمية  مساوية  تكون  قد  ضخمة  كميات  على 
األكسجين المحيطة باألرض.

وهناك دليل جيولوجي على أن المريخ كان ذات 
ماء صاف،  على  يحتوي  كان  أنه  لدرجة  دافئاً  مرة 
ولكن هل كان ذلك عبر فترة طويلة من الزمن أم في 

عهود متقطعة؟
في عام 2020 ستقوم مركبة فضاء جوالة تابعة 
لوكالة الفضاء والطيران األمريكية»ناسا« برحلة إلى 
حوض في المريخ يبلغ اتساعه 45 كيلومتراً يعرف 
باسم »جيزيرو كراتر«. وتم اختياره ألنه ضم ذات 
الجبلية  المناطق  من  قادم  نهر  يغذيها  بحيرة  يوم 
القريبة بحيث شكل دلتا ضخمة كانت بمثابة دليل 
على وجود آثار بيولوجية وحياة قد تكون وجدت في 

مياه البحيرة أو بالقرب منها.
المركز  مدير  كريندونك  فان  مارتن  ويقول 
ويلز:  نيوساوث  جامعة  في  الفلك  لعلم  األسترالي 
التي  الوحيدة  ليست  الجيزيرو  دلتا  مثل  »األماكن 
يمكنها أن تحتفظ بإشارات على وجود حياة إذ هنالك 
أنماط  في  اإلشارات  تلك  مثل  على  العثور  إمكانية 

مكانية شهدت بدء الحياة«.
ال  ساخنة  وينابيع  برك  »هنالك  قائالً:  ويضيف 
تمثل أي مشكلة، حيث مرت بمستويات متقلبة من 
المعدنية،  »السيليكا«  الينابيع  تلك  تنتج  كما  المياه 
وصفها  والتي  السيليكون  أكسيد  ثاني  وهي 
كريندونك بأنها قبر فرعوني من العالم الجيولوجي 
يحتفظ بمعالم ومناطق تحتوي على إشارات الحياة 

على سطح الكوكب األحمر.
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تعاني المجتمعات عبر عصور ممتدة من ظلم 
على النفس اإلنسانية، من بعٍض ال خالق لهم وال 
دين، ويتنوع الظلم ويختلف مقداره من زمن إلى 
الدوافع  باختالف  وذلك  بلد  إلى  بلد  ومن  زمن 

واألسباب.
مقاصده  إدراك  وعدم  الدين  فهم  فإساءة 
ومآالته أوجد فهماً سقيماً ترتب عليه اعتداء على 
الكليات الخمس التي جاءت كل الشرائع لتحافظ 
عليها وهي الدين والنفس والعقل والنسب والمال. 
والكراهية  والحقد  التسلط  وحب  الطمع  وكذا 
الرتكاب  المعتدي  دفع  إلى  أدت  أسباب  كلها 

جرائمه وبغيه وعدوانه.
اعتداء سافر  من  اليوم  ونعانيه  نراه  ما  وهذا 
غير  أو  المصلحة  أو  الدين  باسم  اإلنسانية  على 
ذلك من الشعارات الزائفة التي ترفعها الجماعات 
مثل  في  تعالى  الله  قال  وقد  واألحزاب  والفرق 
هؤالء )َوإَِذا ِقيَل لَُهْم اَل ُتْفِسُدوا ِفي اأْلَْرِض َقالُوا 
إِنََّما َنْحُن ُمْصلُِحوَن )11( أاََل إِنَُّهْم ُهُم الُْمْفِسُدوَن 

ولكن الَّ َيْشُعُروَن ))البقرة:11 - 12(.
أول  الشيطان  السالم كان  آدم عليه  فمن لدن 
آدم  إليقاع  الشر  أضمر  وقد  وطغى،  تكبر  من 
سبحانه:  قال  تعالى  الله  معصية  في  وذريته 
الَْعَداَوَة  َبيْنَُكُم  ُيوِقَع  أَن  يَْطاُن  الشَّ ُيِريُد  )إِنََّما 
َوالْبَْغَضاَء( )المائدة:91( وقال تعالى عن إبليس: 
َوَعْن  َخلِْفِهْم  َوِمْن  أَْيِديِهْم  َبيِْن  ن  مِّ آَلِتيَنَُّهم  )ُثمَّ 
أَْيَماِنِهْم َوَعن َشَماِئلِِهْم  َواَل َتِجُد أَْكثََرُهْم َشاِكِريَن( 

)األعراف:17(.
ليوقعه  الشجرة  أكل  آلدم  الشيطان  فزين 
فيما نهاه الله عنه قال سبحانه: )َفَوْسَوَس لَُهَما 
يَْطاُن لِيُبِْدَي لَُهَما َما ُووِرَي َعنُْهَما ِمن َسْوآِتِهَما  الشَّ

َجَرِة إاِلَّ أَن َتُكوَنا  ُكَما َعْن هذه الشَّ َوَقاَل َما َنَهاُكَما َربُّ
َملََكيِْن أَْو َتُكوَنا ِمَن الَْخالِِديَن )20( َوَقاَسَمُهَما إِنِّي 
ا  َفلَمَّ ِبُغُروٍر  ُهَما  َفَدالَّ  )21( النَّاِصِحيَن  لَِمَن  لَُكَما 
َجَرَة َبَدْت لَُهَما َسْوآُتُهَما َوَطِفَقا َيْخِصَفاِن  َذاَقا الشَّ
ُهَما أَلَْم أَْنَهُكَما  َعلَيِْهَما ِمن َوَرِق الَْجنَِّة َوَناَداُهَما َربُّ
يَْطاَن لَُكَما َعُدّوٌ  َجَرِة َوأَُقل لَُّكَما إِنَّ الشَّ َعن ِتلُْكَما الشَّ

بِينٌ( )األعراف:20 - 22(. مُّ
في  سبباً  والكراهية  الغيرة  كانت  آدم  وابنا 
إيجاد العداوة والبغضاء من أحدهما اتجاه اآلخر 
ِبالَْحقِّ  آَدَم  اْبنَْي  َنبَأَ  َعلَيِْهْم  )َواْتُل  قال عز وجل: 
ِمَن  ُيتََقبَّْل  َولَْم  أََحِدِهَما  ِمْن  َفتُُقبَِّل  ُقْرَباًنا  َبا  َقرَّ إِْذ 
اآْلَخِر َقاَل أَلَْقتُلَنََّك َقاَل إِنََّما َيتََقبَُّل اللَُّه ِمَن الُْمتَِّقيَن( 

)المائدة:27(.
وفي قصة نبي الله تعالى إبراهيم عليه السالم 
الذي دعاهم إلى عبودية الله تعالى بجميع الحجج 
والبراهين، فقوبل باالعتداء واألذى قال سبحانه: 
)َقاَل أََتْعبُُدوَن َما َتنِْحتُوَن )95( َواللَُّه َخلََقُكْم َوَما 
ِفي  َفأَلُْقوُه  ُبنْيَاًنا  لَُه  اْبنُوا  َقالُوا   )96( َتْعَملُوَن 
الَْجِحيِم )97( َفأََراُدوا ِبِه َكيًْدا َفَجَعلْنَاُهُم اأْلَْسَفلِيَن( 

الصافات )95 - 98(.
وفي قصة هود أعظم عبرة في حال من تجبر 
واغتر بقوته وبما عنده قال سبحانه: )أَلَْم َتَر َكيَْف 
الَّتِي لَْم  الِْعَماِد )7(  َذاِت  إَِرَم  ِبَعاٍد )6(  َك  َربُّ َفَعَل 
َجاُبوا  الَِّذيَن  َوَثُموَد   )8( الْباَِلِد  ِفي  ِمثْلَُها  ُيْخلَْق 
 )10( اأْلَْوَتاِد  ِذي  َوِفْرَعْوَن   )9( ِبالَْواِد  ْخَر  الصَّ
الَِّذيَن َطَغْوا ِفي الْباَِلِد )11( َفأَْكثَُروا ِفيَها الَْفَساَد( 

)الفجر:6 - 11(.
ونبي الله تعالى شعيب عليه السالم واجه قوماً 
عاثوا في األرض فساداً وظلماً وبغياً: )َوإِلَىٰ َمْدَيَن 
ْن  َقاَل َيا َقْوِم اْعبُُدوا اللََّه َما لَُكم مِّ أََخاُهْم ُشَعيْباً 

ابنا آدم
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الَْكيَْل  َفأَْوُفوا  بُِّكْم  ن رَّ مِّ َبيِّنَةٌ  َقْد َجاَءْتُكم  إِلٍه َغيُْرُه 
َوالِْميَزاَن َواَل َتبَْخُسوا النَّاَس أَْشيَاَءُهْم َواَل ُتْفِسُدوا 
ِفي اأْلَْرِض َبْعَد إِْصاَلِحَها َذٰلُِكْم َخيْرٌ لَُّكْم إِن ُكنتُم 
ُتوِعُدوَن  ِصَراٍط  ِبُكلِّ  َتْقُعُدوا  َواَل   )85( ْؤِمنِيَن  مُّ
َوَتبُْغوَنَها  ِبِه  آَمَن  َمْن  اللَِّه  َسبِيِل  َعن  وَن  َوَتُصدُّ
ِعَوجاً َواْذُكُروا إِْذ ُكنتُْم َقلِياًل َفَكثََّرُكْم َوانُظُروا َكيَْف 

َكاَن َعاِقبَُة الُْمْفِسِديَن( األعراف )85  - 86(.
وفرعون الذي أوتي الملك فتجبر وطغى وقال 
إذالل  في  جبروته  فاستخدم  األعلى  ربكم  أنا 
َعاَل  ِفْرَعْوَن  )إِنَّ  قال سبحانه:  اإلنسانية وقمعها 
َطاِئَفًة  َيْستَْضِعُف  ِشيًَعا  أَْهلََها  َوَجَعَل  اأْلَْرِض  ِفي 
نُْهْم ُيَذبُِّح أَْبنَاَءُهْم َوَيْستَْحيِي ِنَساَءُهْم إِنَُّه َكاَن ِمَن  مِّ

الُْمْفِسِديَن( )القصص:4(.
فهؤالء  عصر  كل  في  العداوات  تتابع  وهكذا 
الخوارج ومن كان على مذهبهم وشاكلتهم كانوا 
خنجراً مسموماً عبر التاريخ في صدر اإلنسانية ال 

يراعون بذلك شيخاً وال امرأة وال وليداً.
ولذا كانت دعوات األنبياء والمرسلين والمتقين 
أشكاله  بكل  والتطرف  العنف  نبذ  إلى  والعقالء 

وألوانه.
وكانت الكتب المنزلة تدعو إلى العدل والرحمة 

ونبذ التطرف والعدوان.
مختلفان  فريقان  فيها  كان  حادثة  أول  ولعل 
أحدهما رحيم ودود يسعى إلى الخير وعدم الظلم 
واالعتداء، وآخر حقود يضمر الشر والظلم، وقد 
بين  جرى  ما  العزيز  كتابه  في  تعالى  الله  أخبر 

هذين الرجلين وهما ابنا آدم عليه السالم. 
قال سبحانه: )َواْتُل َعلَيِْهْم َنبَأَ اْبنَْي آَدَم ِبالَْحقِّ 
ِمَن  ُيتََقبَّْل  َولَْم  أََحِدِهَما  ِمْن  َفتُُقبَِّل  ُقْرَباناً  َبا  َقرَّ إِْذ 
اآْلَخِر َقاَل أَلَْقتُلَنََّك َقاَل إِنََّما َيتََقبَُّل اللَُّه ِمَن الُْمتَِّقيَن( 

)المائدة:27(.
عليه  الله  صلى  محمداً  نبيه  تعالى  الله  أمر 
ليعتبر  آدم  ابني  خبر  أمته  على  يقص  أن  وسلم 
بها المعتبرون ويتعظ بها المؤمنون. ومفادها أن 
في  الخالف  بينهما  وقع  وهابيل  قابيل  آدم  ابني 
الزواج من امرأة، وقد شرع الله تعالى لبقاء النوع 
من  منهما  كل  يتزوج  أن  واستمراريته  اإلنساني 
توأم اآلخر فقد ولدت حواء والدتين في كل والدة 

ذكر وأنثى.
من  أجمل  أخته  ألن  الحكم  هذا  قابيل  فرفض 
األخرى فكان الحكم أن يقدم كل منهما قرباناً فقدم 
هابيل أفضل ما عنده وأجود ما لديه من األنعام، 
وقدم قابيل األردأ واألقل جودة من الزرع، لعدم 
مباالته بنتيجة الحكم وإلضماره الرفض التام لهذا 
الحكم وإلصراره فيما يريد. فلما تقبل الله تعالى 
الشر.  نفسه  في  قابيل  أضمر  قربانه،  هابيل  من 
فقال ألخيه هابيل: )أَلَْقتُلَنََّك( فقال أخوه مبيناً أن 

هذا حكم الله تعالى والله يتقبل ممن اتقاه.
مع  التعامل  في  مختلفين  أسلوبين  نجد  وهنا 
اآلخر، فاألول حاقد معاند مظهر للعداوة والظلم. 
والمودة،  للرحمة  مظهر  مؤمن  مسالم  والثاني: 
وقد اتخذ عدة مسارات في حواره مع أخيه لثنيه 
عن االعتداء وليرضى بحكم الله تعالى: )َقاَل إِنََّما 
َيتََقبَُّل اللَُّه ِمَن الُْمتَِّقيَن( )المائدة:27( أظهر أن هذا 

الله تعالى والمؤمن يرضى بحكمه وال  هو حكم 
يعارضه. 

قال سبحانه: )لَئِْن َبَسْطَت إِلَيَّ َيَدَك لِتَْقتُلَنِي َما 
َربَّ  اللََّه  أََخاُف  إِنِّي  أِلَْقتُلََك  إِلَيَْك  َيِدَي  ِببَاِسٍط  أََنا 

الَْعالَِميَن »المائدة:28«. 
بدأ هابيل محاورة أخيه بإظهار الخوف من الله 
تعالى من مبادرة االعتداء أو القيام به، فالخوف 
من الله تعالى من أعظم األسباب الرادعة الرتكاب 
ْر ِبالُْقْرآِن َمن َيَخاُف  أي ذنب، قال سبحانه: )َفَذكِّ

َوِعيِد( )ق:45(.
في  خير  كل  أصل  الداراني:  سليمان  أبو  قال 
الدنيا واآلخرة الخوف من الله عز وجل وكل قلب 
ليس فيه خوف من الله عز وجل فهو قلب خرب. 
القلب  في  سراج  الخوف  حفص:  أبو  وقال 

يبصر به ما فيه من الخير والشر.
األخوة  بمقام  بتذكيره  أخاه  هابيل  حاور  كما 
والنسب وأن رباط األخوة لن يخل بها أو سيقوم 

بنقضها وهذا من اإليمان.
َوإِْثِمَك  بإِْثِمي  َتبُوَء  أَْن  أُِريُد  )إِنِّي  تعالى:  قال 
الِِميَن(  الظَّ َجَزاُء  َوَذلَِك  النَّاِر  أَْصَحاِب  ِمْن  َفتَُكوَن 

)المائدة:29(.
حواره  في  آخر  أسلوباً  المؤمن  األخ  استعمل 
مع أخيه الظالم حيث انتقل معه إال الزجر والردع 
عليه  الخوف  باب  من  وهذا  الفعل  عاقبة  وبيان 

وبذل النصح له.
لحوق  من  جرمه  على  سيترتب  ما  له  فأبان 
معرض  وأنه  النار  فعله  عاقبة  وأن  عليه  اإلثمين 

لسخط الله ومقته جراء ظلمه واعتدائه.
فالله سبحانه ينجي الذين اتقوا الذين يسعون 
في األرض إصالحاً ال إفساداً قال سبحانه: )ُثمَّ 
ِجثِيًّا(  ِفيَها  الِِميَن  الظَّ َنَذُر  وَّ اتََّقوا  الَِّذيَن  ي  ُننَجِّ

)مريم:72(. 
وروى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله 
قال:  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  أن  عنه 
)اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا 
الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على 

أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم(. 

ابنا آدم

َعْت لَُه َنْفُسُه َقتَْل أَِخيِه َفَقتَلَُه  قال سبحانه:)َفَطوَّ
َفأَْصبََح ِمَن الَْخاِسِريَن( )المائدة: 30(.

حينما يتبع اإلنسان هواه وتقوده األطماع لنيل 
خلق،  أو  قرابة  أو  لدين  اعتبار  دون  من  مآربه 
لن يبالي حينها بمدى الضرر الذي سيحدثه في 
لنيل  أخيه  لقتل  قادته نفسه  قابيل  اآلخرين فهذا 

مبتغاه. 
اإلنسانية  تاريخ  في  اعتداء  أول  الجرم  وهذا 
وعلى مرتكبها وزر من فعل مثله. فمن سّن سنة 
يوم  إلى  بها  عمل  من  وزرها ووزر  فعليه  سيئة 
قال  قال:  عنه  الله  رضي  الله  عبد  عن  القيامة. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: )ال تقتل نفس 
ظلًما إال كان على ابن آدم األول كفل من دمها ألنه 

كان أول من سن القتل(.
قال النووي رحمه الله تعالى: وهذا الحديث من 
قواعد اإلسالم، وهو: أن كل من ابتدع شيئاً من 
الشر كان عليه مثل وزر كل من اقتدى به في ذلك 
العمل مثل عمله إلى يوم القيامة، ومثله من ابتدع 
شيئاً من الخير كان له مثل أجر كل من يعمل به 

إلى يوم القيامة. 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: )َمْن َسنَّ ِفي 
َمْن  َوِوْزُر  ِوْزُرَها  َعلَيِْه  َكاَن  َسيِّئًَة  ُسنًَّة  اإلِْسالِم 
َعِمَل ِبَها ِمْن َبْعِدِه ِمْن َغيِْر أَْن َينُْقَص ِمْن أَْوَزاِرِهْم 

َشْيء( رواه مسلم.
بعد أن قتل أخاه لم يعلم كيف يخفيه فبعث الله 

غرابا يعلمه كيف يواري جثمان أخيه.
ِفي  َيبَْحُث  ُغَراباً  اللَُّه  )َفبََعَث  سبحانه:  قال 
اأْلَْرِض لِيُِرَيُه َكيَْف ُيَواِري َسْوَءَة أَِخيِه َقاَل َيا َوْيلَتا 
أَْن أَُكوَن ِمثَْل َهَذا الُْغَراِب َفأَُواِرَي َسْوَءَة  أََعَجْزُت 

أَِخي َفأَْصبََح ِمَن النَّاِدِميَن( )المائدة:31(.
ووقوع  األرض  في  الفساد  لحصول  ومنعاً 
البغي بين الناس حرم الله االعتداء وبين سبحانه 
أن قتل النفس الواحدة فيه فساد للمجتمع كله وهو 

كقتل الناس جميعاً.
كما أن إيجاد الحياة وتحقيق األلفة في المجتمع 
فيه حياة للمجتمع كله قال سبحانه: )ِمْن أَْجِل َذلَِك 
ِبَغيِْر  َنْفساً  َقتََل  َمْن  أَنَُّه  إِْسرائيَل  َبنِي  َعلَى  َكتَبْنَا 
النَّاَس  َقتََل  َفَكأَنََّما  اأْلَْرِض  ِفي  َفَساٍد  أَْو  َنْفٍس 
َجِميعاً َوَمْن أَْحيَاَها َفَكأَنََّما أَْحيَا النَّاَس َجِميعاً َولََقْد 
َجاَءْتُهْم ُرُسلُنَا ِبالْبَيِّنَاِت ُثمَّ إِنَّ َكثِيراً ِمنُْهْم َبْعَد َذلَِك 

ِفي اأْلَْرِض لَُمْسِرُفوَن( )المائدة:32(.
ثم جاءت اآليات رادعة لكل من سولت له نفسه 
في االعتداء على النفس اإلنسانية أو من سعى في 
األرض فساداً وبغياً فالجزاء أليم والعذاب العظيم 
اللََّه  ُيَحاِرُبوَن  الَِّذيَن  َجَزاُء  )إِنََّما  تعالى:  الله  قال 
َوَرُسولَُه َوَيْسَعْوَن ِفي األَْرِض َفَساًدا أَْن ُيَقتَّلُوا أَْو 
أَْو  ِخالٍف  ِمْن  َوأَْرُجلُُهْم  أَْيِديِهْم  َع  ُتَقطَّ أَْو  ُيَصلَّبُوا 
َولَُهْم  ْنيَا  الدُّ ِفي  لَُهْم ِخْزيٌ  َذلَِك  ُينَْفْوا ِمَن األَْرِض 

ِفي اآلِخَرِة َعَذابٌ َعِظيمٌ( )المائدة:33(.
مقاصد  من  اآلمنة  الطيبة  الحياة  إيجاد  إن 
َيأُْمُر  اللََّه  )إِنَّ  سبحانه:  قال  اإلسالمي  التشريع 
َعِن  َوَينَْهىٰ  الُْقْرَبىٰ  ِذي  َوإِيتَاِء  َواإْلِْحَساِن  ِبالَْعْدِل 
ُروَن(  الَْفْحَشاِء َوالُْمنَكِر َوالْبَْغِي َيِعُظُكْم لََعلَُّكْم َتَذكَّ

)النحل:90(.

كل من ابتدع �سيئًا من 

ال�سر كان عليه مثل وزر 

كل من اقتدى به يف ذلك 

العمل مثل عمله اإىل يوم 

القيامة
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 999 - خا�س

 BMW X عائلة  في  الجديدان  الطرازان  حقق 
حضوراً الفتاً يتوافق مع قوة األداء الذي يتميزان 
البنزين  الطرازين من محرك  القوة في  به. وتنتج 
الجديد ثماني االسطوانات، والذي يقوم على تقنية 
من  التوربينية  الطاقة  لتوليد  المزدوجة  الوحدة 

 ..BMW من X الطراز 

قوة وفخامة
أم دبليو بإنتاج أقصى قدره 390 كيلو واط/  بي 
530 حصاناً، وقد استخدم هذا المحرك في كل من 
الوقود: -10.7 طراز  X5 M50i )معدل استهالك 

الكربونية  االنبعاثات  معدل  كم،  لتر/100   10.5
)معدل   X7 M50i وطراز   غ/كم(،   243-238

استهالك الوقود: 11.1 - 10.9 لتر/100 كم، معدل 
وتؤكد  غ/كم(.   252-248 الكربونية  االنبعاثات 
سابق،  وقت  أي  من  أكثر  الفائقة،  المحركات  هذه 
سيارات  من  جيل  ألحدث  الرياضية  الطبيعة  على 
ضمن   BMW X طراز  وأول  الرياضية  األنشطة 
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الطرازين  كال  ويتميز  الفاخرة.  السيارات  فئة 
بمحرك ثماني اإلسطوانات ونظام دفع رباعي ذكي  

xDrive، وتكنولوجيا التعليق الخاصة بالطراز.
وكما هو الحال بالنسبة للقيادة وتقنية التعليق، 
بالطرازين  الخاصة  التصميم  مزايا  عبرت  فقد 
تجربة  عن   ،X5 M50i  X7 M50i الجديدين  
قيادة رائعة للغاية. وإضافة إلى ذلك، فإن الطبيعة 
الحصرية للطرازات الجديدة التي تتمتع بمحركات 
به  تتمتع  ما  خالل  من  تبرز  االسطوانات  ثمانيّة 
مكوناتها وتجهيزاتها من جودة عالية. وسيبدأ إنتاج 
الطرازين الجديدين X5 M50i و X7 M50i اعتباراً 
في  دبليو  أم  بي  مصنع  في   2019 أغسطس  من 
مدينة سبارتانبرغ في الواليات المتحدة األمريكية 
الطرازين في  السيارات من هذين  تتوافر  أن  على 

خريف هذا العام.
 

 قوة مذهلة و�صوت مميز

الطرازين  الطاقة سعة 4.4 لتر في  تؤكد وحدة 

المزايا  على   X7 M50i و   X5 M50i الجديدين  
اإلسطوانات  ثمانيّة  للمحركات  والفائقة  الفريدة 
الدوران  وعزم  الطاقة  مستوى  تحسين  حيث  من 
ثماني  المحرك  أداء  يرتقي  فائقة.  مستويات  إلى 
كان  سواء   – مذهل  مستوى  إلى  اإلسطوانات 
أنه  أو  خفيفة،  بسرعات  بالتجول  يرغب  السائق 
التسارع  ويجرب  وقوته  المحرك  قدرات  يختبر 
واإلمكانات الرياضية في السيارة. وقد تمت ترقية 
السابق،  المحرك  المكونات منذ إصدار  العديد من 
المرافق،  علبة  المكونات  هذه  قائمة  تتضمن  حيث 
المرفقي،   والعمود  والمكابس،  واإلسطوانات، 
الوحدة  تقنية  إلى  إضافة  اإلسطوانة،  ورأس 
المزدوجة لتوليد الطاقة التوربينية التي تم تطويرها 
أطراف  عند  التوربيني  الشاحن  ويتوضع  حديثًا. 
اإلسطوانات ضمن المقصورة الموسعة على شكل 
V، فيما يعمل الحقن المباشر للوقود عند مستوى 
أقصى وجديد للضغط وقدره 350 باراً. كما تضم 
المجموعة المتطورة تكنولوجيًا أيًضا أحدث نسخة 

من نظام “فالفترونيك” للتحكم بالصمامات، ونظام 
“فينوس” للتحكم المزدوج بعمود الكامات.

اإلسطوانات  ثماني  الجديد  المحرك  يستجيب 
البنزين.  دواسة  في  حركة  لكل  عالية  بحساسية 
 750 وقدره  أقصى  دوران  عزم  المحرك  ويولد 
في  دورة   1800 بسرعة  الدوران  عند  متر  نيوتن 
الدقيقة، ويرتفع حتى تصل سرعة محرك إلى 4600 
دورة في الدقيقة. ووفًقا لذلك، يكون ناتج الطاقة 
عاليًا. وتتحقق أقصى قيمة لقوة المحرك وقدرها 
المحرك  دوران  عند  حصاناً  واط/530  كيلو   390
بسرعة تتراوح بين 5500 و6000 دورة في الدقيقة. 
الجديدة   X5 M50i لسيارة  يمكن  لذلك،  ونتيجة 
100 كم/ساعة خالل  إلى  الصفر  أن تتسارع من 
الجديدة   X7 M50i سيارة  تحقق  فيما  ثانية،   4.3
القوي  التطور  هذا  يرافق  ثانية.   4.7 خالل  ذلك 
الطاقة تحسناً مذهالً في الصوت الذي يطلقه  في 
القيام  وعند   .M القياسي  الرياضي  العادم  نظام 
بتجربة القيادة، يمكن للسائق االختيار بين وضع 
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سيارات

المزايا الديناميكية واألداء الرياضي القوي. 
وتتوضع مفاتيح نقل الحركة عند المقود في نظام 
التحكم اليدوي بنقل الحركة. وتتيح وظيفة التحكم 
عند التشغيل تسارعاً في نظام الجر مع أفضل أداء 
ممكن حتى قبل االنطالق. وتسهم النسخة األحدث 
من نظام »اكسدرايف« في توزيع عزم المحرك على 
من  يمّكنها  بأسلوب  والخلفية  األمامية  العجالت 
التكيف السريع والدقيق مع ظروف الطريق كافة. 
ويزيد نظام الدفع الرباعي الذكي من خفة الحركة 
 X5 M50i الجديدين  الطرازين  في  القوي  واألداء 
القيادة  الثبات في  وX7 M50i، كما يرفع مستوى 
الطرقات.  جميع  وعلى  كافة،  الطقس  ظروف  في 
خالل  أكبر  بدعم  الرياضية  المزايا  هذه  وتحظى 
العجالت  من  العالية  الديناميكية  القيادة  ظروف 
الخلفية.  وإضافة إلى ذلك، فإن التجهيزات القياسية 
التروس  على  أيًضا  تعتمد  الجديدين  للطرازين 
التروس  هذه  وتضمن  »ام«  الرياضية  التفاضلية 
دوران  عند  التوازن  من  مستوى  أعلى  التفاضلية 
العجالت الداخلية والخارجية في المنعطفات لتمنح 
السيارة مزيداً من التسارع. يضاف إلى ذلك، فإن 
تتصل  والتي  »ام«،  الرياضية  التفاضلية  التروس 
تتحكم   ، بالثبات  الديناميكي  التحكم  بنظام  أيضاً 
القيادة على الطرق  بنظام الجر ونقل الحركة عند 
الوعرة، وعند اختالف قيم االحتكاك بين العجالت 
في الجانبين األيمن واأليسر. ويؤدي ذلك إلى منع 
االنزالق بسبب عدم القبض بشكل كاٍف، فيما يتم 

توزيع العزم على العجالت األخرى.

نظام التعليق 

تم العمل على تطوير نظام التعليق في كل من 
الطرازين الجديدين X5 M50i و X7 M50i الستخراج 
ويعتمد  القيادة.  أثناء  المتاحة  اإلمكانات  أقصى 
التي تشتمل على محور  البنية  الطرازين على  كال 
أمامي مزدوج الترقوة، ومحور خلفي بخمس نقاط 
محددة  وديناميكيات  مع حركيات  تجتمع  اتصال، 

الرياضي الفائق أو وضع القيادة المريحة. ويظهر 
بذلك الفارق الواضح بعمل المحرك. وعند اختيار 
»سبورت« و»سبورت سوبر«، ال يقتصر  أوضاع 
األمر على تغيير منحنى التسارع عند الضغط على 
دواسة الوقود من أجل الحصول على أسلوب قيادة 
ديناميكي، وإنما تم العمل على تطوير مزايا القوة 

والصوت في المحرك ثماني االسطوانات أيًضا.

 
ناقل حركة بثمان �صرعات 

 X5 M50i  X7  يحظى أداء الطرازين الجديدين
من  بدعم  الرياضية  لألنشطة  المخصصين   M50i
المزايا اإلضافية التي يتيحها ناقل الحركة. ويجتمع 
نقل  علبة  مع  االسطوانات  ثماني  الجديد  المحرك 
من  المزيد  تضفي  بثمان سرعات  رياضية  حركة 
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لتحديد اإلعدادات بالنسبة لتعليق العجالت والتعليق 
المستقل والتخميد والعجالت المسكوبة والخفيفة 
التجهيزات  تضم  كما  إنشاً.   21 قياس  الوزن 
مع  كهروميكانيكياً  توجيه  نظام  أيًضا  القياسية 
وظيفة »سرفوترونيك«  ونظام كبح رياضي »ام« 
ومكابس مطلية باللون األزرق مع الرمز »ام« كما 
المسكوبة  المعدنية  العجالت  خيار  أيضاً  يتوفر 

خفيفة الوزن قياس 22 إنشاً.
وزود طراز X5 M50i الجديد بنظام تعليق »ام« 
المزايا  من  مجموعتين  من  واحدة  اختيار  ويمكن 
للمخمدات التي يتم التحكم بها إلكترونياً، حيث يمكن 
القيادة  ووضع  الرياضي  الوضع  بين  ما  االختيار 
المريحة. أما طراز X7 M50i فقد زود بنظام تعليق 
ضمن  أيضاً  يتوفر  والذي  المحور،  مزدوج  هوائي 
القيادة  وضع  وفي   .X5 M50i طراز  في  الخيارات 
الرياضية، أو عند القيادة بسرعة تزيد على 138 كم/
سا، يسهم النظام في خفض ارتفاع مستوى الجلوس 
بمقدار 20 مم. كما يمكن للسائق أيضاً تعديل ارتفاع 
جسم السيارة عن طريق تشغيل المفتاح في اللوحة، 
مم   40 حتى  االرتفاع  حد  رفع  إمكانية  إلى  إضافة 
فوق مستوى الجلوس القياسي، وهو خيار مناسب 
عند القيادة على الطرق الوعرة على سبيل المثال. كما 
يتوفر نظام التوجيه النشط المتمم بشكل اختياري في 
كال الطرازين، حيث يسهم في زيادة ثبات السيارة، 
كما أنه يرفع من أداء السيارة عند تغيير المسارات 
والمناورة على الطرقات، من خالل توجيه العجالت 
الخلفية باالتجاه نفسه أو باالتجاه المعاكس بحسب 
سرعة القيادة. كما يرتقي مستوى األداء عند قيادة 
السيارة عن طريق نظام المثبتات اإللكترونية المانعة 
لالنزالق، والتي تضمن التوازن السريع والدقيق في 
المنعطفات، وذلك عن طريق محركات كهربائية دوارة 

يتم تركيبها في المحاور األمامية والخلفية. 

اإطاللة ح�صرية لأجواء فخمة

بالطرازين  الخاصة  التصميم  مزايا  تؤكد 
الجديدين  X5 M50i وX7 M50i على الطبيعة 
الرياضية التي تتضح لحظة مشاهدتهما. وتدل 
مداخل الهواء الكبيرة في المقدمة على الحاجة 
االسطوانات.  ثماني  للمحرك  هائل  لتبريد 
الجانبية  للعتبات  الفريد  التصميم  ويسهم 
والمئزر الخلفي، وخط الظل الالمع الذي يميز 
BMW، إضافة إلى تفاصيل التصميم األخرى 
الفائقة  القدرات  تأكيد  في   ، الرمادي  باللون 
ُثمانية  محركات  تمتلك  التي  الطرازات  في 

اإلسطوانات.
الطرازات  ضمن  الداخلية  التفاصيل  أما 

فتتضمن  دبليو،  أم  بي  عائلة  ضمن  األعلى 
نقل  وذراع  بالجلد،  مغطى  رياضياً  مقوداً 
مغطاة  ومقاعد  »أم«،  شعار  يعرض  حركة 
مختلفة،  بألوان  تطريزات  مع  فرناسكا  بجلد 
باأللمنيوم  مخرمة  داخلية  وسطوح وخطوط 
تشطيبات خشبية  أو   ،)X5 M50i( في طراز 
من  مزيداً  لتضفي  براقة،  معدنية  وإضافات 
الرياضي.  الطابع  ذات  السيارة  في  الفخامة 
اإلضافات  فإن  ذلك،  كل  يكِف  لم  حال  وفي 
القياسية تتضمن أيضاً عتبات مضيئة بشعار 
في  فاي  هاي  صوت  مكبرات  ونظام   ،M50i
طراز X5 M50i، أو نظام صوت محيطي من 

هارمان كردون. 
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ريدغ دسشار ءاسسيم
عضو سابق في املجلس الوطني االحتادي

maysarashed@gmail.com

فاجأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
شعب اإلمارات يوم السنة الهجرية برسالة أسماها رسالة الموسم الجديد، رسالة خص فيها مواطني ومواطنات 
دولة اإلمارات، وجاءت ُمناسبة بتوقيتها وهو رأس السنة الهجرية الجديدة، والعودة للمدارس والوظائف بعد إجازة 

الصيف، فكان وقعها مختلفاً ومؤثراً على الجميع.
الرسالة األولى خص بها موظفي الحكومة، مسؤولين ووزراء وقيادات من دون أن يستثني منهم أحداً، أراد 
بهذه الرسالة أن يوجه إلى أهمية تواجدهم في الميدان تعليمياً كان، أو اقتصادياً أو اجتماعياً أو حتى إنسانياً، 
ولم يتوقف عند هذا الحد بل طالبهم بأن يكونوا بين الجميع من فئات المجتمع، مع األرامل واألمهات وعند كبار 
المواطنين، عند المرضى وفي المستشفيات وبين األطباء والعاملين، ألن حكومة اإلمارات باختصار شديد حكومة 
المثالية وجود المتقاعسين من  إنجازات وليست حكومة محاضرات، تنجز وال تنظر، مؤكداً سموه وبعيداً عن 
المسؤولين الذين ال يعتبرون قاعدة بل يستثنون عليها فلزم تنبيههم ووضع حد لتقاعسهم الذي يجعل الميدان 

يضيق بهم وقد يستبدلهم.
ولم تكن تلك الرسالة وحدها التي وجهها سموه للمسؤولين، فقد خصهم برسالة أخرى وهي الخامسة عندما 
تحدث عن المسؤولين الذين ال يجدون الشجاعة للتعامل مع شكاوى المتصلين ببرامج البث المباشر، أو حتى الرد 
على تساؤالتهم رغم أن الهدف هو خدمة الناس وحل مشكالتهم، ولذلك وجه سموه بتشكيل لجنة في المجلس 
الوطني لإلعالم مهمتها رصد المشكالت في تلك البرامج وكيفية تعامل المسؤولين معها لمحاسبتهم من جهة، 

وخدمة الناس وهي األهم من جهة أخرى.
المسؤولية ليست مناطة بالوزراء والقيادات وحدهم، ولكنها تتعداهم إلى األفراد الذين ال تقل مسؤوليتهم في 
للعابثين بهذا اإلرث من  الحفاظ على إرث تركه لنا المغفور له الشيخ زايد، فكان حديث سموه توجيهاً خاصاً 
خالل شبكات التواصل االجتماعي، ًفسمعة دولة اإلمارات ليست مشاعاً لكل من يريد زيادة عدد المتابعين. فوزارة 
الخارجية والتحدث باسمها والتعبير عن  الخارجية في اإلمارات كما قال سموه معنية بإدارة ملفات اإلمارات 
مواقفها في السياسة الخارجية للدولة، وإحدى مهامها األساسية أيضاً الحفاظ على 48 عاماً من رصيد المصداقية 
والسمعة الطيبة الذي بنته اإلمارات مع دول وشعوب العالم ..وقد جاء التوجيه واضحاً ورادعاً بدرجة كافية لكل 

من يتحدث عن الدولة وهو غير معني أو مسؤول عن تلك الشؤون.
ولم يقتصر حديثه عن المسؤوليات والتحذير من التفريط بها، بل غمر شعب اإلمارات بطاقة تفاؤل بأن القادم 
أفضل وأجمل وأعظم، باقتصاد ينمو وال يتراجع، وبقضايا يأتي المواطن على رأسها كقضية التوطين الذي لن 
يترك مواطناً يبحث عن عمل السيما، وهي القضية األهم التي تشغل الشريحة األكبر من الخريجين الذين يمثلون 
السواد األعظم في الدولة، وبدولة تملك الشجاعة لتواجه الحقائق وتراجع الحسابات وتعدل االستراتيجيات بشكل 

مستمر لالنطالق بأقصى سرعة نحو المستقبل.
تلك الرسائل الست كانت مثار إعجاب الجميع وشاحذة للهمم ليس في اإلمارات فحسب بل خارج حدودها، وقد 
زاد التفاؤل بها بعد أن خصص سموه االجتماع األول لمجلس الوزراء لمناقشتها وتحويل ما تضمنته إلى خطة 

عمل يعمل بها الجميع كل في مجال اختصاصه من دون تخاذل، ومن دون تهاون..
عند قراءة التفاصيل الواردة في رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تتأكد لدينا حقيقة واضحة وهي 
أن سموه وفريق العمل معه يتابعون جميع القضايا المحلية بتفاصيلها وهو أمر معلوم، ولكن الملفت متابعتهم 
الدقيقة لما يجري في السوشال ميديا السيما الجزء السلبي منه والجزء المتعلق باقتصاد دولتنا الذي يشكك فيه 
بعضهم من دون االستناد إلى أرقام وحقائق.. وغيرها من المسائل التي تجعلنا نجدد الثقة بحكومة ال تنام، وال 
تغفل عن مصالح شعبها ومواطنيها، بل تظل يقظة لتحقيق اإلنجازات، ولتبقى دولة بناها زايد والمؤسسون فوق 

هام السحب بعزيمة أبنائها وجهود وتوجيهات قادتها.
فشكراً محمد بن راشد على رسالتك وأمنياتك بعام قادم أجمل وأفضل وأعظم.

رسالة الموسم الجديد
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ريدغ دسشار ءاسسيم
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