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

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

ــل اقتــدار وثقــة. ــرين بكـــ ــادي والعشــ الحــ

`s

2021
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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 
جيــل الــرواد القــادم بــإذن ا� ســيصار إلــى 
تجميــع هــذه البصمــات علــى مجســم (حلــم 
زايــد 2021) ومــن ثــم إدراج المجســم فــي 
موســوعة جينيــس ل رقــام القياســية كأكبر 

مجســم مكــون مــن بصمــات ا طفــال.
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مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية

حيث   ،2019 االحتادي  الوطني  للمجل�س  االنتخابية  العملية  القادم  اأكتوبر  من  اخلام�س  يف  تنطلق 

التجربة  اإطار  يف  كافة  الدولة  اإم��ارات  ميثلون  مر�شحًا  اأربعني  الختيار  االنتخابية  الهيئات  �شتتوجه 

مدرو�شة  معايري  اإىل  ا�شتندت  مراحل  خالل  وتطورت  بهدوء،  االإم��ارات  تخو�شها  التي  الدميقراطية 

ودقيقة.

اأن االإمارات اأجرت درا�شة على جتارب  هذه التجربة ت�شتحق الدرا�شة من قبل الباحثني، وال �شيما 

دميقراطية يف بلدان عديدة، وتو�شلت اإىل النهج التدريجي الذي يتيح للمواطن امل�شاركة يف اإبداء راأيه 

يف اختيار ممثليه ومناق�شة ق�شايا ال�شاأن العام وتقدمي امل�شورة يف الت�شريعات التي تنظم عمل موؤ�ش�شات 

الدولة، انطالقًا من مكانة املجل�س الوطني االحتادي باعتباره �شلطة احتادية رابعة من حيث ترتيب 

ال�شلطات اخلم�س املن�شو�س عليها يف الد�شتور، وهي: املجل�س االأعلى لالحتاد، ورئي�س االحتاد ونائبه، 

وجمل�س وزراء االحتاد، واملجل�س الوطني االحتادي، والق�شاء االحتادي.

لقد اأخذت الدولة مببداأ التدرج يف االنتخابات الربملانية، وبال�شوت الواحد الأن �شعبنا حديث العهد 

بهكذا جتربة، اأدركتها القيادة الر�شيدة التي ما لبثت اأن و�شعت امل�شاركة ال�شعبية والعملية االنتخابية، 

بحيث يكون الن�شف بالتعيني والن�شف االآخر باالنتخاب، ويف غ�شون 10 �شنوات، اأ�شبحت املراأة رئي�شًا 

للربملان، يف حني اأن اإيطاليا مل تبلغ ذلك اإاّل بعد مرور 70 عامًا من جتربتها الربملانية.

نحن يف االإمارات، ن�شتفيد من جتارب االآخرين، لكننا ال ن�شتن�شخ تلك التجارب بل نخلق جتربتنا التي 

تالئمنا، ويف هذا يكمن �شر جناحنا، لذا �شبقنا كثريًا من الدول االأقدم جتربة، فاأ�شبح لدينا حكومة 

تبني مل�شتقبل �شعبها، تتحدى امل�شتحيل واأن�شاأت لذلك وزارة بال وزير، وتتبنى مبادئ االبتكار واالإبداع 

والت�شامح.

التي  الربملانية  امل�شرية  اإطار  االأيام عر�شًا وطنيًا، يف  املتحدة تعي�س هذه  العربية  االإم��ارات  اإن دولة 

جت�شد مبادئ الدميقراطية وامل�شورة التي قامت عليها دولتنا منذ العام 1971، وت�شهم يف حتقيق التنمية 

االإم��ارات  لدولة  الربملانية  التجربة  من  يجعل  مبا  �شيا�شيًا  امل��راأة  ومتكني  للدولة،  امل�شتدامة  ال�شاملة 

اأمنوذجًا يحتذى به يف التجارب الربملانية احلديثة حول العامل. 

اإن التطور الذي �شهدته انتخابات املجل�س الوطني االحتادي منذ االنتخابات االأوىل التي جرت يف 

�شهر دي�شمرب عام 2006، مرورًا باالنتخابات الثانية التي متت يف �شبتمرب عام 2011، ثم الثالثة عام 2015، 

و�شواًل اإىل الدورة الرابعة من االنتخابات التي �شتقام يف اأكتوبر املقبل، جت�شد يف م�شمونها فل�شفة التمكني 

ال�شيا�شي يف دولة االإمارات العربية املتحدة، وهي القائمة على التدرج والتطور املتوازن واملح�شوب، كما 

تعك�س يف الوقت ذاته حر�س القيادة الر�شيدة على تعزيز م�شاركة املواطنني، وتفعيل دورهم يف اختيار 

على  واحلر�س  االنتخابية  للهيئة  الكبري  التو�شيع  مع  وخا�شة  االحتادي،  الوطني  للمجل�س  مر�شحيهم 

التمثيل القوي للمراأة وال�شباب فيها.

وتتميز الدورة الرابعة النتخابات املجل�س الوطني االحتادي عن �شابقاتها ب�شمات مهمة عدة تتمثل 

يف زيادة قوائم الهيئات االنتخابية جلميع اإمارات الدولة، وهو تطور مهم يعك�س حر�س القيادة الر�شيدة 

على اأن يكون للمواطنني دور موؤثر يف العملية االنتخابية، واأن يكونوا �شركاء يف اختيار من ميثلهم ويعرب 

عن مطالبهم يف املجل�س الوطني االحتادي.

وكذلك رفع ن�شبة متثيل املراأة اإىل 50%، ترجمة لتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 

نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل«، وهي خطوة مهمة جت�شد اإميان القيادة الر�شيدة بدور املراأة الرئي�شي 

يف تطور م�شرية العمل النيابي، وخدمة الوطن وامل�شاهمة يف تقدمي اأف�شل اخلدمات للمواطنني، كما ت�شع 

هذه اخلطوة االإمارات يف مراكز متقدمة على م�شتوى العامل، من حيث متثيل املراأة يف الربملان، كما توؤكد 

ريادتها يف عملية تعزيز م�شاركتها يف �شنع القرار يف خمتلف املجاالت اأي�شًا.

وزيادة م�شاركة ال�شباب، مبا يعك�س االهتمام اال�شتثنائي الذي توليه القيادة الر�شيدة بهذه الفئة، 

الطاقات  ميتلكون  كونهم  امل�شتقبل،  نحو  احلقيقي  والرهان  التقدم  عماد  باعتبارهم  بدورهم  واالإميان 

والقدرات التي تتيح لهم امل�شاركة بفاعلية يف تنمية وتطور الوطن يف املجاالت كافة.  

ال �شك ان الدورة الرابعة النتخابات املجل�س الوطني االحتادي �شتمثل مرحلة مهمة يف م�شرية املجل�س، 

من  والناخبني  املر�شحني  على  م�شرتكة  م�شوؤولية  هناك  لكن  كافة،  امل�شتويات  على  بدوره  االرتقاء  ويف 

اأجل اإجناح هذه االنتخابات، وخروجها بال�شكل الذي يعك�س الوجه احل�شاري لدولة االإمارات، وثراء 

جتربتها الربملانية التي تقدم اأمنوذجًا يحتذى به يف التمكني ال�شيا�شي.

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

والتي بها تستمر مسيرة دولة االتحاد نحو غد أكثر إشراقاً.

لكي  منه  البد  الذي  الحر  المناخ  توفر  بضرورة  نؤمن 
تخضب األفكار وتتفاعل اآلراء وصواًل لألفضل، غير أن 
ثانية  مرة  ومواطنين  كمسؤولين  نراه  الذي  األفضل 
مدلوالتها  وتعميق  االتحادية  المسيرة  تعزيز  هو 
وتمتين أواصرها ليس لمصلحتنا نحن أبناء هذا الجيل 

فقط وإنما لمصلحة كل جيل قادم.
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ذلك  ألن  سبقه،  الذي  الجيل  قاسى  كم  يعرف  أن  يجب  الجديد  الجيل  إن 
واألجداد،  اآلباء  بدأها  التي  المسيرة  لمواصلة  وجهاداً  وصبراً  صالبًة  يزيده 
دت في النهاية األماني القومية بعد فترة طويلة  وهي المسيرة التي جسَّ

من المعاناة ضد التجزئة والتخلف والحرمان.
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خليفــة بن زايد ياأمر باالإفراج عن 669 �شجينًا مبنا�شبة حلول عيد االأ�شحى املبارك
أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
»حفظه الله«، باإلفراج عن 669 سجيناً ممن صدرت بحقهم أحكام 
التي  المالية  الغرامات  بتسديد  سموه  وتكفل  مختلفة،  قضايا  في 
ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك األحكام، وذلك بمناسبة حلول عيد األضحى 

المبارك.
ويأتي أمر اإلفراج عن السجناء في إطار حرص صاحب السمو 
لبدء حياة جديدة  إعطائهم فرصة  الله« على  »حفظه  الدولة  رئيس 

والتخفيف من معاناة أسرهم.
النائب  الشامسى  سيف  حمد  الدكتور  المستشار  سعادة  وأكد 
العام للدولة أن مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
عليهـم  المحكوم  من  عدد  عن  باإلفراج  الله«  »حفظه  الدولة  رئيس 
بمـناسبة حلول عيد األضحى المبارك، والتي شملت بعض المدانين 
في جرائم تتعلق باإلرهاب والتطرف تجسد حرص سموه على جميع 
لالندماج في  المفرج عنهم فرصة جديدة  الوطن، وعلى منح  أبناء 
صفوف المجتمع، ولو كانوا ممن أخطأوا وزلت خطواتهم انحرافاً عن 
حق بلدهم عليهم، متى عادوا إلى الطريق المستقيم، وتجدد إيمانهم 
ووالؤهم ألرض اآلباء واألجداد، وولي األمر، بعد اجتيازهم برامج 
المناصحة وظهر من تقارير المختصين ما ينبي عن اعتدال فكرهم 
المضللة  والمعتقدات  واألفكار  للتطرف  ونبذهم  نفوسهم  وسالمة 
واإلجرامية،  اإلرهابية  خطورتهم  وزوال  تيارها،  في  انجرفوا  التي 
ليعودوا إلى أحضان الوطن المفتوحة أبوابه دائماً ألبنائه المخلصين، 
وأمالً في أن يكونوا أعضاء صالحين في مجتمع بالدهم، يلتزمون 
دوافع  فيهم  وتبعث  أفضل،  لمستقبل  يسعوا  وأن  الدولة،  بقوانين 
االستقامة والتزام السلوك القويم لنيل حياة كريمة لهم وألسرهم، 

فضالً عن إدخال البهجة على عائالتهم وذويهم في أيام مباركة.
وقال: تجسد هذه المكرمة السامية لغيرهم من المحكوم عليهم 
الكريم مستقبالً  العفو  وبريق أمل في نيل مثل هذا  ملهماً  نموذجاً 
يقصيهم  ما  كل  لنبذ  يحفزهم  بما  الصواب،  جادة  إلى  عادوا  متى 

عن بالدهم من أفكار ومعتقدات هدامة، وبذل الجهد لفهم صحيح الدين 
وصحيح األفكار والمعتقدات، والتمسك بحسن السلوك ليعودوا أفراداً صالحين 
يندمجون في نسيج المجتمع اإلماراتي الذي يفخر أبناؤه بوالئهم لوطن كريم 
في  ما  بذل  إلى  عنهم  المفرج  للدولة  العام  النائب  ودعا  بنيه،  لجميع  يتسع 
وسعهم بنية مخلصة في السعي للتمسك بالنهج السوي وااللتزام، واالنضمام 
إلى مسيرة البناء والتنمية في المجتمع على نحو يعود عليهم وعائالتهم بالخير.
وقالت وكالة أنباء اإلمارات إن مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« باإلفراج عن عدد من المدانين في قضايا تتعلق 
باإلرهاب والتطرف بعد إعالن تخليهم عن الفكر الضال تعكس حرص الدولة 
على احتضان أبنائها كافة، إذا ما أعلنوا عودتهم إلى جادة الطريق وتجسيداً فعلياً 
لعام التسامح، فالعفو متاح دائماً لكل من عاد إلى الثوابت الوطنية وأقر بخطأ 

فكره ومساره وهو نهج ثابت في سياسة دولة اإلمارات.
كما أنها تجسد حرص ولي األمر على جميع أبناء الوطن، ومنح المفرج عنهم 
فرصة جديدة لالندماج في صفوف المجتمع ليكونوا أعضاء صالحين يلتزمون 

بقوانين الدولة ويسعون للحفاظ على مكتسباتها.
هي رسالة بأن أبواب الدولة مفتوحة لكل من سعى للمشاركة في البناء..

تبعث فيهم دوافع االستقامة والتزام السلوك القويم.
تقويم  في  ونجحت  هؤالء  استعادة  في  المناصحة  برامج  نجحت  لقد 
سلوكياتهم بعد انجرافهم في تيار ظالمي ليعودوا إلى أحضان الوطن المفتوحة 
أبوابه دائماً ألبنائه المخلصين لبدء فصل جديد في حياتهم يخلو من شوائب 

الفكر الضاللي.

بمثابة شهادة ميالد  اإلماراتي هو  المجتمع  في نسيج  اإلندماج مجدداً  إن 
المخلصة  بالنية  الجميل  له  الوطن أن يردوا  الذين ينتظر منهم  جديدة لهوالء 
بالتمسك بالنهج السوي. لقد أثبتت اإلمارات أن احتضان أبنائها كافة هو نهج 
ثابت في سياستها تفرح بعودة كل من أثبت رغبة جدية في بدء فصل جديد من 
حياته يتصالح مع نفسه ومع وطنه الذي يفرح به فرح األم بولدها العائد بعد 

غياب بعد أن نفض عنه غبار األفكار الهدامة.
فمن يصحح فكره وتوجهاته من أشكال التطرف واإلرهاب والكراهية كافة 
سيجد اإلمارات مفتوحة الذراعين له في أي وقت متى كانت رغبته جادة ونيته 
أبناء  إلى كل سواعد  إلى مسيرة تنموية ال تتوقف تحتاج  صادقة لالنضمام 
الذين  أبنائها  أمام  العودة  باب  تغلق  لن  التسامح  بلد  اإلمارات  إن  اإلمارات. 
برامج  وأثبتت  ضال  فكر  كل  ونبذوا  الحق  إلى  وأنابوا  رشدهم  استعادوا 
المناصحة صدق نيتهم وعزمهم على فتح صفحة جديدة مع أنفسهم ووطنهم.

بفكر  مبتٍل  لكل  الباب  تفتح  فهي  بعضهم  منها  استفاد  وإن  المكرمة  هذه 
منحرف ومعتقد ضال أن يعود إلى حضن الوطن مشاركاً في تنميته عضواً 
نافعاً فاعالً في مجتمعه وأسرته. إن اإلفراج عن هؤالء في عام التسامح وفي 
عيد األضحى..يؤكد أن اإلمارات وطن يتسع لجميع بنيه ويفتح ذراعيه لكل من 

عاد إلى الطريق المستقيم، وتجدد والؤه ألرض اآلباء واألجداد، وولي األمر.
إنها فرصة جديدة لالندماج في صفوف المجتمع بنية مخلصة في السعي 
للتمسك بالنهج السليم واالنضمام إلى مسيرة التنمية وهي أيضاً رسالة قصد 
منها أن يكون المفرج عنهم نماذج ملهمة لغيرهم في نيل العفو مستقبالً متى 

عادوا إلى جادة الصواب.
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محمد بن راشد يلتقي أخاه محمد بن زايد 

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
صاحب  أخاه  الله«  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
األعلى للقوات المسلحة، حيث تبادل سموهما الحديث حول عدد من 
القضايا الوطنية ذات الصلة بتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين في 

جميع مناطق الدولة.
نائب رئيس  آل نهيان  الشيخ منصور بن زايد  اللقاء سمو  حضر 
محمد  سعادة  حضره  كما  الرئاسة.  شؤون  وزير  الوزراء  مجلس 
مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة خليفة سعيد 

سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.

تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« سير العمل في مشاريع البنية التحتية لـ 
»إكسبو 2020 دبي« الذي ينطلق أكتوبر من العام المقبل بمشاركة نحو 195 دولة 
تمثل قارات العالم. فقد زار سموه يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد 
آل مكتوم ولي عهد دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات 
والضيافة في دبي مكتب إكسبو 2020 في منطقة دبي جنوب، حيث استقبلت سموه 
معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي مدير عام 

مكتب إكسبو 2020 وعدد من كبار الموظفين.
واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ حمدان 
بن محمد بن راشد آل مكتوم، والحضور من معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي 
الى إيجاز حول ما تم إنجازه من مشاريع البنية التحتية الخاصة بإكسبو 2020، 
والبرامج والخطط التوعوية والترويجية التي وضعها المكتب للتعريف بالمعرض 
العالمي الذي تستضيفه الدولة العام المقبل، حيث سيكون الحدث العالمي األبرز 
نظراً لعدد الدول المشاركة وعدد الزوار المتوقع أن يؤموه، والذي يتوقع أن يفوق 

عددهم 25 مليون زائر من داخل وخارج الدولة. وتناول شرح معالي ريم بنت 
إبراهيم الهاشمي النماذج التي اعتمدتها الدول المشاركة في المعرض ألجنحتها 
يعكس  الذى  المعماري  والطراز  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  جناح  فيها  بما 
أن مكتب إكسبو قام  إلى  الهاشمي  الوزيرة  حضارة وتراث كل دولة. وأشارت 
بحمالت ترويجية لمعرض إكسبو للتعريف بأهدافه ومشاركاته وفعالياته خاصة 
العامة والتجمعات  المواقع  الجامعات والمدارس، وفي مختلف  في أوساط طلبة 
البشرية مثل الحدائق والمتنزهات وغيرها على مستوى الدولة وفي بعض الدول 
المجاورة. وتفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عدداً من المواقع 
اإلنشائية في منطقة المعرض وتوقف سموه عند جناح دولة اإلمارات الذي صمم 

بطريقة هندسية وفنية تجعل منه أيقونة إبهار وإبداع تبهر الزوار وتسرهم.
وأبدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ارتياحه لما تم إنجازه 
من  العمل  فريق  على جهود  وأثنى سموه   2020 إكسبو  من مشاريع  اآلن  حتى 
شباب وشابات الوطن وعلى رأسهم معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي التي تتابع 

كل التفاصيل الكبيرة إلنجاح الحدث العالمي.

...ويتفقد مشاريع البنية التحتية لـ»إكسبو 2020 دبي«
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خادم الحرمين ومحمد بن زايد 
يبحثان تعزيز العالقات االأخوية الرا�شخة وعددًا من الق�شايا االإقليمية والدولية

محمد بن زايد يستقبل فريق »سفراء العطاء« 

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل 
المملكة العربية السعودية الشقيقة - في قصر منى بمكة المكرمة - صاحب 
األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  نهيان ولي عهد  آل  زايد  الشيخ محمد بن  السمو 
اللقاء  بداية  في  الشريفين  الحرمين  وخادم  سموه  المسلحة.وتبادل  للقوات 
الذي حضره صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل 
سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية 
السعودية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار األمن الوطني – 
أن  وجل  عز  الله  المبارك..راجين  األضحى  عيد  بمناسبة  والتبريكات  التهاني 
يديم على البلدين وشعبيهما الشقيقين الرخاء واألمن واالستقرار وعلى األمة 

اإلسالمية الخير واليمن والبركات.
كما نقل سموه تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة »حفظه الله« وتمنياته إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة 
والعافية والسعادة وللمملكة العربية الشقيقة وشعبها مزيداً من التقدم والرفعة.
فيما حمل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.. 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تهانيه إلى صاحب السمو رئيس 

الدولة وتمنياته له بالصحة والعافية ولدولة اإلمارات دوام التطور واالزدهار.
ورحب خادم الحرمين الشريفين بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان للمملكة..مؤكداً عمق العالقات األخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما 

تطويرها  على  المشترك  الحرص  ظل  في  وتميزاً  قوة  تزداد  والتي  الشقيقين 
وتوسيع آفاقها. وبحث الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان..العالقات األخوية المتينة والراسخة بين البلدين 

وعدداً من القضايا والمستجدات اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.
كما بحثا آخر تطورات األوضاع والمستجدات التي تشهدها المنطقة والتحديات 
التي تواجهها. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان..أن المملكة 
واستقرارها  المنطقة  ألمن  األساسية  الركيزة  هي  الشقيقة  السعودية  العربية 
وصمام أمانها في مواجهة المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها، لما تمثله المملكة 

من ثقل وتأثير كبيرين على الساحتين اإلقليمية والدولية، وما تتسم به سياستها 
في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، من 

حكمة واتزان وحسم وعزم في الوقت نفسه.
كما أكد سموه أن العالقات بين دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية 
السعودية الشقيقة كانت وال تزال وستظل بإذن الله تعالى عالقات متينة وصلبة 
ألنها تستند إلى أسس راسخة ومتجذرة من األخوة والتضامن والمصير المشترك 
إضافة إلى اإلرادة السياسية لقيادتي البلدين الشقيقين وما يجمع بين شعبيهما من 

روابط األخوة ووشائج المحبة والتقدير.

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات المسلحة في مجلس قصر البحر فريق »سفراء العطاء« 
الطالبي الذي شارك في أعمال تطوعية في أذربيجان وماليزيا وزنجبار خالل 
الرابعة  الدورة  فعاليات  ضمن  العام..وذلك  لهذا  الصيفية  الدراسية  اإلجازة 

لمبادرة »سفراؤنا« التي تنفذها وزارة التربية والتعليم.
التربوية  القيادات  من  عدد  يرافقه  الطالبي  الوفد  من  سموه  واستمع 
قيم  ترسيخ  بشأن  خاصة  الفريق  حققها  التي  األهداف  أهم  إلى  والمشرفين 
العطاء والتضامن والمساعدة والتعاون وحب الخير واإلسهام في نشرها بما 

يعزز صورة الدولة في الخارج بوصفها دولة األمل والخير.
التطوعي  العمل  نهيان..أن  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وأكد صاحب 
اإلنسانية  التوجهات  في  أساسية  والتعاون يشكل ركيزة  العطاء  قيم  وتعزيز 
بقيادة صاحب  الدولة  أن  إلى  سموه  مشيراً  تأسيسها..  منذ  اإلمارات  لدولة 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« أرست نهجاً 
ثابتاً ومنظومة عمل تطوعي أصيلة بجهود أبنائها بما تحمله من قيم والتزام 

أخالقي تجاه خدمة اإلنسان وسعادته وصون كرامته أينما كان.
الخير والتعاون والمساعدة  العطاء وأعمال  أهمية غرس ثقافة  وأكد سموه 

المبادرات اإلنسانية  إنجاز  العملي في  اإلمارات من خالل اإلسهام  أبناء  لدى 
التنموية والخدمية للفئات التي تحتاج للدعم في مختلف الدول..مضيفا أن الدولة 
تأسست على قيم و ثقافة أصيلة أساسها فعل الخير والعطاء والتضامن وإغاثة 

الملهوف.
من جانبه أعرب الوفد عن شكرهم وتقديرهم للدعم الذي تقدمه قيادة الدولة 
المبادرات  من  العديد  إطالق  للطلبة من خالل  توليه  الذي  واالهتمام  الحكيمة 
والمشاريع المتميزة التي تسهم في تأهيلهم وصقل شخصياتهم في مختلف 

جوانبها خاصة الجانب اإلنساني.
نائب  المعال  راشد  بن  عبدالله  الشيخ  سمو  البحر..  قصر  مجلس  حضر 
الحاكم في  ممثل  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ حمدان  القيوين، وسمو  أم  حاكم 
منطقة الظفرة، ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني 
االتحادي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة 
زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية، والفريق سمو الشيخ 
وسمو  الداخلية،  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف 
ومعالي  الدولي،  والتعاون  الخارجية  وزير  نهيان  آل  زايد  بن  عبدالله  الشيخ 

الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.
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.. ويقدم واجب العزاء للخييلي والمنهالي

سيف بن زايد وحامد بن زايد
ي�شهدان تخريج دورتي املتطوعني التاأ�شي�شية واملتقدمة لطلبة املدار�س

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية واجب العزاء إلى هالل حربي هالل الخييلي وإخوانه في وفاة 

والدهم، رحمه الله.
كما قدم العزاء إلى جانب سموه معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون 
آل نهيان. وعبر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ 
الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان - خالل زيارتهما مجلس العزاء في منطقة 

زاخر بمدينة العين- عن خالص تعازيهما ومواساتهما إلى أسرة وأبناء الفقيد، 
سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم 

أهله وذويه الصبر والسلوان.
كما قدم سموه واجب العزاء إلى محمد بالعوضي المنهالي في وفاة نجله 
»سالم - رحمه الله -«، وذلك لدى زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة الساد 

بمدينة العين.

مجلس  رئيس  نائب  نهيان،  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  شهد 
الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي 
عهد أبوظبي االحتفال بتخريج دورتي المتطوعين التأسيسية والمتقدمة لطلبة 
العامة  بالقيادة  الوطنية واالحتياطية  الخدمة  التي تنظمها هيئة  المدارس 2019 

للقوات المسلحة وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.
حضر الحفل في معسكر تدريب المستجدين في مدينة العين معالي الشيخ 
سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي، وسعادة 
من  وعدد  البرية  القوات  قائد  العامري،  مقرن  بن  محمد  صالح  الركن  اللواء 
أولياء أمور  المدعوين من  المسلحة، وجمع من  القوات  الشيوخ، وكبار ضباط 

وأقارب وذوي الخريجين.
وكان الحفل قد بدأ بعزف السالم الوطني، بعدها ُتليت آيات عطرة من الذكر 
استعراض عسكري  في  الرئيسة  المنصة  أمام  من  الخريجون  مّر  ثم  الحكيم، 

عكس المهارة العالية التي يتمتعون بها.
وقّدم الخريجون بعد ذلك عروضاً في فك وتركيب المسدس والبندقية إم 16 
والرشاش، إضافة إلى عروض رياضة الجوجيتسو والقتال في المناطق المبنية 
وتطهير الخنادق، واستعراض المهارات العسكرية التي تلقاها الطلبة وأسهمت 
التي تساعدهم في خدمة  العملية  المعارف والخبرات  العديد من  إكسابهم  في 

وطنهم بالشكل المطلوب.

وأبرزت تلك العروض ما تحلوا به من روح معنوية عالية جسدت مقدار ما 
والتضحية  عنه  والذود  الغالي  وطننا  لخدمة  وحب  وانتماء  والء  من  يحملونه 
من أجله، وأدى الخريجون القسم قبل انصرافهم، وهتفوا بحياة صاحب السمو 
المسلحة  للقوات  األعلى  القائد  الدولة،  آل نهيان، رئيس  الشيخ خليفة بن زايد 

»حفظه الله«.
ومن جهة أخرى شهد سعادة الدكتور حمد اليحيائي الوكيل المساعد لقطاع 
المتطوعين  دورتي  تخريج  حفل  والتعليم  التربية  وزارة  في  والتقييم  المناهج 

التأسيسية والمتقدمة لطلبة المدارس وذلك في معسكر المنامة.
واإلدارة  المشاة  األسلحة وحركات  على  التدريب  الدورتين  مناهج  وشملت 
الميدان  ومهارة  األولية  واإلسعافات  والجوجيتسو  البدنية  واللياقة  واالمداد 

ومهارة المعركة والقتال في المناطق المبنية وتمرين المبيت الخارجي.
وخضع الملتحقون بالدورات التي تستهدف الفئة العمرية من 13 إلى 16 عاماً 
إلى برنامج خاص، يتضمن جوانب وأنشطة مختلفة، تهدف لتعميق الوعي وتنمية 
الوالء وتعزيز روح االنتماء لدى المتدربين وصقل قدراتهم، لتحمل المسؤولية 
واالعتماد على النفس، وتنمية المهارات القيادية لديهم على أيدي أمهر المدربين 
والمدربات، الذين يحظون بخبرات ومهارات عالية في مختلف مجاالت التدريب 
الذين  التغذية،  واختصاصيات  اختصاصيي  جانب  إلى  واالجتماعي،  الرياضي 

يضعون النظام الغذائي الصحي والمتوازن للمشاركين.

محمد بن زايد يستقبل فريق »سفراء العطاء« 



الغالف

يتفق الكثير من الخبراء التربويين على أن مدارس العالم العربي تعاني من مشكالت جوهرية مزمنة 
الخطط  من  كثير  في  وعاجالً  ملحاً  أمراً  التعليم  منظومة  عالج  يجعل  ما  والتحتية،  الفوقية  البنى  في 
الوطنية. وفي هذا الملف الذي تعده »999« بمناسبة دخول العام الدراسي الجديد نحاول تسليط الضوء 
على بعض من تلك المشكالت المزمنة في دول المنطقة، وهي مشكالت لها تبعات مستقبلية على االستقرار 
االجتماعي واالقتصادي واألمني ما لم تعالج .. فاألوطان اآلمنة هي التي تبني األجيال في بيئات آمنة، 

والمدرسة هي أهم حواضن هذه البيئة

امتحان عسير
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حتقيق: الرا الظرا�سي 

لمن تقرع األجراس؟
العملية التعليمية تتحدى الظواهر ال�شلبية بالقوانني وجمابهة ال�شلوكيات اخلاطئة

تشكل  التي  الرئيسة  البيئة  هي  المدرسة 
المجتمعي  النموذج  هي  الطفل،  وإدراك  وعي 
ذات  في  والتربية  والتأهيل  للتعليم  المخصص 
في تربية  المخولة اجتماعياً  الجهة  الوقت، فهي 
أساسية  اجتماعية  بوتقة  النشء. والنها  وتعليم 
دائماً  للمجتمع،  المستقبلية  األجيال  إخراج  في 
ما تكون تحت مجهر اإلعالم، باعتبارها ببساطة 
الفقري إلنشاء جيل متعلم وواٍع وقادر  العمود 
على تحقيق أهداف المجتمع وطموحاته المتمثلة 

في تطور المجتمع نحو األفضل.
تخصيص  يبرر  منطقياً  كالماً  يبدو  هذا  كل 
التعليم،  لقطاع  ضخمة  لميزانيات  الدول 
فالمدرسة أداة أساسية في تعليم الطفل وإكسابه 

مهارات حياتية مهمة وتوسيع مداركة المتنوعة. 
في  تحدث  التي  المشاكل  ماهي  ولكن 
المدرسة بوتقة التعليم األساسية؟ وهل المدرسة 
خالل  من  التربية  تقديم  جاهدة  تحاول  التي 
العلم  وتقديم  للطالب  تعلمها  التي  السلوكيات 
من خالل العلوم والفنون المختلفة التي تحرص 
المشاكل  من  منأى  في  للطالب  إكسابها  على 
والظواهر المجتمعية المختلفة؟ أو هي كغيرها من 
الظواهر  التي تتأثر بكل  المؤسسات االجتماعية 
السلبية التي تظهر بين كل فترة وأخرى باعتبار 

أن اإلنسان هو مكونها الرئيس؟
المدرسية  الظواهر  على  الضوء  تسليط 
يركز  الوقت ألنه  ذات  كبير ومهم في  موضوع 

على لبنة التعليم األساسية التي هي مفتاح نجاح 
المجتمعات.

المدرسة التي تعاني أحياناً من بعض التحديات 
مثل سوء مستوى بعض المدرسين من الناحية 
األمر،  هذا  مثل  على  المترتبة  واآلثار  األكاديمية 
اإلدارة  تواجه  التي  المشاكل  مثل  تحديات  أو 
المدرسية في إعداد أنشطتها التعليمية التي قد ال 
تكون موفقة 100 بالمئة، وهناك مشاكل وتحديات 
أخرى مثل تسلط وضيق أفق بعض أولياء األمور 
الذين لألسف ال يدركون أهمية قدسية المدرسة، 
مع  التتوافق  التي  أفكارهم  فرض  ويحاولون 
النظام التعليمي، هذا بجانب مشاكل االمتحانات 
مؤيد  بين  ينتهي  ال  سنوياً  صداعاً  تعتبر  التي 

الغالف
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ال�سام�سي: يجب بناء 

ج�سر من التعاون 

والتوا�صل بني البيت 

واملدر�سة

دقاين: هناك مراحل 

للم�صوؤولية اجلنائية 

للأطفال ملواجهة 

العنف املدر�صي

التي  لالمتحانات  المتنوعة  لألنظمة  ومعارض 
تطبقها المدارس.

أيضاً،  وشائك  جداً  كبير  الموضوع  وألن 
حاولنا أن نركز على جانب واحد حتى نعطيه كل 
االهتمام في الشرح والتوضيح من كل الجوانب 
لهذا  أيضاً،  والتعليمية  والقانونية  االجتماعية 
المدرسي،  العنف  على  الضوء  تسليط  اخترنا 
واسع  موضوع  أيضاً  العنف  موضوع  وألن 
ليكون  تحديداً  المدرسي  التنمر  نقطة  اخترنا 
تحقيقنا لهذا العدد، خصوصاً أن المدارس فتحت 
التحقيق  هذا  ليكون  الشهر،  هذا  للطلبة  أبوابها 
رسالة توعوية للطالب والمدرس وأولياء األمور 

في ذات الوقت. 
اهتمام  هو  التنمر  نختار  جعلنا  والذي 
ثالثة  فمنذ  الظاهرة،  بهذه  المختلفة  المؤسسات 
أبوظبي  في  القضاء  دائرة  نظمت  تقريباً  أشهر 
الملتقى اإلعالمي الـ 58 تحت عنوان: »التنمر في 
تقريباً  عام  ومنذ  ظاهرة«،  أم  المدارس.. سلوك 
الداخلية ممثلة في مركز حماية  أصدرت وزارة 
التنّمر في  الطفل خطاً ساخناً الستقبال بالغات 
إلى جانب  الرقم )116111(  الدولة، عبر  مدارس 

تطبيقها الذكي »حمايتي«.
كل هذا  جعلنا في »999« التي تعنى بالمجتمع 
وأمنه، نفتح تحقيقاً صحفياً يتناول جوانب ظاهرة 
إطارها  لمعرفة  وتعريفها،  المدارس،  في  التنمر 

االجتماعي والنفسي والقانوني والتربوي. 

اأ�سكال خمتلفة

ولنتعرف أكثر على هذه الظاهرة كان يجب أن 
المنظومة  داخل  من  تربوي  صوت  إلى  نستمع 
التعليمية، ومن خالل هذا التحقيق سنتعرف على 
مساعد  الشامسي  زايد  بن  حسن  األستاذ  رأي 
إمارة  في  عبدالمطلب  بن  حمزة  مدرسة  مدير 
ما  المجال  هذا  في  له  تربوياً  باعتباره  أبوظبي، 

يقارب الثالثين عاماً.
قبل  من  اإلساءة  هو  التنمر  الشامسي:  يقول 
فرد اتجاه آخر أو مجموعة من األشخاص تجاه 
في  فرق  هناك  يكون  ما  غالباً  أخرى  مجموعة 
موازين القوى، وللتنمر أشكال مختلفة فمنها على 
سبيل المثال اإلساءة اللفظية، التنابز باأللقاب غير 
االجتماعية  اإلساءة  الجسدية،  اإلساءة  المألوفة، 
حيث يعيره بأصله وبنسبه وبشرته وعرقه، وقد 
يكون فعالً بحيث يمنع من ممارسة نشاط معين 
سبيل  على  القدم  كرة  كلعبة  الطالب  به  يقوم 

المثال.
ومن خالل خبرتي الطويلة في مجال التربية 
القول:  استطيع  المختلفة  المدارس  في  والتعليم 
وابنه، حيث  األب  بين  هادئ  من حوار  البد  إنه 
التنمر وخطورته، حتى ال يقع  يوضح له معنى 
فيه بقصد أو من دون قصد، كما يجب أن يكون 

هناك جسر من التعاون والتواصل المستمر بين 
البيت والمدرسة لالطالع على كل جديد والمتابعة 
الحثيثة لالبن حتى ال يقع ضحية هذه الظاهرة 

أيضاً. 
إلى أهمية اختيار الصاحب  وأشار الشامسي 
والصديق، »فالصاحب ساحب إما إلى الخير أو 
أصدقائهم  على  التعرف  من  فالبد  الشر«  إلى 
وتقييمهم اجتماعياً بحيث يكون هؤالء األصحاب 

في المستوى االجتماعي والثقافي نفسيهما. 
التي  العواقب  توضيح  األهل  على  يجب  كما 
تسنها  مدنية  قوانين  من  المتنمر  على  تترتب 
التربية  وزارة  من  صادرة  قوانين  أو  الدولة 
مرتكبي  على  بتنفيذها  المدارس  تقوم  والتعليم 

التنمر.
وفي المقابل على األهل تعزيز الجانب المعنوي 
عند االبن، بحيث ال يكون صيداً سهالً وعرضة 
للتنمر من قبل اآلخرين، حيث يشركه في بعض 
الفنون القتالية مثل الجوجيتسو التي تبذل الدولة 
جهدها في نشر هذه اللعبة لما لها من دور فعال 
في إعطاء الثقة للطالب في الدفاع عن نفسه، أو 
إشراكه في األنشطة الكثيرة المنتشرة في الدولة 
وترعى من خالل جهات حكومية أو شبه حكومية 

مثل األندية وغيرها. 
أنه في  إلى  الشامسي  التربوي حسن  وأشار 
النهاية البد من التحفيز المعنوي اإليجابي تجاه 
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الغالف

الطفل في حالة توقفه عن التنمر تجاه اآلخرين، 
حيث يكافأ بمكافأة يقدرها والده وتكون طموحه 

في اإلقالع عن هذا التنمر.

تغيريات جذرية

أستاذ  ارحيم  حماد  مستور  الدكتور  ويقول 
علم االجتماع المشارك في كلية التربية في قسم 
العلوم االجتماعية واإلنسانية في جامعة العين: 
تغيرات  إحداث  إلى  أدت  المعلوماتية  الثورة  إن 
جذرية في مفاهيم االتصال والفضاء االجتماعي 
لم تكن عند الكثير من الناس في الحسبان، وظهرت 
مفاهيم جديدة في مجاالت مختلفة كالفن والثقافة 
والتعليم واإلعالم والتواصل والترفيه، ومختلف 
مجاالت التجمعات اإلنسانية، بما فيها االنحراف، 
فقد دعم اإلنترنت ظهور مظاهر انحراف جديدة 
من  قديمة  بأشكال  واالتيان  الشباب  لدى 
في  وربما  جديدة.  إلكترونية  بطرق  االنحراف 
هذا  تتلقى  التي  الفئات  أكثر  نجد  الجانب  هذا 
العالم االفتراضي  الذبذبات عبر  الهائل من  الكم 
استخداماً  »األكثر  وهم  والشباب  األطفال  هم 
لإلنترنت وتطبيقاته، وذلك بفعل حرية االختيار 
على  تساعدهم  افتراضية  لمجتمعات  والدخول 
انحرافهم  وأشكال  تفكيرهم  طريقة  عن  التعبير 
بحرية مطلقة واستخدام مختلف الوسائط ونقلها 
التي  والعدوان  التحرش  أفكار  ومنها  لآلخرين، 
يمارسها الشباب مع أقرانهم عن طريق الهواتف 

المحمولة والرسائل اإللكترونية، وهذا ما ُيعرف 
حالياً بمصطلح التنمر اإللكتروني«. 

وعن مفهوم التنمر، قال أستاذ علم االجتماع: 
العنف  أشكال  من  شكل  بأنه  ُيعّرف  التنمر  إن 
ُيلحق الضرر باآلخرين. والتنمر المدرسي يحدث 
في المدرسة وفي أثناء األنشطة المختلفة، عندما 
يستخدم طالب أو مجموعة طالب قوتهم في إيذاء 
أساس  ويكون  األخرى،  المجموعات  أو  األفراد 
قوة المتنمرين إما قوة جسدية أو العمر الزمني 
لهم أو الحالة المالية، أو المستوى االجتماعي أو 
أن  أساسها  يكون  وقد  التكنولوجية،  المهارات 
رابطة تحميهم مثل األسرة، ويقدم »بييرماستر« 
تعريفاً للتنمر المدرسي بأنه سلوك عدواني عادًة 
المتنمر  بين  للقوى  توازن  عدم  على  يحتوى  ما 

والضحية ويتكرر مع مرور الوقت.
تجاه  عدوان  من  يحمله  بما  التنمر  وُيعد 
لفظية  أو  بصورة جسدية  أكان  اآلخرين، سواء 
أو اجتماعية من المشكالت التي لها آثار سلبية، 
التنمر  أو على ضحية  بالتنمر  القائم  سواء على 
أو على البيئة المدرسية أو على المجتمع ككل، إذ 
يؤثر التنمر المدرسي في البناء األمني و النفسي 
ُيالحظ  لذلك  المدرسي،  للمجتمع  واالجتماعي 
في  المتنمرين  هؤالء  مع  الجسمي  العدوان  أن 
المدارس ُيلحق الضرر بالطالب في أي مستوى 
التنمر(  )ضحية  التلميذ  يجعل  أنه  كما  تعليمي، 
أنه  إلى  باإلضافة  فيه،  مرغوب  وغير  مرفوضاً 

يشعر بالخوف والقلق وعدم االرتياح، مما يجعله 
قد ينسحب من المشاركة في األنشطة المدرسية، 
أما  المتنمرين،  المدرسة خوفاً من  أو يهرب من 
أو  للحرمان  يتعرض  قد  فإنه  للمتنمر  بالنسبة 
من  قصوراً  يظهر  وكذلك  المدرسة،  من  الطرد 
له،  المقدمة  التعليمية  البرامج  من  االستفادة 
إجرامية  أعمال  في  أنه قد ينخرط مستقبالً  كما 

خطيرة.
أشكاالً  هناك  أن  إلى  ارحيم  الدكتور  ونوَّه 
الجسدي  االعتداء  تشمل  للتنمر  ومظاهرعديدة 
كما  لفظية،  غير  وتهديدات  اللفظية  واإلهانات 
تشمل أيضاً استخدام وسائل االتصاالت الحديثة 
ُمربكة وُمحيرة وأحياناً رسائل  إلرسال رسائل 
تهديدية. فالتنمر فعل أو سلوك تسبقه نية ُمبيتة 
وقصد ُمتعمد إليقاع األذى والضرر بآخر، وهو 
الضحية بهدف إخضاعه قسراً، أو جبراً في إطار 
جسمية  أضرار  عنها  ينجم  متكافئة  غير  عالقة 
ونفسية )لفظية أو غير لفظية ( وجنسية بطريقة 
متعمدة في مواقف تقتضي القوة والسيطرة على 

هذا اآلخر )الضحية(.

تنمر اإلكرتوين

أصبحت  ظاهرة  التنمر  أن  شك  ال  وأضاف: 
المجال  في  المهتمين  من  الكثير  انتباه  تلفت 
التربوي، وذلك في أشكاله التقليدية المتمثلة في 
اإلساءة اللفظية وإيقاع الضرر المادي باآلخرين. 
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التنمر وهو  آخر من  لدينا نوع  اآلن ظهر  ولكن 
التنمر اإللكتروني، فهو ظاهرة حديثة بات العالم 
آثارها، لما تسببه  كله يشتكي منها ويعاني من 
من خطورة، وعامالً في تعثر الكثير من الطالب 
كراهية  إلى  منهم  بعضاً  تدفع  وقد  دراسياً، 
الشديد  العنف  الدراسة والتسرب منها، فظاهرة 
على  العدوان  ألشكال  وممارستهم  الطالب  بين 
بعضهم عن طريق وسائل التواصل اإللكتروني 
ُيعد من الظواهر السلبية في المجتمع العربي بشكل 
عام ومجتمع اإلمارات على وجه الخصوص، لما 
له من تأثير على شخصية الطالب وأدائهم سواء 
دائم  بشكل  فيشعرون  المنزل،  أو  المدرسة  في 
بالخوف وعدم االرتياح والقلق وينعكس ذلك على 
تحصيلهم الدراسي، مما يجعلهم ينسحبون من 
المشاركة في األنشطة المدرسية لتعلقهم بعالمهم 
االفتراضي الذي قد وجدوا فيه ذاتهم بطريق أو 
بأخرى، وهذا يجعلهم ال يتمكنون من االستفادة 
من البرامج التعليمية، وبالتالي قد ُيطرد الطالب 
من المدرسة أو ينسحب بمحض إرادته وينخرط 
في أفعال إجرامية خطيرة مما قد يؤثر على حياته 

المستقبلية. 
أما الجانب القانوني فقد تناوله الدكتور خالد 
الجنائي  القانون  أستاذ  دقاني  إبراهيم  محمد 
الشارقة،  جامعة  في  القانون  كلية  في  المساعد 
المتنمرين  من  المرتكب  السلوك  إن  قال:  حيث 
على الضحية قد يكون في صورة جرائم جزائية 
في  يكون  وقد  الجزائي،  القانون  عليها  يعاقب 
صورة انحراف اجتماعي ينبذه المجتمع ال يصل 
إن  حيث  القانون،  عليه  يعاقب  الذي  الجرم  إلى 
صورة  في  المشرع  يحدده  والجزاء  التجريم 
الجنائية  الشرعية  لمبدأ  وفقاً  قانونية  نصوص 
)ال جريمة وال عقوبة إال بنص قانوني(، وبما أن 
موضوع حديثنا يدور حول المسؤولية الجزائية 
يدعونا  فاألمر  الدولة  مدارس  في  التنمر  عن 
لطالب  الجنائية  المسؤولية  تساؤل حول  لطرح 
المدارس المرتكبين ألفعال التنمر ضد زمالئهم.

وأشار الدكتور دقاني أنه يجب قبل الخوض 
بالطالب:  المقصود  تحديد  الموضوع  هذا  في 
انتهاء  وحتى  الروضة  مرحلة  من  األطفال  هم 
 5 سن  من  تبدأ  حيث  العامة،  الثانوية  مرحلة 
سنوات وحتى 18 سنة، وبالتالي نجد أن جميع 
 1976 لسنة   9 رقم  للقانون  خاضعون  الطالب 
بشأن األحداث والجانحين والمشردين في دولة 
المادة  عرفت  حيث  المتحدة،  العربية  اإلمارات 
أنه:) كل من لم يجاوز  الحدث على  األولى منه 
الفعل  ارتكابه  وقت  عمره  من  عشرة  الثامنة 
محل المساءلة...( ومن خالل هذا التعريف نجد 
من  هم  المراحل  جميع  في  المدارس  طالب  أن 
دولة  في  المشرع  لهم  أفرد  والذين  األحداث، 
اإلمارات العربية المتحدة معاملة خاصة بموجب 
والذي  والمشردين،  والجانحين  األحداث  قانون 
الجنائية  المسؤولية  تدرج  بنظام  أخذ  بدوره 
عن  الجنائية  األطفال  مسؤولية  مراحل  وقسم 
جرائم التنمر أو العنف المدرسي إلى عدة مراحل 

وذلك على النحو التالي:
المرحلة األولى: منذ سن الميالد وحتى سن 
عديم  الطفل  فيها  يكون  كاملة  سنوات  سبع 
الجنائية  المسؤولية  تنعدم  وبالتالي  التمييز، 
نصت  الجنائية.  الدعوى  عليه  تقام  ،وال  حيالة 
على ذلك المادة 6 من قانون األحداث والجانحين 

والمشردين.
المرحلة الثانية: من أتم سبع سنوات ولم يبلغ 
تكون  مميزاً  يعتبر  عمره،  من  عشرة  السادسة 
ارتكب  إذا  وبالتالي  ناقصة،  الجنائية  مسؤوليته 
عليه  توقع  وإنما  عقوبة  عليه  توقع  ال  جريمة 
األحداث  قانون  من   7 )المادة  احترازية.  تدابير 

والجانحين والمشردين(.
من  السادسة عشرة  أتم  من  الثالثة:  المرحلة 
يكون  سوف  عشرة،  الثامنة  يتجاوز  ولم  عمره 
في  خبرته  لقلة  تقديراً  أنه  إال  جنائياً،  مسؤوالً 
يحكم  أن  للقاضي  المشرِّع  أجاز  فقد  الحياة، 
من  بدالً  االحترازية  التدابير  يراه من  ما  باتخاذ 
العقوبات المقررة. )المادة 8 من قانون األحداث 

والجانحين والمشردين(.
إذا  الطالب  أن  إلى  دقاني  الدكتور  وأوضح 
قانوناً،  المجرمة  التنمر  أفعال  من  فعالً  ارتكب 
زمالئه  أحد  على  الجسدي  أو  اللفظي  كاالعتداء 
سوف تتدرج مسؤوليته حسب المرحلة العمرية 

المرحلة  في  الطالب  كان  فإذا  الطالب،  بها  التي 
األولى من مراحل المسؤولية الجزائية لألحداث 
تنعدم مسؤوليته الجزائية، وال تقام عليه الدعوى 
المرحلة  في  المتنمر  الطالب  كان  وإذا  الجزائية، 
الثانية سوف تكون مسؤوليته الجزائية ناقصة، 
وبالتالي إذا ارتكب جريمة ال توقع عليه عقوبة، 
وإنما توقع عليه إحدى التدابير االحترازية التي 
األحداث  قانون  من   15 المادة   ( عليها  نصت 

والجانحين والمشردين ( وهي:
منع  القضائي,  االختبار  التسليم,  التوبيخ, 
معين,  عمل  ممارسة  معينة, حظر  أماكن  ارتياد 
مأوى  في  اإليداع  المهني,  بالتدريب  اإللزام 
أو معهد  للتربية  أو دار  أو معهد تأهيل  عالجي 

لإلصالح حسب األحوال, اإلبعاد. 
في  التنمر  أفعال  مرتكب  الطالب  كان  إذا  أما 
الجزائية  المسؤولية  مراحل  من  الثالثة  المرحلة 
لألحداث، أي من أتم السادسة عشرة من عمره 
التنمر  الثامنة عشرة، وكانت أفعال  ولم يتجاوز 
التي ارتكبها تشكل جريمة وفقاً لقانون العقوبات، 
سوف يكون مسؤوالً جزائياً، وتقام عليه الدعوى 
في  الواردة  العقوبات  عليه  وتطبق  الجزائية، 
قانون العقوبات للجرائم التي يرتكبها، ولكن في 
كل األحوال ال يحكم على الحدث بعقوبة اإلعدام 

أو السجن أو العقوبات المالية. 
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الغالف

حتقيق: رمي حممد - القاهرة

قبل حلول الكارثة
املدار�س امل�شرية تعاين من م�شكالت مرتاكمة وتفادي الكارثة ممكن

زيادة  في  هائل  تقدم  إحراز  من  الرغم  على 
قاعدة رأس المال البشري في مصر، ولمواجهة هذا 
التعداد والعمل على االستفادة من العنصر البشري 
واستغالله من أجل تحسين بعض أنظمة ومؤسسات 
الدولة ومن أهمها نظام التعليم، إال أن جودة تجارب 
توزيعها  يتم  ولم  متدنية  تزال  التعليم في مصر ال 

بصورة تتسم بالعدالة واإلنصاف.
إرثاً  المصرية  والتعليم  التربية  وزارة  وتحمل 
كبيراً من المخالفات واإلشكاليات التعليمية، وبسبب 
انعدام الجودة النوعية على مستوى التعليم األساسي 
حتى الثانوي، انتشرت السلبيات وعلى رأسها تفشي 
مذهلة،  بصورة  الخصوصية  الدروس  ظاهرة 
وأصبحت ضرورة وليست مجرد إجراء لعالج أوجه 
المعلم  بين  التقدير  انعدام  إلى  أدى  مما  القصور، 

أسواقاً  المصرية  المدارس  أروقة  لتصبح  والطالب، 
ممزوجة بالعنف والتنمر والمخالفات ما بين الفساد 

المالي واإلداري.
جودة  في   133 المركز  في  مصر  صنفت  وقد 
وهذا  العالم،  دول  مستوى  على  األساسي  التعليم 
مؤشر خطير بأن المنظومة التعليمية المصرية تعاني 
خلالً أدى إلى انخفاض المعدل في التصنيف الدولي.

حاالت انحرافية

إن  التربوي  الخبير  مغيث  كمال  الدكتور  وقال 
»الحاالت االنحرافية التي تشهدها المدارس المصرية 
مقلق،  بشكل  ازدادت  والخاص  العام  الجانبين  على 
مما ينذر بكارثة، ويعود ذلك إلى أن المدرسة فقدت 
ال  مصر  في  التعليم  ومشكالت  وهيبتها،  قيمتها 

المنشآت  تعاني  إذ  فحسب،  المناهج  على  تقتصر 
يؤدي  مما  أعدادها،  في  واضح  نقص  من  التعليمية 
الفصول  داخل  الطالب  أعداد  في  كبير  تكدس  إلى 
مدرسة  ألف   60 نحو  مصر  في  ويوجد  الدراسية، 
أعداد  مع  مطلقاً  يتناسب  ال  العدد  ولكن  حكومية، 
المصرية  والتعليم  التربية  وزارة  وُترجع  الطالب 

نقص المنشآت إلى عجز في اإلمكانيات المالية«.
المعلم وتكوينه،  براتب  يتعلق  فيما  أنه  وأضاف: 
عدم  من  المصريين  المعلمين  من  الكثير  يشتكي 
ومتطلبات  األسعار  ارتفاع  مع  رواتبهم  تناسب 
المعيشة، وعدم وجود دورات تدريبية كافية لصقل 
بجدية  والتعليم  التربية  وزارة  وتقر  مهاراتهم، 
تدريبية  دورات  إعداد  على  تعمل  وبأنها  المشكالت 
فتشير  لألجور  بالنسبة  أما  المعلم.  مهارات  لصقل 
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 عثمان: ننفذ عدة 

مبادرات لتوعية طلب 

املدار�س باأ�صرار 

تعاطي املخدرات

 العطار: العملية 

التعليمية الناجحة ال 

تكتمل اأركانها بغري 

التقييم امل�صتمر ملختلف 

عنا�صرها

مغيث: املدر�صة فقدت 

قيمتها وهيبتها، 

وم�صكلت التعليم يف 

م�صر ال تقت�صر على 

املناهج فح�صب

الوزارة إلى عدم وجود موارد مالية تسمح لها بزيادة 
الرواتب بالشكل المطلوب، ما أدى إلى اتجاه الطالب 

للدروس الخصوصية والمراكز التعليمية.
الجهاز  به  قام  دراسة  بحسب  أنه  وتابع 
المركزي للتعبئة واإلحصاء في مصر فإن الدروس 
المادي  الدخل  من   %37 تستنزف  الخصوصية 
لألسرة، ما ترتب عليه تحول المدرسة في مصر إلى 
ما يشبه السوق كل شيء مباح ووارد من ممارسة 

أشكال الضغط والعنف إلى آخره.
سوى  المصرية  الدولة  أمام  توجد  ال  أنه  ورأى 
محاولة السعي إلعادة مكانة وقيمة المدرسة ودور 
اتباع  وضرورة  واالجتماعي  الثقافي  المدرسين 
تعاملهم  تضبط  التي  القوانين  لالئحة  المدرسين 
المدارس  في  االنضباط  عودة  بهدف  الطالب  مع 

واالحترام المتبادل بين المعلم والطالب.

حتديات

وزارة  أول  وكيل  عطية  محمد  الدكتور  وأكد 
التربية والتعليم المصرية ومدير المديرية التعليمية 
في القاهرة أن هناك العديد من التحديات التي تواجه 
التعليم ما قبل الجامعي، ومن أهمها انخفاض أعداد 
المعلمين، وعدم وضوح المعايير وتوزيعهم بالشكل 

والمنظومة  المجتمع  بين  الثقة  وفقدان  المناسب، 
التعليمية، واألمية الرقمية لمعظم المعلمين وصعوبة 
تطبيق فكر تطوير المناهج وتغييرها، وضعف فعالية 
وكفاءة التدريب الحالي وقلة عدد الفصول الدراسية 
وضعف  توزيعها،  كفاءة  وضعف  المدارس  في 
الدور الرقابي على المناهج التعليمية وعدم االلتزام 
النفسيين  األخصائيين  أعداد  ومحدودية  بتطويرها، 
الوسائل  ومحدودية  المدربين،  واالجتماعيين 

التعليمية المتاحة لذوي اإلعاقة.
على  ونعمل  نواجهها  التحديات  هذه  وأضاف: 
التي وضعتها   2030 من خالل خطة مصر  عالجها 
التي  والصعوبات  التحديات  على  للقضاء  الحكومة 
تواجه العملية التعليمية في مصر، واألهداف المرجو 
استراتيجية  وضع  هي   2030 عام  حتى  تحقيقها 
التعليم عبر إتاحة التدريب للجميع بجودة عالية ومن 
دون تمييز وفي إطار نظام مؤسسي »كفء وعادل 
والمتدرب  المتعلم  على  مرتكزاً  يكون  وأن  ومرن، 
القادر على التفكير والمتمكن فنياً وتقنياً وتكنولوجياً، 
التنافسية  بالتقارير  التعليم  مؤشرات  وتحسين 

الدولية«. 
بتدريب  بدأت  والتعليم  التربية  وزارة  أن  وتابع 
الختبارات  اإللكتروني  النظام  على  معلم  ألف   230

بنك  الوزارة  وطرحت  الثانوية.  األولى  الصفوف 
الطالع  جديدة  إلكترونية  خاصية  وهو  المعرفة 
أكثر  المعرفة  بنك  ويزور  عليها،  والمعلمين  الطالب 
ألفاً   16 أكثر  وهناك  أسبوعياً،  طالب  مليون   22 من 
المعرفة يتم تحديثها  و700 فيديو لألطفال في بنك 
وهنا  متخصصين،  قبل  من  مراجعتها  وتتم  يومياً 
يكون دور األسرة أن تأخذ بيد الطفل لالستفادة من 
تلك المواد التعليمية والترفيهية والتوعوية من أجل 
التعريف بمناهضة العنف المدرسي والتنمر وغيرها، 
وقد قامت الوزارة بالتعاون مع منظمة »اليونيسيف« 
»ضد  بحملة  والطفولة  لألمومة  القومي  والمجلس 
التنمر المدرسي« وتهتم الوزارة بالسوق اإللكتروني 
التعليم والبنية  أهدافها في تطوير  لتطويعه لتحقيق 

التحتية للمدارس.

معايري اجلودة

القومية  الهيئة  رئيسة  عيد  يوهانسن  وأكدت 
لضمان الجودة والتميز في التعليم أن الهيئة تستهدف 
التعليمية  بالمؤسسات  الجامعي  قبل  التعليم  قطاع 
التربية  وزارة  إلشراف  الخاضعة  أو  التابعة  كافة 
وبمراحله  غير حكومية،  أم  كانت  والتعليم حكومية 
المختلفة: )رياض أطفال، تعليم أساسي، ثانوي عام، 
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ثانوي فني، التعليم المجتمعي، والمديريات واإلدارات 
المؤسسة  استيفاء  مستوى  ومدى  التعليمية(، 
نظم  توافر  من  والتحقق  الجودة،  لمعايير  التعليمية 
نواحي  وتشخيص  المؤسسة،  في  الداخلية  الجودة 
مع  التعليمية،  المؤسسة  أداء  في  والضعف  القوة 
لزيادة  مجاالته  جميع  في  المؤسسي  األداء  تطوير 

فرص التعلم وتحسين مخرجاته.
وأضافت: أن الهيئة تعمل على عقد اتفاقيات مع 
مؤسسات وهيئات دولية من أجل التعاون المشترك 
القيادات  لتأهيل  تدريبية  برامج  وتحكيم  بناء  في 
والعاملين فى مجال ضمان جودة التعليم واالعتماد، 
والتعاون في نشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي 
وتصميم  والمؤتمرات  الندوات  إقامة  خالل  من 
المعتمدة  للضوابط  إعالمية متخصصة وفقاً  برامج 

واالستفادة من الخبراء لدى الجهتين.

مبادرات توعية

التضامن  وزيرة  مساعد  عثمان  عمرو  وأوضح 
اإلدمان  االجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعالج 
عدة  ينفذ  للوزارة  التابع  الصندوق  أن  مصر  في 
المحافظات  في  المدارس  طالب  لتوعية  مبادرات 
المصرية المختلفة بأضرار تعاطي المخدرات، وذلك 
تنفيذه  يتم  والذي  حياتك«،  اختر  »برنامج  ضمن 
بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والهدف توعية 
عن  المغلوطة  المفاهيم  وتصحيح  المدارس  طالب 
الذاكرة،  وتنشيط  التركيز  في  تساعد  المخدرات  أن 
واختيار األصدقاء، وغيرها من المفاهيم والمعتقدات 
الخاطئة لدى بعضهم، باإلضافة إلى تنفيذ عدد من 
التدريبية لوقاية طالب  التوعوية والبرامج  األنشطة 
والمستهدف  اإلدمان  بمخاطر  وتوعيتهم  المدارس 
مبادرة  بجانب   ،2020 عام  مدرسة  آالف   10 توعية 

»أنت أقوى من المخدرات« والوجه اإلعالني للحملة 
صالح  محمد  المصري  العالمي  الكرة  العب  هو 
لما  العربي  للطالب في مصر والوطن  ليكون قدوة 
له من جماهيرية عالية بين الشباب كونه قدوة حسنة 
بحمالت  يقوم  الصندوق  أن  وأضاف:  بها.  يحتذى 
كشف دوري على سائقي الحافالت المدرسية حول 
من  أي  أحدهم  تعاطي  ثبت  وإن  المخدرات  تناول 
المواد المخدرة أو العقاقير المخدرة يخضع للمساءلة 

القانونية وتنفيذ اإلجراءات القانونية.

م�سوغ �سائع

التنمية  خبير  الشرقاوي  يسري  الدكتور  وأشار 
االقتصادية أن بعض اآلباء يرغبون في تقديم تعليم 
لوجود  الشائع  والمسوغ  ألبنائهم،  وإنساني  عاٍل 
تعليم  في  استثماراً  كونه  فكرة  هو  الخاص  التعليم 
المدارس  تجد  وهنا  الربح.  من  بنوع  يعود  األبناء 
الخاصة نفسها تحت ضغوط هائلة لتقديم ما يميز 
بتأهيلهم  يتعلق  فيما  خاصة  سواهم،  عمن  طلبتها 
الصيت،  ذائعة  والجامعات  بالكليات  لاللتحاق 
والمشكلة هنا أن ذلك يجعل من التعليم سلعة ذات 
االقتصاديون  يسميها  الخصوصية،  شديدة  طبيعة 
»سلعة مفضلة«، وهي نوع من السلع ال يتحدد ثمنه 
على أساس أي قيمة أصيلة فيه، وإنما على أساس 
بالصالح  يضر  وهذا  اآلخرون،  يملكه  بما  عالقته 

العام.
الخاصة  التجاوزات  بعض  هناك  أن  وأضاف: 
الحافالت  وأسعار  الدراسية  المصروفات  بزيادة 
المدرسية بشكل كبير، وعدم التزام بمعظم القرارات 
الوزارية التي تكون أغلبها حبراً على ورق وتضرب 
بها المدارس الخاصة والدولية عرض الحائط، وكذلك 
والكتب  المدرسي  الزي  ألسعار  الجنوني  االرتفاع 

بوضع  المطالبة  إلى  أدى  ما  المدرسية،  واألنشطة 
رقابة على هذه المدارس الخاصة لتخفيف العبء على 
وزارة  مطالبين  عنهم،  المعاناة  ورفع  األمور  أولياء 
الخاصة  المدارس  ملف  بمتابعة  والتعليم  التربية 
والدولية والتشديد باتخاذ إجراءات حازمة وصارمة 

وعدم التهاون مع المخالفين. 

ركيزة اأ�سا�سية

العطار  عبدالعزيز  أحمد  الدكتور  األستاذ  ورأى 
أساسية  ركيزة  يمثل  التعليم  أن  أكاديمي  باحث 
للنهضة والتقدم ولقد تغير جوهر الصراع في العالم 
هذا  أخذ  وإن  التعليم،  في  سباقاً  أصبح  حيث  اآلن 
أو عسكرية،  اقتصادية  أو  الصراع أشكاالً سياسية 
في  تتقدم  الدول  ألن  تعليمي  صراع  هو  فالجوهر 
تقدمت  التي  الدول  وكل  التعليم،  طريق  عن  النهاية 
وأحدثت طفرات هائلة في النمو االقتصادي والقوة 
من  التقدم  هذا  في  نجحت  السياسية  أو  العسكرية 

باب التعليم 
وأضاف: أن العملية التعليمية تعتبر نظاماً متكامالً 
تتداخل فيه العناصر المادية والمعنوية، فتوفير البيئة 
التعليمية المناسبة ُيعد متطلباً أساسياً لتحسين نوعية 
التعليم، والبيئة المناسبة تتيح خيارات أوسع لكل من 
إمكانية  خالل  من  سواء  حد  على  والطالب  المعلم 
االتصال  وتنشيط  الدافعية  وإثارة  األنشطة  تنويع 
بين المعلم والطلبة من جهة وبين الطلبة أنفسهم من 
تطوير  على  القائمون  يدرك  أن  ويجب  أخرى،  جهة 
فقط  تقتصر  ال  التعليمية  البيئة  أن  التعليم  منظومة 
لذلك  باإلضافة  تشمل  بل  الدراسية  المناهج  على 
وأن  والمستلزمات،  والتجهيزات  والطالب  المعلم 
بغير  أركانها  تكتمل  ال  الناجحة  التعليمية  العملية 

التقييم المستمر لمختلف عناصرها..
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حتقيق: ليلى بوتبغة- املغرب

االختبار الصعب
التعليم يف املغرب.. اأزمة حتمية اأم و�شع موؤقت؟

أال  أجل  من  بالمغرب  يتغير  شيء  كل  إن 
يتغير أي شيء- جان واتربوري

سياق  في  المقولة صيغت  هذه  أن  صحيح 
إال  بالمغرب،  السياسي  للوضع  عام  توصيف 
وضع  لوصف  تليق  التخصيص،  بوجه  أنها، 
التعليم به، فمنذ 1957 إلى اليوم تغير كل شيء: 
الوطنية  التربية  وزارة  على  )توالى  الوزراء 
للقطاعات  التدبيرية  والبرامج  وزيراً(،   32
إلصالح  الرسمية  اللجنة  )أولها  التعليمية 
االستراتيجية  الرؤية  وآخرها   1957 التعليم 
2015 - 2030(، والبنيات التدريسية واألسالك 
التربوية، والمقررات المعتمدة، وطرائق التكوين 
والتدريس، والمدرسون واألطر، وكيفية تنظيم 
أي شيء،  يتغير  أن  دون  من  اإلداري..  العمل 
ومن دون أن تتحرك البركة اآلسنة ليفسد ما 

بها. ولتكون مشكالت من قبيل العنف والهدر 
في  المخدرات  وتعاطي  والتنمر،  المدرسيين، 
بأشكاله  الفساد  وانتشار  المتعلمين،  صفوف 
وتجارة  االمتحانات،  أسئلة  تسريب  )حوادث 
ألزمة  فوقية  مظاهر  الخصوصية..(  الدروس 

بنيوية عميقة.
إننا ال نختلف في تأويل الترتيب الذي يحتله 
العالمي،  التعليم  مؤشر  حسب  عالمياً  المغرب 
فقد  العالمي،  االقتصادي  المنتدى  عن  الصادر 
بعد دول تعرف حروباً  الترتيب،  آخر  جاء في 
في  حقيقية  أزمة  وجود  إلى  يشير  إذ  دامية، 
قطاع التعليم، يصعب أن تكون وليدة هذه السنة 
أو السنة التي قبلها، إنما هي نتيجة تراكم أزمات 
كثيرة تاريخياً، أوصلت المغرب إلى وضع حرج 

مشروع  كل  أساس  يعد  مجال  في  ومأزوم 
التعليم  أن  إلى  تنموي. فقد فطنت دول عديدة 
فبادرت  مبكرة،  شاملة  ثورة  لكل  أول  رهان 
ماليزيا  ونقصد  التعليمي،  نظامها  إصالح  إلى 

وسنغافورة وفنلندا وغيرها..
في  التعليم  ألزمة  وأعمق  أقرب  ولتتبع 
المغرب، ارتأت »999« فتح تحقيق في الموضوع، 
لإلحاطة به وبيان أسبابه ومخرجاته، وتأثيره 

على الراهن والمستقبل المغربي. 

اأزمة 

 2014 لسنة  البشرية  التنمية  تقرير  يكشف 
...« سنة  خمسين  خالل  األزمة  هذه  مالمح 
ومع بداية الثمانينيات، بدأت المنظومة التربوية 
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م�صطفى املجاهد: ال 

ميكن حت�صني و�صع 

املدر�صة بحل كل م�صكلة 

على حدة، الأن االأمر 

يتعلق باأزمة مركبة

عبد النبي ا�صطبي: 

اإن ظواهر من قبيل 

العنف والتنمر والهدر 

والف�صاد، انعكا�س 

مل�صاكل اأعمق

احل�صني بوتبغة: بذلت 

الدولة جمهودًا وا�صحًا 

لل�صتجابة حلاجات 

خمتلف فئات ال�صعب 

املغربي لتعليم وطني

أزمة طويلة،  في  ذلك  بعد  لتدخل  التراجع،  في 
وعودة  المدرسي،  الهدر  مؤشراتها:  بين  من 
وضعف  األمية،  إلى  الدراسة  عن  المنقطعين 
قيم المواطنة، ومحدودية الفكر النقدي، وبطالة 
حاملي الشهادات، وضعف التكوينات األساسية 

)القراءة والحساب واللغات والتواصل(.
وإلى جانب المشاكل التي وردت في تقرير 
التنمية البشرية، تأتي عناصر خلل أخرى، عدها 
تقرير المجلس األعلى للتعليم لعام 2017 أهمها، 
لالمساواة  فضاء  المغربية  المدرسة  اعتبار 
التفاوتات االجتماعية  االجتماعية، إذ تظهر فيه 
يؤدي  مما  مقلق،  بشكل  واللغوية  والمعرفية 
إلى تعميق الهوة بين الدارسين ويجعل التفوق 

الدراسي حكراً على فئات من دون غيرها.
إضافة إلى عدم تناسب المحتوى التعليمي مع 
الحاجات الراهنة لبناء مستقبل البلد، من دون أن 
نغفل طبيعة القيم الملقنة في المدارس التي خلقت 
أزمة قيمية فعلية تظهر في سلوكات المتعلمين 
وعالقاتهم، مثل التنمر والعنف بأشكال مختلفة 
والتغيب عن حصص الدراسة. »إن أزمة التعليم 
أزمة بنيوية وأخالقية قيمية ألنها تهدد مستقبل 
األجيال الصاعدة ومستقبل البالد« )عن تقرير 

المجلس األعلى للتعليم2017(.

في  للبحث  الدولي  البرنامج  بحث  وحسب 
القراءة المدرسية لسنة 2016، فإن 64 بالمئة من 
األطفال الدارسين ال يتمكنون من ضبط قواعد 
قراءة اللغة العربية، في نهاية سنوات المرحلة 

االبتدائية.
المتحدة  األمم  منظمة  تقرير  في  جاء  كما 
2030 في  بعنوان »جيل  )اليونيسف(،  للطفولة 
أن  إفريقيا«،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة 
1.53 مليون طفل مغربي تتراوح أعمارهم بين 7 
و17 سنة ال يذهبون إلى المدرسة حالياً، وتتوقع 
أن يصل العدد إلى 1.68 مليون طفل سنة 2030.
الهدر  معدالت  تزايد  إلى  منه  إشارة  في 
االجتماعية  العدالة  وغياب  بالمغرب  المدرسي 

التي تعتبر المدرسة مجاالً أوالً لتحقيقها.
إضافة إلى ارتفاع نسب العنف الممارس في 
المدارس، إذ يتعرض من 1 إلى 4 أطفال للعنف 

مرة في شهرين على األقل.
 ،2017  -  2016 الدراسي  الموسم  وقد عرف 
التربية  وزارة  قبل  من  المعلنة  األرقام  حسب 
المؤسسات  داخل  عنف  حالة   86 الوطنية، 
التعليمية، تنقسم إلى 47 حالة عنف بين الطالب، 
و19 حالة عنف بين الطالب ومدرسيهم، وخمس 

حاالت عنف بين الطالب واألطر اإلدارية.

المدرسة،  داخل  العنف  دائرة  توسع  إن 
يتقاطع مع ظواهر أخرى تنبثق عنه مثل التنمر 
وما يرافقه من عنف جسدي، وركل أو ضرب 
الحادة  اآلالت  واستعمال  واستهزاء،  أو شتائم 
مجموعة  أو  طالب  إليذاء  البيضاء  واألسلحة 
طلبة داخل المدرسة أو خارجها. إذ يفيد المسح 
العالمي للصحة المدرسية الذي تجريه منظمة 
الصحة العالمية أنه في عام 2016 تعرض 38.4 

بالمئة من الطالب للتنمر بالمغرب.
وبيع  تعاطي  ظاهرة  مع  أيضاً  ويتقاطع 
وشراء المخدرات في األوساط المدرسية، حيث 
أقر مكتب األمم المتحدة المتخصص في قضايا 
 2019 لسنة  تقريره  في  والجرائم،  المخدرات 
الكوكايين  تعاطي  نسبة  أن  المخدرات،  حول 
في صفوف الطالب في المغرب تصل إلى 1.2 
اإلناث.  لدى  بالمئة  و0.4  الذكور،  عند  بالمئة 

فيصبح معدل الطالب المتعاطين 0.8 بالمئة.
أما بالنسبة لمخدر الكراك فإن نسبة التعاطي 
تصل إلى 1.0 بالمئة في صفوف الذكور، و0.2 

بالمئة عند اإلناث.

جمهودات مبذولة.. وم�سكالت باجلملة

بوتبغة،  الحسين  يخبرنا  ذاته،  السياق  في 
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مفتش ممتاز للتعليم الثانوي تخصص الفلسفة 
متقاعد، أن اقتران الحديث عن التعليم باألزمة، 
يوقع في مطبات التشخيص السريع ومخاطره 
البحث  طريق  يتخذ  الباحث  ويجعل  النظرية، 
التي  واألرقام  والوضعيات  المعطيات  عن 
ويذكر  فقط.  وتدعمه  التشخيص  هذا  تناسب 
بالمجهودات التي بذلتها الدولة في هذا المجال، 
المستقل  المغرب  في  الدولة  »بذلت  فيقول: 
مختلف  لحاجات  لالستجابة  واضحاً  مجهوداً 
فئات الشعب المغربي لتعليم وطني يستفيد من 
التطور العالمي في مجاالت العلوم والتكنولوجيا 
ويسهل ولوج البلد عصره. وقد أسهم انخراط 
في  ونقابية  سياسية  وهيئات  أفراداً  المغاربة 
المدرسة  مشروع  النطالق  قوية  دفعة  إعطاء 
خاصة  المغربية  الدولة  عملت  وقد  الوطنية. 
في أواخر التسعينيات من القرن الماضي على 
في  اعتبر  الذي  التعليم  قطاع  في  االستثمار 
الثانية بعد  الرسمية األولوية  كثير من الخطب 
وحدة التراب الوطني. وبالفعل توسعت قاعدة 
البنية  إعداد  في  كبير  مجهود  وبذل  الدارسين 
المدرسي  العرض  لتوسيع  الضرورية  التحتية 
المراكز  وفي  القروي،  العالم  في  خاصة 
الحواضر  هوامش  وفي  الناشئة،  الحضرية 
الكبرى«. غير أن التعريف بمجهودات الدولة في 
مجال التعليم، لم يمنع بوتبغة من الوقوف عند 
بعض المشاكل التي اعترضت مسيرة اإلصالح. 
فيردف قائالً: »لعل من المشاكل األساس التي 

تعيق كل محاولة إصالح تعليمي، عدم استمرار 
الفعلي  التراكم  وغياب  التربوية  المشاريع 
للخبرات والمنجزات، وهو أمر ضروري في هذا 
المجال. ويرتبط عدم االستمرار هذا بالتغيرات 
األول  المسؤولية  موقع  مست  التي  السياسية 
إفراغ  نغفل  أن  دون  من  التعليم.  قطاع  في 
القطاع، في إطار عملية المغادرة الطوعية 2005، 
من خبراء واختصاصيين راكموا تجربة كبيرة 
وكذا  والمجاالت.  التخصصات  مختلف  في 
التخلي عن برامج التكوين المستمر ألطر القطاع 
التي انطلقت مع البرنامج االستعجالي وتوقفت 
بتوقفه. واللجوء إلى التوظيف المباشر من دون 
تكوين مسبق )من سنة 2009 إلى 2017(، مما 
في  التكوين  ضعيفة  بأطر  المؤسسات  أغرق 

مواد التخصص وُمنَْعِدَمته في علوم التربية«.

كوة اأمل

مصطفى  يصف  نقابي،  كفاعل  موقعه  ومن 
الوطني  والكاتب  الفرنسية،  أستاذ  المجاهد، 
الوضع  المبرزين،  لألساتذة  الوطنية  للنقابة 
العام للتعليم بالمغرب بكونه يتخبط في أزمة، 
المدرسة  تقدمها  التي  المؤشرات  على  معتمداً 
المغربية العمومية والخصوصية على حد سواء، 
الملف.  هذا  مع  الوصية  الوزارة  تعامل  وعلى 
االستقالل  منذ  الدولة  حاولت  »لقد  ويقول: 
بحقل  االستفراد  الماضي  القرن  نهاية  حتى 
السياسية  الهيئات  الستبعاد  والتعليم،  التربية 

لفئات  فعلياً  الممثلة  والجمعوية  و»النقابية« 
عريضة من الشعب. وهذا ما يظهر في مجموع 
أطلقتها  التي  اإلصالح  ومشاريع  المناظرات 
الدولة، ولكنها رفضت أو تعثرت، أو ماتت في 
األزمة  مظاهر  بيان  في  ويسترسل  مهدها«. 
في  المدارس  تفاوت   ..« على  مركزاً  التعليمية 
البوادي  بين  التعليمي  والعرض  المستوى 
والمدن، وبين المدارس العمومية والخصوصية، 
انتشار  ظل  في  االجتماعية  المساواة  وغياب 
مطلقة  شبه  وسيطرة  األجنبية،  البعثات  نظام 
مصاريفها  ترهق  التي  الخصوصية  للمدارس 
الدروس  ظاهرة  انتشار  وكذا  األولياء.  كاهل 
بها،  مادياً  األولياء  يتكلف  التي  الخصوصية 

والتي ترتفع أسعارها بشكل مستمر«. 
ويشير المجاهد متحدثاً عن الظواهر السلبية 
المنتشرة في المدارس إلى أن »العنف المتبادل 
راجع لالكتظاظ الذي تعرفه الفصول الدراسية، 
على  المدرس  قدرة  عدم  من  عنه  يترتب  وما 
ضبط الفصل، في غياب شبه تام لتدخل اإلدارة 
وتوجيهه.  الدارسين  سلوك  لتقويم  التربوية 
أضحى  االمتحانات  في  الغش  أن  إلى  إضافة 
استعمال  تزايد  مع  به  مسلماً  واقعاً  اليوم 
بإدخالها  والسماح  المتطورة،  التقنية  األدوات 
أصبح  حتى  التعليمية،  والفصول  للمؤسسات 
أن  هنا  وأعتبر  مكسباً،  يعتبرونه  الدارسون 
المسؤولية مشتركة بين أطراف العملية التربوية 
أبناءها  تشجع  التي  األسر  فيها  بما  جميعها، 
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وبناتها على الغش. ويجب أن نذكر بالحوادث 
الدارسون  من  مجموعة  لها  تعرض  التي 
سنوات،  مدى  وعلى  مختلفة  مؤسسات  في 
االمتحانات  في  الحراسة  بمهمة  قيامهم  أثناء 
اإلشهادية، من ضرب وجرح بالسالح األبيض، 
األمر الذي يظهر الصورة الرديئة التي ترسخت 

في وعي العامة والمتعلمين عن الُمدرسين«. 
لتجاوز  الممكنة  الحلول  سؤال  عن  وإجابة 
تأثيرات األزمة التعليمية على الراهن والمستقبل 
المغربي يقول الفاعل النقابي: »ال يمكن تحسين 
وضع المدرسة بحل كل مشكلة على حدة، ألن 
األمر يتعلق بأزمة مركبة. لذا يجب إشراك جميع 
مكونات المجتمع المغربي في برامج اإلصالح، 
وخلق حوار جاد بين النقابات والوزارة الوصية، 
وقاعدة  أوالً،  الدارس  لصالح  مخرجاته  تكون 

لبناء مدرسة وطنية عادلة ثانياً«.

�سرورة ملحة

فلسفة  مدرس  اشطبي،  النبي  عبد  يتفق 
مع  التربية،  وعلوم  النفس  علم  في  وباحث 
من سبقه من المتخصصين في مجال التربية 
قائالً:  تعليمية  أزمة  وجود  ويؤكد  والتعليم، 
وكارثي  سيئ  بالمغرب  التعليمي  »الوضع 
على المستويات كافة، وهذا ما تعززه التقارير 
الدولية والوطنية، فتجمع على رداءة هذا الوضع، 
وتتحدث عن مؤشرات متنوعة لبيان ذلك، منها 

للدارسين  والتربوي  التعليمي  المستوى  تدني 
في األسالك كافة، وارتفاع نسب الفشل والهدر 
العمومية  المدرسة  مواكبة  وعدم  الدراسي، 
  » االقتصادية...  والحاجات  الحضاري  للتقدم 
في  اليوم  المنتشرة  السلبية  الظواهر  ويشرح 
األوساط التعليمية من وجهة نظر نفسية بقوله: 
والهدر  والتنمر  العنف  قبيل  من  ظواهر  »إن 
في  تتجذر  أعمق  لمشاكل  انعكاس  والفساد، 
النفسية واالجتماعية والذهنية والفكرية  البنية 
»لألنا الجمعي«، وتمس خاصة شخصية الفاعل 
التربوي أكان إطاراً إدارياً أو مدرساً أو تلميذاً، 
بالبيئة  الشخصية(  هذه  )أي  لها  اتصال  في 
هذه  في  يعتمل  ما  مع  تفاعلها  وفي  العامة 

األخيرة من تحوالت.
إن مظاهر يعج بها الوسط المدرسي من قبيل 
أعراض  إال  هي  ما  والتنمر..  والتحرش  العنف 
الختالالت نفسية واجتماعية تصيب شخصية 
الفاعل التربوي نتيجة أعطاب في طرائق التربية، 
الشخصية،  بناء  في  المعتمدة  األساليب  وفي 
ذهنية  وترسبّات  تكلّسات  نتيجة  وأيضاً 
للسلطوية  مرّسخة  الغالب،  في  تقليدية  سائدة 

والذكورية وغيرهما من »األمراض الجمعية«.
مقاربة  لوضع  اشطبي  من  محاولة  وفي 
إصالحية لما ذكر من مشكالت يتابع قائالً: »ال 
يمكن ألي إصالح أن يتحقق على أرض الواقع 
رأسها شرط  وعلى  إمكانه،  بتوافر شروط  إال 

الجزئي  اإلصالح  فنظام  والشمولية.  الجذرية 
أن  واألصل  الذريع.  فشله  عن  أبان  والمتقطع 
جذرياً  إصالحاً  التعليم  منظومة  إصالح  يكون 
وليس  )األسباب(،  الحقيقية  المشاكل  يمس 
إصالحاً  يكون  وأن  )النتائج(.  األعراض 
أساليب  مع  يقطع  ومتدرجاً،  وكلياً  شمولياً 
المنظومة  أبعاد  بكل  المؤقتة ويتصل  الحمالت 
التي  األبعاد  وخاصة  ومستوياتها،  التعليمية 
تقع خارج المؤسسات التعليمية، أقصد إصالح 
االجتماعية  باألوضاع  والنهوض  األسر  وضع 
ثقافة  وتجذير  والسياسية،  واالقتصادية 
أهمية كبرى  إيالء  المدرسة، مع  متصالحة مع 
باألطفال  الخاصة  والمتابعة  النفسي  للتأطير 

واألحداث عامة«.
يبدو أن أزمة التعليم بالمغرب تشتد كلما ابتعد 
الساهرون على القطاع عن المبادئ األربعة التي 
شكلت مرتكزات متوافق بشأنها لمدرسة وطنية 
والتعريب،  والتعميم  والتوحيد  المغربة  منتجة؛ 
وكلما ترسخ النظر إلى التعليم باعتباره قطاعاً 
كوسيلة  التعليمية  المؤسسة  وإلى  منتج  غير 
للترقي االجتماعي والوظيفي فحسب. لقد حان 
مجتمعياً  شأناً  التعليمي  الشأن  العتبار  الوقت 
المواقع  كل  من  الفاعلين  كل  انخراط  يفرض 
لإلسهام في عملية بناء صعبة وطويلة المدى، 
لمشروع مؤسسي مدرسي ناجع وراهني بعيداً 

عن الحسابات الضيقة.
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حتقيق: �سايل اأبو فار�س - بريوت

مدارس لبنان.. 
تحديات بالجملة وحلول بالتقسيط

في  سواء  لبنان،  في  التربوي  القطاع  يعاني 
اللبنانية،  للحكومة  العائدة  الرسمية  المدارس 
ألشخاص  العائدة  الخاصة  المدارس  في  أو 
مقتدرين مالياً أو لهيئات دينية أو سياسية، من 
جملة من المشكالت والتحديات التي تحتاج إلى 
ومستقبل  حاضر  على  حفاظاً  سريعة  حلول 
بالتقسيط  تتم  أو  تتم  ال  الحلول  ولكن  الطالب، 
وعلى مراحل، وذلك بسبب التأثيرات السياسية 
القطاع  على  والشخصية  والمالية  والطائفية 

التربوي، وكل القطاعات األخرى في لبنان. 
تعاني  التي  والتحديات  المشكالت  أبرز  من 
لبنان،  في  والخاصة  الرسمية  المدارس  منها 

هناك:

التنمر

لبنان  مستوى  على  ميدانية  دراسة  بحسب 

لبنان«  في  الدولية  الطفل  إنقاذ  »جمعية  أجرتها 
فإن طالباً لبنانياً من أصل اثنين، تعرض للتنمر 
الطالب  من  و%16  حياته،  مراحل  إحدى  خالل 
تغيبوا عن المدرسة، و12% تسربوا من المدارس 
وتركوها بشكل نهائي، و17% تراجعت عالماتهم 
الدراسية، و70% من الطالب أكدوا أنهم شعروا 
باالنزعاج من التنمر، و27% انسحبوا من مختلف 
النشاطات االجتماعية والرياضية ومن المشاركة 

مع زمالئهم في المدرسة.
من    %51 أن  الدراسة  هذه  أظهرت  كما 
قاعات  في  حصلت  الطالب  على  التنمر  حاالت 
الدراسة، و30%  حصلت خالل التنقل بين المنزل 

والمدرسة. 
وعن كيفية معالجة مشكلة التنمر في المدارس 
ومرشدة  أخصائية  عتيق  صباح  دعت  اللبنانية، 
اللبنانية،  الخاصة  المدارس  إحدى  اجتماعية في 

برنامج  تطبيق  إلى  لبنان  في  التربوي  القطاع 
التربية على الحماية الذاتية للطالب، بعد تدريب 
المعلمين على هذا البرنامج عبر دورات خاصة، 
كما حصل في المدرسة الخاصة التي تعمل فيها.
وأوضحت أن هذا البرنامج هو عبارة عن كتاب 
مع  الطالب  على  المتدربون  المعلمون  يوزعه 
على  الكتاب  هذا  ويحتوي  الدراسي،  العام  بداية 
وعاداته  مجتمعنا  تناسب  توعوية  موضوعات 
وتقاليده وحاجاته، وبعد إطالع الطالب على الكتاب 
يقوم المعلمون بإجراء حوارات معهم، والتحدث 
على  المسبقة  األحكام  إطالق  مشكلة  عن  معهم 
اآلخرين مثل طالب ضعيف أو خجول ال يتكلم أو 
كسول جداً أو مجتهد جداً، أو انتقاد أبناء األديان 
والطوائف والمذاهب والمناطق األخرى، أو ألوان 
البشرة المختلفة، أو القصر والطول، أو اإلعاقات 
الذهنية والجسدية، أو غير ذلك، ليستنتج الطالب 
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جنريا القزي: فقدان 

التوافق النف�صي يدفع 

الطالب اإىل ال�صلوكيات 

ال�صيئة يف املدر�صة

�صباح عتيق: اأدعو 

لتدريب املعلمني 

والطلب على »برنامج 

احلماية ال�صخ�صية«

أنه ال يمكنهم الحكم على طالب آخر عن بعد ومن 
دون معرفته بشكل شخصي ومباشر ومن دون 

معرفة نفسيته وأخالقه وطريقة تعامله. 
وأضافت أن هذا البرنامج يهدف لجعل الطالب 
الطيبة  قيم  ترسيخ  عبر  صالحين  مواطنين 
والصدق  اآلخر،  الطالب  واحترام  والتعاطف 
والمسؤولية والشجاعة عند مشاهدة طالب آخر 
إلبالغ  والمبادرة  التنمر،  من  مهاناً  أو  منزعجاً 
المتنمر  أن  والتأكيد  ذلك،  عن  المدرسة  إدارة 
يتم  كما  عنه،  السكوت  يجوز  وال  غيره،  يؤذي 
كيف  تمثيلية  تمارين  خالل  من  الطالب  تعليم 
وإلزامه  المتنمر  من  حازماً  موقفاً  يتخذون 
بحدوده من دون الحاجة إلى الصراخ أو الضرب، 
وإيذائهم  باستضعافهم  المتنمر  سيستمر  وإال 

أكثر فأكثر.

املخدرات

بحسب تقرير المرصد الوطني للمخدرات في 
لبنان الصادر عام 2018، ارتفعت نسبة اإلدمان على 
المخدرات لدى الطالب والشباب تحت سن الـ 18 
عاماً بنسبة 233%  عن العام السابق، وذلك بسبب 
رخص أسعار المخدرات واألقراص المخدرة التي 
إجرامية  وعصابات  مجرمين  قبل  من  لهم  تباع 
التعليمية  المؤسسات  من  بالقرب  ينشطون 
الرسمية والخاصة في العاصمة بيروت وجميع 

أقراص  ومن  األخرى.  اللبنانية  المحافظات 
حالياً  والمنتشرة  الثمن  الرخيصة  المخدرات 
»حبة  هناك:  اللبنانية  المدارس  في  الطالب  بين 
الفراولة« و»السالفيا« و»السيمو« و»الكبتاغون« 
األدوية  على  الطالب  يدمن  كما  وغيرها.. 
و»فاليوم«  »أكزاناكس«  مثل  والمنومة  المهدئة 
و»ديازيبام«  و»ليكسوتانيل«  و»ريفوتريل« 
و»بنزكسول« و»بازوالم« و»براكس« و»ترامال« 
اللبنانية  الصحة  وزارة  منعت  والتي  وغيرها..، 
بعض  ولكن  طبية،  وصفة  دون  من  استعمالها 
للطالب  يعطونها  الجشعين  والصيادلة  األطباء 

المدمنين مقابل مبالغ مالية.
في  المخدرات  ومكافحة  التوعية  جهود  وعن 
رئيس  حواط  جوزيف  أشار  اللبنانية،  المدارس 
إلى  المخدرات(  ضد  شبيبة   ( »جاد«  جمعية 
لبنان  في  المعنية  الجهات  مع  جمعيته  تعاون 
بمجال التوعية ومكافحة المخدرات في المدارس، 
األمن  وقوى  المخدرات،  مكافحة  مكتب  مثل: 
العام،  لألمن  العامة  والمديرية  اللبناني،  الداخلي 
ونقابة  والقضاة،  للجمارك،  العامة  والمديرية 
المحامين، وغيرها..، وإلى أن الجمعية أسهمت في 
تجارة  المتورطين بجرائم  القبض على عدد من 
ضبط  وفي  المدارس،  في  المخدرات  وترويج 
كميات من المواد المخدرة، كما شجعت الجمعية 
العديد من أسر الطالب المدمنين على المخدرات 
لتوجيه أوالدهم المدمنين للعالج في الجمعية أو 

في مراكز العالج األخرى الموجودة في لبنان. 

العنف

بحسب تقرير عن »العقاب البدني في المدارس 
عام  عالمية  حقوقية  منظمة  أصدرته  اللبنانية«، 
2019 فإن »األطفال اللبنانيين يعانون من العقاب 
البدني في المدارس اللبنانية بسبب عدم محاسبة 
الحظر  تطبيق  للبنان  ينبغي  وأنه  المرتكبين، 

المفروض منذ زمن على العقاب البدني«.
في  طالباً   51 ل  »حاالت  التقرير  ووثق 
المناطق  الرسمية والخاصة في جميع  المدارس 
الشائع  العقاب  وأن  للعنف،  تعرضوا  اللبنانية 
يتضمن اإلهانة، والشتائم، والصفع على الوجه، 
والضرب على اليدين، وأن بعض الطالب تعرضوا 
ألنواع إساءة أكثر قسوة مثل الضرب بالعصي 

واألنابيب المطاطية واألسالك الكهربائية«.
هذه  مع  اللبنانية  التربية  وزارة  تعاملت  وقد 
بالتقسيط  الحل  بطريقة  والتحدي  المشكلة 
وعلى مراحل، فمنعت العقاب البدني للطالب منذ 
إدارية  تعاميم  وفق  الماضي  القرن  سبعينيات 
وأنشأت  وأخرى،  فترة  بين  تصدرها  كانت 
الوزارة خطاً ساخناً ونظاماً لتلقي شكاوى العنف 
سياسة  أطلقت  كما   .2014 عام  المدارس  في 
ستطبق  المدارس  في  األطفال  لحماية  شاملة 
على جميع مدارس لبنان بين عامي 2018 و2020، 

ولكن العقاب المدني للطالب استمر حتى اآلن.
ومنذ عام 2014، صار قانون العقوبات اللبناني 
يعاقب اعتداء موظفي المدارس على الطالب في 
حال تقديم شكوى للشرطة من ولي األمر ووصول 
الشكاوى  معظم  ولكن  المحاكم،  إلى  الشكوى 
في  سواء  عنها  األمور  أولياء  بتراجع  تنتهي 
وزارة التربية أو في مراكز الشرطة قبل أن تصل 
بفعل توسطات وضغوطات  المحاكم، وذلك  إلى 
جهات دينية وسياسية واجتماعية وأمنية. وعن 
الحد من تأثير العنف في المدارس على الطالب، 
رأت جنيرا القزي اختصاصية في التربية وعلم 
النفس والعالج النفسي العيادي والتربوي أن من 
المدرسة  مظاهر مقومات الشخصية لدى طالب 
هي التوافق النفسي الذي هو القدرة على التآلف 
المدرسة،  أي  به  المحيطة  االجتماعية  البيئة  مع 
يميل  العنف  المقومات بسبب  تفقد هذه  وعندما 
واالضطراب  والهجومية  العدوانية  إلى  الطالب 

النفسي والسلوكيات السيئة في المدرسة.
فيها  ما  وكل  الطالب  أن شخصية  وأضافت: 
هي  إنما  وإيجابية  سلبية  سلوكية  أنماط  من 
ثمرة التنشئة االجتماعية في األسرة والمدرسة 
والمدرسة  األهل  على  يجب  لذلك  والمجتمع، 
له  يسببه  وما  العنف  ليتجاوز  الطالب  مساعدة 
وعنيفة  سيئة  وسلوكيات  نفسية  صراعات  من 

في المدرسة.

�سوء م�ستوى املعلمني

منها  يعاني  التي  والتحديات  المشكالت  ومن 
عدد  مستوى  سوء  لبنان  في  التربوي  القطاع 
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الغالف

مسؤولة  أحمد  سمر  ذكرت  كما  المعلمين،  من 
الخاصة في بيروت،  المدارس  إدارية في إحدى 
أصبح  لبنان  في  التعليم  أن  إلى  أشارت  والتي 
تخصصه،  في  وظيفة  يجد  لمن  من  وظيفة 
فالمدارس الرسمية والخاصة تتعاقد مع معلمين 
علوم  أو  خريجي حقوق  مثالً  متخصصين  غير 
العربية  اللغة  مثل  مواد  ليدرسوا  سياسية 
أو  التاريخ  أو  واإلنجليزية  الفرنسية  واللغتين 
الجغرافيا أو التربية المدنية أو علم االجتماع أو 
غيرها من المواد، من دون أن تكون لديهم شهادة 
يؤثر  مما  جيد،  مستوى  أو  خبرة  أو  تخصص 
للطالب  والثقافي  الدراسي  المستوى  على  سلباً 
الذين يدرسونهم.وأضافت: أن عدداً من المدارس 
والمعلمين ال يزال يستخدم أسلوب الببغائية في 
التعليم عبر إجبار الطالب على حفظ المعلومات 
بطريقة تقليدية ببغائية )حفظ المعلومات حرفياً 
وتسميعها للمعلم شفهياً أو تدوينها على الورق(، 
والتحليل  الفهم  على  الطالب  قدرة  من  يحد  ما 
والتفكير، فينسى كل ما حفظه من معلومات بعد 

فترة قصيرة من الزمن.
ولفتت إلى أن ضعف مستوى المعلمين يدفع 
بالدروس  لالستعانة  اللبنانية  األسر  من  بعدد 
الذين  خصوصاً  أوالدهم  لتعليم  الخصوصية 
الشهادة  مثل  رسمية  المتحانات  سيخضعون 

اإلعدادية الصف التاسع )البروفيه(. 
إلى  والخاصة  الرسمية  المدارس  ودعت 
الجهات  وضغوطات  لتوسطات  الخضوع  عدم 
السياسية والمالية والطائفية والمذهبية، وحصر 
التعاقد مع المدرسين المتخصصين كل بمادته، 
لدورات  المتخصصين  غير  المعلمين  واخضاع 
تدريبية وبعدها الختبارات بهدف تجديد التعاقد 
وذلك  فقط،  منهم  الجيد  المستوى  أصحاب  مع 

حفاظاً على مستوى التعليم في لبنان.

�سلوكيات اأولياء االأمور

مع  األمور  أولياء  لبعض  السيئة  السلوكيات 

المدرسة،  في  سلبياً  تنعكس  الطالب  أوالدهم 
أوضحت  والتي  عتيق،  ما ذكرت صباح  بحسب 
لمعاملة  الطالب  فيها  يتعرض  حاالت  هناك  أن 
سيئة من أولياء أمره في منزله أو في طريقه بين 
المنزل والمدرسة عبر الكالم أو الضرب، فتحدث 
لديه ردة فعل عكسية سلبية، فيقوم باالستقواء 
والتنمر وممارسة العنف اللفظي والجسدي على 
كثيراً  المدلل  الطالب  وأن  المدرسة،  في  زمالئه 
الطالب  على  نفسه  بفرض  سيقوم  منزله  في 
أولياء  بعض  وأن  المدرسة،  في  منه  األضعف 
األمور يشجعون أوالدهم الطالب على العنف مع 
زمالئهم في المدرسة بتحريضهم باستمرار على 
المدرسة،  في  لهم  يحدث  أمر  بأي  القبول  عدم 
والرد على الكالم والضرب بكالم وضرب أقسى 

منه.

االإدارة املدر�سية التقليدية

التي  األسباب  من  أن  أحمد  سمر  ورأت 
في  والتحديات  المشكالت  حل  تعيق  تزال  ال 
المدرسية  اإلدارة  لبنان،  في  التربوي  القطاع 
التقليدية القائمة على المدير غير الكفؤ والسيئ، 
والذي لديه طمع مادي وتكبر وعناد في الرأي، 
مشورة  دون  من  لوحده  القرارات  يتخذ  والذي 
أي  ويعارض  اآلخرين،  ويستغل  ويتسلط  أحد، 

اقتراحات تطويرية.
مديري  بتعيين  المعنية  الجهات  وطالبت 
باإلدارة  مدارس رسمية وخاصة متخصصين 
المدرسية الحديثة التي تركز على تطوير نظام 
العمل في المدرسة، وتوفير اإلمكانات البشرية 
ووطنياً  روحياً  الطالب  تنمي  التي  والتقنية 
تطوير  في  وتسهم  وجسدياً،  وعلمياً  وعقلياً 
وقدرات  معارف  وتنمية  الدراسية،  المناهج 
المعلمين، وتعزز العالقة بين المدرسة وأولياء 
األمور والمجتمع. كما طالبت بإشراك المديرين 
إخضاعهم  قبل  تدريبية  بدورات  الحاليين 
الختبارات لإلبقاء على الكفؤ والجيد منهم من 

دون قبول أي وساطات في أحد. 

حاالت ف�ساد

الرسمية  المدارس  بعض  في  تحدث 
إداري  فساد  حاالت  لبنان  في  والخاصة 
المثال:  سبيل  على  ومنها  وأخالقي،  ومالي 
الطالب  لبعض  االمتحانات  أسئلة  تسريب 
نجاح  إفادة  منحهم  أو  لينجحوا،  الكسالى 
مزورة ليتسجلوا في مدرسة أخرى في صف 
دراسي أعلى، وذلك بفعل تدخل واسطة من 
من  أو  إداري  أو  آخر  معلم  المدرسة  داخل 
خارجها مثل صاحب نفوذ سياسي أو مالي، 
المجانية  شبه  المدارس  من  عدد  قيام  أو 
والخيرية بتسجيل طالب وهميين ال يداومون 
من  مالية  دعم  مبالغ  على  الحصول  بهدف 
محلية  داعمة  جهات  من  أو  التربية  وزارة 
وخارجية، أو اقتسام المنحة المالية الدراسية 
مع ولي األمر التي يحصل عليها من وظيفته 

الحكومية أو من جمعيات خيرية.
في  األمور  وأولياء  األهل  لجان  طالب  وقد 
المدارس بلبنان مراراً وتكراراً، بتشكيل مجالس 
األمور  أولياء  بين  الخالفات  لحل  تحكيمية 
التربية عن أي  والمدارس، وبعدم تراجع وزارة 
القضاء،  أمام  ترفع  المدارس  في  فساد  دعوى 
وبإخضاع ميزانيات المدارس لمدققي محاسبة، 
ابتزازات  من  الطالب  بحماية  الوزارة  وقيام 
إدارة المدرسة وأن تضمن لهم وألولياء أمورهم 
حقوقهم القانونية وإلزام إدارة المدرسة بتعليق 
ظاهرة  أماكن  في  الحقوق  هذه  عن  المعلومات 
إلى  الفاسدين  الموظفين  وبإحالة  المدرسة،  في 

التفتيش.
ولكن كل هذه المطالبات لم تجد طريقها للتنفيذ 
السياسية  التأثيرات  بسبب  وذلك  اآلن،  حتى 
والطائفية والمالية والشخصية التي تعيق في كل 
مرة مواجهة حاالت الفساد في القطاع التربوي 

وفي كل القطاعات األخرى في لبنان.
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تحقيق

حتقيق: رمي حممد- ت�سوير: خالد رفقي

أفراح وأتراح
التع�شب الكروي.. ظاهرة �شلبية ت�شر بالريا�شة وامل�شجعني

حديثة  ليست  الرياضي  التعصب  ظاهرة 
بالوسط الجماهيري الرياضي في مصر، وإنما 
والمالعب  التنافسية،  الرياضة  قدم  قديمة  هي 
المصرية شهدت حاالت من التعصب الرياضي 
صفوف  بين  القدم  كرة  لعبة  في  خاصة 

المشجعين المتحمسين في انفعاالتهم.
مصر  في  الكروي  التعصب  أن  والمعروف 
يدور حول العديد من األطراف لتشمل تعصب 
المدرجات،  داخل  األندية  وروابط  المشجعين 
بجانب تعصب بعض الالعبين، واألجهزة الفنية 
فالتعصب  المختلفة،  اإلعالم  ووسائل  للعبة، 
كافة،  العناصر  تلك  تشمل  منظومة  الرياضي 

المستديرة«  »الساحرة  أوساط  في  ومعروفة 
النتشارها بصورة كبيرة بين جماهير فرق كرة 
القدم مثل التعصب ما بين جماهير قطبي الكرة 
بين  وكذلك  والزمالك،  األهلي  فريقي  المصرية 
فريقي اإلسماعيلي والمصري وغيره من الفرق.

وينتقل التحدي للتعصب مع الفريق المصري 
األول لكرة القدم ضد الفرق العربية واألجنبية، 
األخضر«  »المستطيل  أحياناً  يتحول  ولألسف 
إلى ساحة معركة بين الفرق المشجعة لتختفي 

روح المنافسة وآداب وتقاليد الرياضة.
وفي هذا التحقيق نسلط الضوء على ظاهرة 
التعصب،  أنواع  أهم  كأحد  الكروي  التعصب 

التي  األزمات  من  الكثير  في  كان سبباً  والذي 
األخيرة   الفترة  في  المصري  المجتمع  شهدها 
المالعب  من  الجماهير  شغب  انتقل  أن  بعد 
الرياضية إلى الميادين والشوارع الكبرى. وبعد 
خالفات  إلى  المشجعين  بعض  لدى  وصل  أن 
وسباب وعراك واقتتال بسبب استفزاز المنافس 

لآلخر.
»التعصب  عليها  يطلق  الظاهرة  وهذه 
الرياضي األعمى« نتيجة تراكمات كثيرة أهمها 
تصرفات غير مسؤولة من مسؤولين رياضيين 
والمسموع  المرئي  اإلعالم  في  ومشاحنات 
والمقروء، بجانب عناصر خارجية تعبث بعقول 
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عبد الظاهر ال�صقا: 

لي�س عيبًا اأن يحب 

امل�صجع فريقًا اأو ناديًا 

ولكن املرفو�س هو 

التع�صب االأعمى

ح�صن �صحاتة: 

التع�صب يقلب 

املقا�صد احل�صنة 

لوجود الريا�صة اإىل 

�صلوك م�صني

التواصل  صفحات  وشاركت  كما  المشجعين. 
بين صفوف  الفتن  نار  إشعال  في  االجتماعي 

المشجعين المصريين.

�سلوك م�سني

وقال الكابتن حسن شحاتة المدرب السابق 
عالقة  إن  القدم  لكرة  المصري  للمنتخب 
قصة  أجمل  هي  الرياضية  باألندية  الجماهير 
حب عرفتها المالعب المصرية، حيث تعبر عن 
من  ويزيد  ألنديتهم،  وانتمائهم  الجماهير  حب 
كان  وهذا  العصبية  عن  ابتعادهم  الجمال  هذا 
يحدث في العصر الذهبي للكرة المصرية عندما 
كان الفريق المنافس يذهب بكل روح رياضية 
يشجع الجماهير من الفرقتين، ولكن ما نشاهده 
المدرجات،  في  الجماهير  تعصب  من  حالياً 
والتمسك بآرائهم وإصرارهم على إشعال النار 
بليغة  أضرار  إلى  تؤدي  والتي  المالعب  داخل 
على  مستجدة  فتن  وإشعال  فساد  أال  هو  ما 

المشجعين والجماهير.
وأضاف: أن التعصب يقلب المقاصد الحسنة 
لوجود الرياضة بين الشعوب إلى سلوك مشين، 
هذا  عن  بنفسه  يرقى  أن  اإلنسان  على  ويجب 
الرياضة مرتبطة باألخالق، وهنا  السلوك، ألن 
والالعبين  واإلعالم  الفنية  األجهزة  دور  يأتي 
وقنوات التواصل االجتماعي لمخاطبة الجماهير 
سادت  التي  والتعصب  العنف  ظاهرة  لنبذ 
المالعب والمدرجات وأزهقت أرواح أبرياء كما 

حصل في حادثة ملعب بورسعيد الشهيرة.

التع�سب االأعمى مرفو�س

السابق  الكابتن  السقا  الظاهر  عبد  ورأى 
لمنتخب مصر لكرة القدم أنه ليس عيباً أن يحب 
المشجع فريقاً أو نادياً وأن يطمح لفوز فريقه 
وتطوره، ولكن المرفوض هو التعصب األعمى 
ربما  أسبابه  والتعصب  اآلخر،  تقبل  وعدم 
المدرجات  تكون فردية من أشخاص يشعلون 
أو  الالعبين  سب  مثل  استفزازية  بتصرفات 
مثل  أخرى  عوامل  عليها  ويزيد  الفني،  الجهاز 
بالظلم  والشعور  المشجعين،  أعمار  صغر 
أخرى،  حساب  على  فرق  ومجاملة  التحكيمي، 
وعدم فهم ثقافة االحتراف، وسيطرة المال على 
الرياضة. وأضاف أنه لألسف استجدت وسائل 
المصرية  القدم  غضب جديدة في مالعب كرة 
خسرت  فإن  للعبة،  الرياضية  بالروح  أطاحت 
النيران  ويشعلون  المشجعون  يحزن  فرقة 
ساحة  إلى  الملعب  ويتحول  المدرجات  داخل 
عراك تصل إلى تكسير محتويات الملعب ورمي 
الالعبين والمديرين الفنيين بالكراسي، ما يؤدي 
إلى وقوع غرامات على األندية وعلى جماهيرها.

وتابع أن األمر لم يتوقف على داخل المالعب 
داخل  تتغلغل  الكروية  العصبية  فترى  فقط 
كيف  المقاهي  في  فتجد  المشجعين،  مشاعر 
يتعصب بعضهم أثناء مشاهدة المباراة بسبب 
العب  إصابة  تعمد  أو  تحكيمي  خطأ  رؤية 

تحطيم  الى  األمر  يتصل  المنافس،  الفريق  من 
الخسائر،  من  الكثير  وتكبد  المقاهي  محتويات 
وهذا أمر نرفضه كرياضيين، نرفضه ألنه يفسد 
متعة اللعب النظيف، وعلى جميع األطراف من 
روابط أندية وأجهزة فنية ومشجعين وإعالميين 

التحلي بالروح الرياضية.

ظاهرة عاملية

أستاذ  الدين  علم  محمود  الدكتور  وأشار 
التعصب  أن  إلى  القاهرة  جامعة  في  اإلعالم 
ما  فكثيراً  عالمية،  ظاهرة  الكروي  الرياضي 
ونعلم  وغيرها،  األوروبية  المالعب  في  نجدها 
الكثير  بسببها  راح  مؤسفة  أحداث  عن  جيداً 
من األرواح من جراء التعصب لناٍد أو منتخب 
أو العب معين، حيث تحولت المباريات إلى ما 
يشبه المعارك وزادت حالة االحتقان الرياضي.

الظاهرة  هذه  شهدت  مصر  أن  وأضاف: 
الرياضي  اإلعالم  أهمها  عدة  أسباب  نتيجة 
وتدخله بشكل مباشر أو غير مباشر في تأجيج 

الحقيقية  الرسالة  الفتقاده  المشجعين  مشاعر 
الرياضية  الروح  على  التركيز  في  الممثلة 
وعدم  الهزيمة،  أو  للفوز  الصحيح  والمفهوم 

مراعاة التحليل الموضوعي للمباريات. 
كما أن هناك انتماء معيناً للمذيع تجاه فرقة 
وال  لها،  االنحياز  من  نوع  إلى  يؤدي  رياضية 
يغفل عنا أن العب اليوم هو إعالمي الغد بدون 
اإلعالم  وظائف  لفهم  كاف  وتأهيل  تدريب 
ومتطلباته، وهذا ما ينتج عنه الوقوع في المزيد 
مشجعي  على  يؤثر  وبالتالي  المشكالت،  من 

الرياضة الكروية.
الرياضي  اإلعالم  على  يجب  أنه  وتابع 
حقيقية  إعالمية  خدمة  تقديم  المصري 
المختلفة  النظر  أوجه  بعرض  وذلك  للجماهير، 
المباريات،  عرض  في  الكامل  الحياد  مع  كافة 
المشجعين  روابط  مع  لقاءات  تنظيم  بجانب 
التي  القضايا  أهم  إحدى  هي  والتي  الرياضية 
أن  ويجب  والعالمية.  المحلية  الرياضة  تواجه 
الوطن  مستوى  على  ثقافي  وعي  هناك  يكون 
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تحقيق

العربي لنرسخ في عقول الشباب العربي دور 
الرياضة وهو التواصل بين الشعوب، فالرياضة 
وجدت من أجل الترابط والتنمية وروح التنافس 
الفرق  بين  السمحة  األخالق  ونشر  الشريف 
في  كبيراً  دوراً  اإلعالم  يلعب  وهنا  الرياضية. 

عالج التعصب بين الشعوب.

�سوابط

هذا  الجندي  خالد  الشيخ  فضيلة  واستنكر 
السلوك قائالً: حب الجماهير لناد رياضي أمر 
جيد، ولكن المبالغة في تشجيعه واإلفراط في 
ذلك يؤدي إلى التعصب، والشباب المتعصب ال 
تتوافر لديه ثقافة الروح الرياضية، وهو يجب 
أن يحترم جميع الفرق ويقدرها ويتقبل الهزيمة، 
ولكن  مشروع  الرياضية  األندية  وتشجيع 
اإلسالمي  الدين  أن  وأكد  مرفوض.  التعصب 
الحنيف يحمل لنا الكثير من الضوابط التي تعلم 
اإلنسان كيف يختلف وكيف يتحاور. ولذا يجب 
تطبيق هذا المنهج على أرض الواقع، وأن يلتزم 
كل مواطن بالخلق الرفيع في تشجيعه ألي فريق 
من الفرق الرياضية من منطلق المنافسة، وهذا 

من تقاليد اإلسالم فالتنافس يكون في الخير.
وقعت  التي  الدامية  األحداث  أن  وأضاف: 
وجود  على  تدل  سابقاً  المصرية  المالعب  في 
انحراف في السلوك لدى الجماهير، يحتم على 
واإلعالمية  والتعليمية  الدينية  الهيئات  جميع 
تصحيح  في  بدورها  تقوم  أن  والرياضية 
الخطيرة، وما  الظاهرة  المفاهيم ومواجهة هذه 
الجماهير يدل على وجود يد خفية  يحدث من 
الشباب  مشاعر  تؤجج  الرياضة  عن  بعيدة 

تجاه مواقف معينة، فينتج عن ذلك عنف ودماء 
الشريعة  لتعاليم  مخالف  ذلك  وكل  وتخريب، 
اإلسالمية ألنه يهدد سالمة المشجعين كما أن 

تأثيره األقوى هو على أمن الوطن. 

متغريات اإيجابية

الرئيس  درويش  كمال  الدكتور  وأوضح 
اللجنة  ورئيس  الزمالك  لنادي  السابق 
هناك  أن  مصر  في  الرياضية  االستشارية 
الكثير من المتغيرات اإليجابية التي طرأت على 
بإشراف  األخيرة  الفترة  الرياضية  الساحة 
تشكيل  تم  حيث  والرياضة،  الشباب  وزارة 
لجنة استشارية مكلفة بوضع خطة استراتيجية 
للنهوض بالرياضة بشكل عام ولعبة كرة القدم 
بشكل خاص من أجل تحقيق أهدافها في إعداد 
أجيال من الشباب، سواء على المستوي الفني 
أو الرياضة الجماهيرية تكون قادرة على تحمل 
المسؤولية الرياضية، وذلك حرصاً على سالمة 

المواطن والمشجعين والالعبين.
حاالت  لمواجهة  قانوناً  هناك  أن  وأضاف: 
مادة،   12 ويتضمن  لها،  والتصدي  الشغب 
والغرامة  الحبس  عقوبة  على  صراحة  وينص 
إلى  أدت  التى  المشاغبين  أفعال  بعض  تجاه 
حيث  الماضية،  الفترة  في  الكوارث  من  عدد 
تنص المادة »91« من قانون الرياضة بمعاقبة 
بالحبس ثالث سنوات وبغرامة ال تقل خمسين 
ألف جنيه، وال تزيد على مائتي ألف جنيه لكل 
من أنشأ أو نظم روابط رياضة بالمخالفة للنظم 
هذا  ألحكام  وفقاً  الرياضية  للهيئات  األساسية 
القانون. وتؤكد المادة المشار إليها ضرورة أن 

تتوجه الجماهير إلى المالعب وكل منهم يحمل 
صفة فردية وليس بصفة انتماء إلى أي مجموعة 
أو رابطة، والهدف تشجيع الفريق، ومخالفة تلك 

المواد القانونية تعرض للمساءلة القانونية.

اأزمة اأخالقية

ورأت الدكتورة نريمان إبراهيم أستاذة علم 
النفس بالمركز القومي للبحوث االجتماعية في 
تحولت  ظاهرة  الرياضي  التعصب  أن  مصر 
أدى  مما  االجتماعية،  الروابط  لتمزق  نقمة  إلى 
للعديد من المشاكل داخل المجتمع بل وداخل 
األسرة الواحدة، وهذه الظاهرة تفشت بين عامة 
الناس ووصلت بمشجعيها إلى حد قطع عالقات 
وولدت  بعضاً  ببعضهم  واألصحاب  األقارب 

الكره واألنانية بين محبي الكرة.
وأضافت: أن هناك أزمة أخالقية يعاني منها 
بآرائه  متمسك  فالجميع  المصري،  المجتمع 
الرأي،  هذا  في  يخالفه  لمن  جداً  ومتعصب 
دوراً  تلعب  الخاصة  اإلعالم  وسائل  وبعض 
كبيراً في إيجاد التعصب بين الجماهير، ويجب 
تخفيف  وهو  بها،  المنوطة  بدورها  تقوم  أن 
دور  نغفل  وال  الجماهير،  لدى  التعصب  درجة 
األسرة لتكون الواعظ ألبنائها من أجل االبتعاد 
عن التعصب المفسد، وكذلك المدارس واألندية 
دور  تفعيل  مع  الرياضية،  الشباب  ومراكز 
العربي  والوطن  مصر  في  الثقافية  المراكز 
لتأثيرها الثقافي في تشكيل وعي الناس للتحلي 
بالروح الرياضية ودعم الوحدة العربية الشعبية، 
فهي تمثل القوى الناعمة التي تعد جسرا للترابط 

الداخلي والخارجي بين أبناء األمة العربية. 
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حوار

هبة هجرس لـ»999«: 
اإلعاقة ليست مسؤولية الشخص 

المعاق بقدر ما هي مسؤولية المجتمع
حوار: ليلى عبداحلميد- القاهرة

من  أكثر  مصر،  في  الهمم«  »أصحاب  ظل 
بينهم  من  خرجت  حتى  كاملة،  عقود  أربعة 
إلى  وطموحاتهم  معاناتهم  تحمل  شخصية 
العام الماضي،  البرلمان المصري الذي أصدر 
وبعد 42 عاماً، قانوناً لحقوق األشخاص ذوي 
اإلعاقة، يساوي في الحقوق والواجبات أكثر من 
13 مليون شخص معاق يمثلون 13% من سكان 

مصر، مع أقرانهم األسوياء.
هبة  د.  المصري  البرلمان  في  النائبة  بدت 
هجرس والتي أصيبت بإعاقة حركية في سن 
بمرض  أصيبت  بعدما  عمرها  من  التاسعة 
الروماتويد، وهي تتحدث في حوار مع »999«، 
ومعاناة  هموم  حملت  بأنها  للغاية  فخورة 
ربع  بعد  وتمكنت  مصر،  في  الهمم  أصحاب 
قرن من العمل والمثابرة في مجال الدفاع عن 
بموافقة  تحظى  أن  من  اإلعاقة،  ذوي  حقوق 
القيادة السياسية، على مشروع القانون الخاص 
بالحقوق الشخصية لهذه الفئة من المصريين، 
أعدته عندما كانت هجرس  الذي  القانون  وهو 
القومي  للمجلس  العام  األمين  منصب  تتولى 
القانون  وصدر   ،2011 عام  اإلعاقة  لشؤون 
سنه  تشريع  آخر  بعد  الماضي،  العام  الجديد 

البرلمان المصري لذوي اإلعاقة قبل 42 عاماً.

معاناة وطموحات

من  آخرين  ثمانية  مع  هجرس  حصلت 
البرلمان  على عضوية  مرة  اإلعاقة ألول  ذوي 
المصري، لتحمل على عاتقها مع زمالئها هموم 
مصر،  في  الهمم  أصحاب  من  مليوناً   13 نحو 
ظلت حقوقهم لنحو أربعة عقود محكومة بقانون 
التي طرأت  التطورات  لم يتغير أو يتبدل، رغم 
طيلة هذه السنوات على عالم ذوي اإلعاقة في 
مصر، والذي ارتفعت أعدادهم لتشكل أكثر %13 

من إجمالي عدد سكان البالد.
تقول هجرس والتي كرمتها الجامعة األمريكية 
لم تكن تحلم  إنها  بالقاهرة كأفضل خريجيها، 
في حياتها أن يأتي اليوم الذي ترى فيه حقوق 
األسوياء،  لحقوق  مساوية  في مصر  المعاقين 
وأن هذه الحقوق كافة أصبحت مصانة بالقانون، 
خصوصاً وأنها واحدة من ذوي اإلعاقة تعاني 
نفس معاناتهم وتعرف تماماً معنى المعاناة التي 
يحياها ويعيشها المعاق وأهله وذووه، سواء في 
التعليم أو العالج أو إيجاد فرصة عمل أو حتى 

في التنقل خارج المنزل.
الفرحة  من  »طرت  تضيف:  كما  ولذلك 
وافق  عندما  البرلمان،  قاعة  داخل  ورقصنا 
حقوق  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس 

أنه  إذ   ،2018 لسنة   10 رقم  لذوي  األشخاص 
التي  كافة  الحقوق  القانون  يكفل  مرة  وألول 
المعاقون في مصر سواء على  بها  طالما حلم 
صعيد التوظيف والعمل أو على صعيد الرعاية 
الطبية والتعليم بكل مستوياته، إذ كثيراً ما حرم 
المعاقون من فرص التعليم التي تتاح ألقرانهم 
استكمال  صعيد  على  خصوصاً  األسوياء 

الدراسات العليا في الجامعات«.
القطاع  مؤسسات  تلتزم  القانون  وبموجب 
فقط،  الحكومية  الجهات  وليس  الخاص، 
لذوي  المتاحة  وظائفها  من  نسبة  بتخصص 
دعماً  اإلعاقة  ذوي  الدولة  تمنح  كما  اإلعاقة، 
نقدياً شهرياً، في حال ثبوت اإلعاقة بعدم القدرة 
على العمل، كما يحصل الطفل من ذوي اإلعاقة 

على الدعم النقدي حتى بلوغه سن العمل.
منذ  نفسي  على  آليت  »لقد  هجرس:  تقول 
تخرجي في الجامعة األمريكية، أن أحمل عبء 
الدفاع عن الفئة التي أنتمي إليها، وأن يكون ذلك 
المعمقة، خصوصاً  العلمية  الدراسة  من خالل 
يدرس سوى في جامعات  علم ال  اإلعاقة  وأن 
دولية معدودة للغاية في أمريكا وبريطانيا، ومن 
هنا حصلت على رسالة الماجستير عن المرأة 
ثم  مصر،  في  االمريكية  الجامعة  من  واإلعاقة 
رسالة الدكتوراه عن اإلعاقة والعمل، من جامعة 
المتخصصة  الجامعات  أعرق  البريطانية،  ليدز 

في دراسة اإلعاقة في العالم«.
العربي  العالم  فإن  تضيف،  كما  والحقيقة 
المتعلقة  والدراسات  البحوث  ندرة  من  يعاني 
غير  عليها  يعتمد  التي  الكتب  باإلعاقة، وغالبية 
مترجمة للعربية، في الوقت الذي يشهد تعريف 
إذ  المفهوم،  في  كبيراً  تطوراً  عالمياً  اإلعاقة 
المعاق  الشخص  مسؤولية  ليست  اإلعاقة  إن 
يلبي  ال  الذي  المجتمع  مسؤولية  هى  ما  بقدر 
المالئمة  البيئة  له  ويوفر  كمعاق،  احتياجاته 
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الخلل  أن  يعني  ما  وهو  الجسدية،  لظروفه 
ليس جسدياً يكمن في إعاقة الشخص، بل في 

المجتمع ذاته.
وهذا هو ما خلصت إليه في دراساتي وأبحاثي 
التي أصبحت مرجعية للطلبة الدارسين ليس في 
مصر فقط، بل في العالم العربي وإفريقيا، كما 
كانت مرجعية عند إعداد قانون األشخاص ذوي 
من  العديد  دفع  الذي  األمر  مصر،  في  اإلعاقة 
الهيئات والمنظمات الدولية الختياري للمشاركة 
في وضع العديد من القوانين واالستراتيجيات 
أو  العربية  الدول  في  سواء  باإلعاقة،  المتعلقة 
في المنظمات الدولية، فقد جرى اختياري للقيام 
بدور المستشار الرئيس في صياغة استراتيجية 
لبرنامج األمم  وطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة 
في  المشاركة  عن  فضالً  اإلنمائي،  المتحدة 
كل  في  للمعاقين  الوطنية  االستراتيجية  وضع 

من البحرين وباكستان.

مكا�سب القانون

تقول  مصر،  في  اإلعاقة  ذوي  وضع  عن 
في  مهمة  خطوات  خطت  مصر  إن  هجرس 
أوائل  من  إنها  إذ  لحقوقهم،  اإلعاقة  ذوي  نيل 
الدول التي وقعت على االتفاقية الدولية لحقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة، ومنها إنشاء المجلس 
واستحداث  اإلعاقة،  ذوي  لألشخاص  القومي 
الدولية،  االتفاقية  في  جاء  ما  تواكب  قوانين 
فقد ظلت حقوق ذوي اإلعاقة لعقود طويلة في 
من  أكثر  قبل  صدر  بتشريع  محكومة  مصر، 
أربعة عقود، في وقت سجلت أعداد المعاقين في 
مصر ارتفاعاً كبيراً، بحكم الثالوث الذي يسهم 
وزواج  الفقر  وهو  اإلعاقة،  حاالت  زيادة  في 
األقارب ومنطقة الحروب التي تقع فيها مصر، 
حالياً  مصر  في  المعاقين  أعداد  فإن  ولذلك 

تتجاوز نسبة 13% من إجمالي عدد السكان.
وأياً كانت األعداد، فإن المكسب الكبير الذي 
حصل عليه ذوو اإلعاقة في مصر، هو االعتراف 
وصونها  ورعايتها  المعاقين  بحقوق  الرسمي 
مصر  عرفته  ما  وهو  وتشريعات،  بقوانين 
السيسي  عبدالفتاح  الرئيس  عهد  في  مؤخراً 
لذوي  الشخصية  الحقوق  قانون  تبنى  الذي 
لم  ما  وهو  لهم،   2018 عام  وخصص  اإلعاقة، 
يحدث في مصر من قبل، خصوصاً وأن قضايا 
في  اإلعاقة  لحركات  دراستي  وحسب  اإلعاقة 
العالم، تبدأ وتنتهي بقرارات فوقية من القيادة 

السياسية التي تتبنى حقوق ذوي اإلعاقة.
حصلنا  التي  المكاسب  أكبر  أن  وتضيف: 

حق  من  أن  القانون،  وأقرها  كمعاقين  عليها 
المدارس  إلى  يذهبوا  أن  المعاقين  األطفال 
التي  التعليمية  الوسائل  لهم  تتاح  وأن  العادية، 
تالئم احتياجاتهم، وهذا مكسب كبير من شأنه 
اإلعاقة  المتعلمين من ذوي  أعداد  يزيد من  أن 
والذين يحرمون من التعليم بسبب إعاقتهم، ذلك 
في  اإلعاقة  ذوي  أوساط  في  التعليم  نسبة  أن 
مصر حالياً، ال تصل إلى 3% من إجمالي عددهم 

الذي يقترب من 13 مليون نسمة.
أعداد  زيادة  على  كثيراً  هجرس  وتعول 
بعدما  المصرية،  الجامعات  في  المعاقين 
استجاب وزير التعليم العالي لمطالبها، بأحقية 
ذوي اإلعاقة بمتابعة دراستهم الجامعية العليا 
التي كانت تحرمهم منها إدارات بعض الكليات 
اللوائح  من  الكثير  إن  تقول  إعاقتهم..  بسبب 
كانت  المختلفة،  والكليات  للجامعات  الداخلية 
ضد  السلبى  التمييز  تجسد  قرارات  تحوي 
إذ كانت توجد لجنة في  الطالب ذوي اإلعاقة، 
اإلعاقة  ذوي  الطالب  قبول  في  تنظر  كلية  كل 
من دون غيرهم، ومثل هذه األمور باتت محرمة 

اآلن بحكم الدستور والقانون. 
أصدر  العالي  التعليم  وزير  أن  وتضيف: 
قبول  في  النظر  لجان  بإلغاء  فورية  قرارات 
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حوار

الطالب ذوي اإلعاقة بكل كلية، معتبراً وجودها 
اإلعاقة،  ذوي  الطالب  حق  على  صارخاً  تعدياً 
في االلتحاق بالكلية التي يرغبون الدراسة فيها، 
أقسام  في  اإلعاقة  ذوي  الطالب  قبول  وكذلك 

الدراسات العليا من دون قيود.
أصحاب  عليه  حصل  الذي  الثاني  المكسب 
الهمم في مصر من القانون الجديد، كما تتابع 
هجرس، يتمثل في إتاحة فرص التوظيف لذوي 
سواء  لهم  نسبة  تخصيص  خالل  من  اإلعاقة 
في الوظائف الحكومية أو في القطاع الخاص، 
ونجحنا في أن نلزم مؤسسات القطاع الخاص 
بتعيين 5% من ذوي اإلعاقة من كل 20 وظيفة 
متاحة في أي مؤسسة أو شركة، ونص القانون 

على عقوبات رادعة لمن يخالف ذلك.
اقتناء  معاق  لكل  يحق  أنه  اآلخر  والمكسب 
النظر عن  الجمارك، بصرف  سيارة معفاة من 
السابق مقصوراً  الحق في  إذ كان هذا  إعاقته، 
منه  وحرم  المعاقين،  من  معينة  فئة  على 
المعاق  للطفل  القانون  أعطى  لذلك  الكثيرون، 
في  أهله  أحقية  خالل  من  الحق،  هذا  ذهنياً 
بقيادة  األهل  يتكفل  أن  على  له،  سيارة  شراء 
أنه وألول مرة  له. وتضيف هجرس:  السيارة 
تطال مظلة التأمين الصحي المعاقين كافة في 
الدارسين  المعاقين  فقط  تظلل  كانت  إذ  مصر، 
في المدارس من دون األطفال الصغار، أو أولئك 
الذين حرمهم أولياء أمورهم من التعليم، وأصبح 
من حق المعاق الحصول على التأمين الصحي 

المجاني، منذ مولده أو منذ تعرضه لإلعاقة.

االإعاقة الذهنية

يكفل  قانون  بصدور  البرلمانية  تكتف  ولم 
مساعيها  تواصل  بل  اإلعاقة،  لذوي  الحقوق 
ترى  اإلعاقة  ذوي  من  بعينها  فئات  لمساعدة 
المجتمعية،  الرعاية  من  لمزيد  يحتاجون  أنهم 
يشكلون  والذي  الذهنية،  اإلعاقة  ذوو  ومنهم 
الهمم في مصر كما  نسبة كبيرة من أصحاب 

تقول.
األهلية  الجمعيات  مع  مبادرة  »تبنيت  تتابع: 
تحمل شعار:  »نحو تشريعات عادلة لألشخاص 
تستهدف  والتوحد«،  الذهنية  اإلعاقات  ذوي 
استقراء واقع حياة هذه الشريحة في المجاالت 
التشريعات  مواكبة  مدى  ودراسة  المختلفة، 
الحالية الحتياجات أبناء هذه الشريحة، وأولياء 
في  الخاطئة  الممارسات  في  والنظر  أمورهم، 
تنفيذ التشريعات الموجودة، والعمل على إيجاد 
قضاياهم،  ودعم  لمشكالتهم  تشريعية  حلول 
سواء بتعديل بعض ما هو قائم من التشريعات 
أو استحداث تشريعات أخرى، والتقدم بالمنتج 
التشريعى النهائي إلى مجلس النواب إلقراره«.

لإلعاقة  عام  تخصيص  سيتم  أنه  وتضيف: 
الذهنية، وآخر للسمعية والبصرية، بحيث تقوم 
القومي  المجلس  فيها  يشارك  التي  المبادرة 
المحافظات،  في  المختلفة  بفروعه  للمرأة 
الشريحة  هذه  أبناء  احتياجات  على  بالوقوف 

مستوى  على  الجغرافية  النطاقات  كل  في 
بحيث  زمنى،  جدول  وفق  وذلك  الجمهورية، 
يتم في النهاية الوصول لحل مشكالت وقضايا 

األشخاص ذوي اإلعاقات الذهنية. 
وتؤكد هجرس أن ما يشجع على نيل المزيد 
من الحقوق ألصحاب الهمم في مصر، أن هناك 
إذ  اإلعاقة،  لحقوق ذوي  داعمة  قيادة سياسية 
كثيراً ما يحرص الرئيس السيسي على حضور 
القومية،  والمناسبات  لالحتفاالت  المعاقين 

أبرز المكاسب
تشتمل الالئحة التنفيذية لقانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة على )86( مادة، تؤكد التزام الجهات 
الحكومية وغير الحكومية، بتقديم حزمة من الخدمات المتكاملة لذوي اإلعاقة، وتشمل عدداً من الخدمات 

والمزايا العامة في قطاعات الصحة والتعليم والتأهيل والعمل.
وتتناول الالئحة أوجه الخدمات المقدمة للمعاقين منها في مجاالت الصحة، من خالل الكشف المبكر 
عن اإلعاقة وعالجها، وتقديم خدمات التدخل المبكر بالمستشفيات كافة. وفي مجال التعليم، من خالل 
ضمان وجود مكان في المؤسسات التعليمية، وتمكين المعاق من التعلم باألنظمة والبرامج والوسائل 
واللغات المالئمة، وإتاحة استخدام المعينات التكنولوجية المختلفة، إلى جانب التزام الدولة بتوفير فرص 

اإلعداد المهني والتدريب الوظيفي لذوي اإلعاقة، وفقاً الحتياجاتهم باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وفي مجال اإلسكان، يتم االلتزام بتخصيص نسبة ال تقل عن 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو 
المدعمة لألشخاص ذوي اإلعاقة، من غير القادرين والمستوفين للشروط والضوابط، فضالً عن تنظيم 
ما يخص تطبيق اإلعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل 

النقل الُمعدة الستخدام األشخاص ذوي اإلعاقة
كما تنص الالئحة التنفيذية على أن يمنح األشخاص ذوو اإلعاقة دعماً نقدياً شهرياً طبقاً ألحكام قانون 
التضامن االجتماعي، وفقاً لمعايير استحقاق الدعم النقدي، وتتضمن الشخص ذا اإلعاقة من األسر الفقيرة 
حال ثبوت إعاقته بعدم قدرته على العمل، والطفل ذا اإلعاقة حتى بلوغه سن العمل، ويتم صرف الدعم 

النقدي لألشخاص ذوي اإلعاقة كافة ضمن األسرة الواحدة.
وفي مجال تيسير الخدمات المصرفية للمعاقين، نصت الالئحة على أنه يتعين على كل بنك تحديد 
أسلوب التعامل مع ذوي اإلعاقة، والمعايير العالمية للتعامل معهم، بالتوسع في تطوير ماكينات الصراف 

اآللي لتصبح متوائمة مع متطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة.
وفي مجال االعالم، تلتزم وسائل اإلعالم المختلفة باعداد وسائل اتصال مناسبة بين األشخاص ذوي 
اإلعاقة وغيرهم من غير ذوي اإلعاقة، واستخدام وسائل معززة في التواصل االعالمي مع ذوي اإلعاقة، 

وإتاحة الوسائل لتمكينهم من فهم المحتوى اإلعالمي واستيعابه.

ولعل صورة الرئيس، وهو يحتضن العديد من 
اإليجابي  النفسي  لها وقعها  المعاقين،  األطفال 
المؤثر في نفسية المعاق، خصوصاً إذا علمنا أن 
المعاق أكثر إحساساً من غيره في تفهم نفسية 
لدي  المنطلق  هذا  ومن  إعاقته،  تجاه  اآلخرين 
شعور كبير بالتفاؤل في مستقبل حركة اإلعاقة 
تشريعات  من  تحقق  ما  ضوء  في  مصر  في 
ما  حسب  المعاقين  لحقوق  ومنصفة  داعمة 

تقول.
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إقليم  في  الواقعة  نيفينوميسك  مدينة  عاشت 
لم  الرعب  ستافروبل في جنوب روسيا حالة من 
تشهدها من قبل خالل الفترة من عام 1964 وحتى 
عام 1985 إثر جرائم القتل التي اجتاحتها وأدت إلى 

مقتل سبعة فتيان في ظروف غامضة.
إغواء  من  القاتل  تمكن  الزمن  من  عقدين  وعبر 
أنشطة  في  يشاركون  الذين  المراهقين  من  عدد 
حيث  المدينة،  في  فيه  يعمل  الذي  الشباب  نادي 
ويعبث  ثيابه  عنه  ينزع  ثم  رشده  الضحية  يفقد 
يزهق  أن  قبل  مختلفة  صوراً  له  ويلتقط  بجسده 
البحث  الشرطة في  بذلته  روحه. وبعد جهد كبير 
عن القاتل تمكنت من القبض على أناتولي سليفكو 

الذي اعترف بما اقترفت يداه .
ولد سليفكو في أواخر عام 1938 في إحدى مدن 
االتحاد  من  جزءاً  كانت  التي  داغستان  جمهورية 
وعاش في ستافروبول وتزوج  السوفييتي سابقاً 
طفلين.  له  أنجبت  والتي  لودميال،  تدعى  فتاة  من 
مع  جالساً  سليفكو  الشاب  كان   1961 عام  وفي 
رفاقه في أحد مقاهي المدينة عندما شاهد منظراً 

 ترجمة: د.ح�سن الغول

دراجة  سائق  اصطدم  حيث  الشارع،  في  مروعاً 
إلنقاذ  الناس  وتدافع  المارة.  من  بمجموعة  نارية 
في  مذهوالً  يحدق  سليفكو  كان  بينما  المصابين 
صبي راقد على الرصيف وقد أصيب بجراح بالغة، 
والذي كان ينتفض من األلم ويركل األرض بحذائه 

قبل أن يفارق الحياة .
لم يعرف سليفكو ماذا يفعل، هل يشعر بالشفقة 
على ذلك الصبي أو بالنشوة التي اجتاحته عندما 
الرياضي  الزي  جذبه  فقد  الحال  بتلك  شاهده 
تراوده هواجس  يرتديه، ولعدة شهور ظلت  الذي 
وخياالت مريضة حيث كان يتخيل أنه يقوم بخنق 
بنشوة  يصيبه  ذلك  وكان  الموت  حتى  الصبي 

سادية.
أرض  على  الخياالت  هذه  تطبيق  سليفكو  أراد 
تم  عندما   1963 عام  في  الفرصة  وجاءته  الواقع 
حيث  الشباب  نادي  في  عاٍل  منصب  في  تعيينه 
استغل ذلك في التحرش بالفتيان وكان يختار منهم 
بين  ما  عمره  يتراوح  وأن  البنية  هو ضعيف  من 
الثالثة عشرة والسابعة عشرة وبعد أن يكسب ثقته 

حجرة  إلى  ويصحبه  رياضية  مالبس  له  يشتري 
المالبس  تلك  ارتداء  منه  يطلب  النادي وهناك  في 
الشبيهة بمالبس ضحية الحادث المروري، ثم يقوم 
ويعبث  مالبسه  من  يجرده  ذلك  وبعد  بتخديره، 

بجسده ثم يلتقط له العديد من الصور.
وكان هذا األمر يمنحه راحة نفسية، حيث يحاول 
وكان  المروري،  الحادث  فتى  موت  مشهد  إحياء 
العام مستغالً عمله  اثنتين في  يقوم بذلك مرة أو 

في إدارة النادي.
بإغواء  قام  عاماً  وعشرين  اثنين  مدى  وعلى 
حدث  ما  يعرفوا  لم  الذين  صبياً  وأربعين  ثالثة 
ممارسته  خالل  الوعي  عن  غيابهم  بسبب  معهم 
لطقوسه الغريبة، كما أنه كان يلتزم الصمت حول 
تصوير  ينوي  أنه  الصبية  يخبر  وكان  يفعله.  ما 
النازي لشباب روس في  فيلم عن تعذيب الجيش 
منهم  سيطلب  وأنه  الثانية  العالمية  الحرب  فترة 
وفي  اهتمامهم.  أثار  ما  وهو  الفيلم  في  الظهور 
سبع حاالت اتصف سلوك سليفكو بالعنف، حيث 
قام بقتل الضحية وتقطيعها ثم أضرم النيران فيها 

نادي الموت

الجريمة و العقاب
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ليتذكر ما حدث مع ذلك المراهق، كما احتفظ بحذاء 
الضحية كتذكار، إضافة إلى الصور واألفالم التي 

قام بتحميضها في معمل النادي.
في يونيو 1964 ارتكب سليفكو جريمة القتل 
نيكوالي،  يدعى  صبياً  ضحيته  وكان  األولى 
قصد،  بدون  خنقاً  قتل  الصبي  أن  ادعى  حيث 
 1965 مايو  وفي  ودفنه.  بتقطيعه  قام  حيث 
وبعد  أليكسي.  ويدعى  الثانية  ضحيته  قتل 
ثماني سنوات وفي نوفمبر 1973 اختفى صبي 
وبعد  نيفينوميسك،  مدينة  في  الكسندر  يدعى 
حيث  أندريه،  يدعى  آخر  صبي  اختفى  عامين 
أخبرت والدته الشرطة أن ابنها ذهب مع رجل 
أن  إال  الغابة.  في  فيلم  تصوير  في  للمشاركة 
إذ كانت تعرف ذلك  لم تهتم ألقوالها  الشرطة 
الجوائز  بالعديد من  فاز  أن  الذي سبق  الرجل 

لتصويره الكثير من األفالم.
وفي عام 1980 اختفى صبي آخر يدعى سيرجي، 
أما الضحية التالية فكان صبي يدعى ياشيسالف 
الذي لقي مصرعه على يد سليفكو في عام 1982. 

بابلوف.  يدعى  صبي  اختفي   1985 يوليو  وفي 
غيابه  في  التحقيق  شهور  بعد  الشرطة  وبدأت 
وكانت الشبهات تحوم حول نادي األطفال، إال أنه 
غير  أمر  أي  حدوث  على  دليل  أي  هنالك  يكن  لم 
بعد  فيما  عرف  الذي  النادي  بهذا  يتعلق  قانوني 

باسم نادي الموت.
وخالل التحقيق أدلى بعض الصبية المشاركين 
أنهم  إلى  وأشاروا  بأقوالهم  النادي  أنشطة  في 
تعرضوا لفقدان ذاكرة مؤقت لم يعرفوا خالله ما 
حدث لهم، وأن سليفكو أجرى معهم بعض التجارب 
الغريبة، إال أنهم لم يلمسوا أي خطوة عدائية منه 

تجاههم.
كما قام أفراد الشرطة بتفتيش النادي لكنهم لم 
يعثروا على أي دليل وقبل مغادرتهم المكان لفت 
انتباههم باب حجرة مغلقاً، وعندما فتحوه وجدوا 
داخل الحجرة المئات من أشرطة األفالم المتناثرة 
ديسمبر  إلى صور ضحايا سليفكو. وفي  إضافة 
تفتيش  وأثناء  باعتقاله  الشرطة  قامت   1985 عام 
السكاكين  من  عدد  بها  حقيبة  على  عثرت  منزله 

جثث  لتقطيع  السفاح  استخدمها  التي  الحادة 
ضحاياه.

وأمام تدفق األدلة القاطعة اعترف سليفكو بقيامه 
بتعذيب ثالثة وأربعين صبياً وقتل سبعة منهم، كما 
كشف عن أماكن دفنهم لكنه لم يتذكر موقع دفنه 
 1986 عام  من  يونيو  شهر  وفي  األولى  للضحية 
وجهت له المحكمة تهمة قتل سبعة أشخاص وبعد 

فترة أصدرت حكماً بإعدامه.
في  وبالضبط  سنوات  ثالث  مرور  بعد 
الشرطة  ضباط  من  عدد  دخل   1989 سبتمبر 
التحقيق  في  مساعدته  لطلب  سليفكو  زنزانة 
شيكاتيلو  أندريه  المتسلسل  السفاح  بشأن 
الذي ادعى سليفكو معرفته به، حيث حاول أن 
يخدعهم من أجل تأجيل تنفيذ حكم اإلعدام به 
إلى  اقتياده  وتم  ادعائه  زيف  اكتشفوا  لكنهم 
غرفة خافتة اإلضاءة وأجبروه على الجثو على 
من  لحظات  وبعد  الجدار،  إلى  ووجهه  ركبتيه 
مؤخرة  على  النار  الضباط  أحد  أطلق  الصمت 

رأسه ليخمد أنفاسه إلى األبد.
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الضعيفة،  النفوس  الحاجة ذوي  تدفع  ما  كثيراً 
إلى السقوط في براثن الخطيئة، ودروب اإلجرام، 
الحائط،  عرَض  والمبادىء  القيم  بكّل  ضاربين 
َرغيداً زائفاً، وحياة فارغة بلْهاء، ال  ناِشدين عيشاً 
الَمِعيش،  الواقع  طعم لها وال قيمة، يتمّردون على 
الذي كثيراً ما يحاصرهم في امتحان الحياة، التي 
تحتاج إلى كثيٍر من العفاف والّصبر، على مآسيها 
ومواجعها، وما أكثرها، »فهناك مواجع في الحياة 
الّدنيا، على عدد نبات األرض«، كما تقول الجّدات، 

صاحبات الّدراية والِخبرة!
جميلة،  امرأة  23عاماً«،  »دالل،  حال  كان  وهذا 
الشمس،  كخيوط  أشقر  بشعٍر  البشرة،  بيضاء 
يناديها الناس، تدليالً ومداعبة، بـ »دوللي«، وكانت 
بل  الُمحبّبة،  اللفظة  هذه  تعشق  بأعماقها،  هي 

تفّضلها على اسمها الحقيقي! 
كان ثمرة زواج »دالل«، مْن أحد معارفها، طفالً، 
أنها  العلم  مع  أهلها  لبيِت  به  العودة  تستطع  لم 
وحيدُتهما، كونها تزوجت به من دون رضا والديها، 
األمر الذي كان عقبة بطريق رجوعها لمنزل والديها 
نهائياً،  الدولة  غادر  الذي  زوجها  من  طالقها  بعد 
ثم إّن أحوال والديها المادية، ليست على ما ُيَرام.. 

مقابل عودتها لمنزل أهلها، طلب والُدها تسليم 
ما  دار  “يا  و  يقيم،  التي  الدولة  في  لوالِده  الطفل 

َدَخلك شّر«! 
توافق  لم  واألقرباء،  األهل  وَساطات  وبرغم 
ابنها،  العيش مع  الطلب، فقد قّررت  »دوللي« على 

اإعداد: وجيه ح�سن

المستنقع 
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وليكن الّطوفان! 
للبحث  الحاجة،  الذي دفعها، تحت ضغط  األمر 
عْن عمل، يكفيها سؤاَل الناس، ويحجبها عْن مّد اليد، 

لِتُِعيَل نفسها وطفلها، بوقٍت معاً! 
عمل،  أّي  عمل،  عْن  تبحث  »دوللي«،  استمّرت 
الرابع  الصف  من  المدرسة  تركت  باألساس  فهي 
االبتدائي، ثّم إّنها ال تجيد أّي ِحرفة من الِحَرف.. 
الفنادق،  بأحد  عمالً  النّاس  أحُد  لها  دّبَر  أْن  إلى 

بوظيفة »مستخدمة نهارّية«.. 
لتنشأ  عاماً«،   30 »تهاني،  إلى  تعّرفت  بالفندق، 
تتقّصى  األخيرة  جعلت  عميقة،  صداقة  بينهما 
الذاتية،  تاريَخ حياتها، وسيرَتها  »دوللي«،  ماضي 
وما  »تهاني«،  نيّات  »دوللي«،  تدري  أْن  دون  من 
غايتُها من وراء هذا االستقصاء كلّه؟ ثّم لماذا هذه 
المساعدات المتكّررة لها، في طليعتها: »المساعدات 

المالية«؟      
ومع اشتداد صعوبات الحياة، وذهاب قسط كبير 
من الّراتب، ألجرة الغرفة، وإلحدى الُمرّبيات، حيث 
حسن«،  »أم  جارتها  عند  طفلَها  »دوللي«  وضعت 
مقابل مبلغ مالي ُمحّدد.. بهذا الوقت الباِهظ، وبهذه 
الظروف القاِسية، همست »تهاني« ِبأذن »دوللي«: 
»سأعطيك ما تشائين من النقود، سأكون لجانبك، ال 
تخافي، ال تبتئسي، لكْن بشرط، أن تساعدي نفَسك، 
وأْن تنّفذي ما أطلبه منك، دونما ترّدد، أو ُممانعة«! 
الفندق،  إدارة  »أنَّ  المآلن:  بالفِم  لها  وأوضَحْت 
بصدد االستغناء عن عدٍد من الموظفين والموظفات، 
بسبب تراجع عدد النّزالء، كون الُحجوزات ضعيفة، 
بهذه األشهر من السنة! وأنها ستكون على األرجح 
بين ِعداد العمال المفصولين، كونها موظفة جديدة، 
لذا عليها اإلذعان للنّصيحة، وأخذ الحيطة والحذر، 
ينفع  ال  حينها  جديد،  من  وطفلها  تتشّرد  أن  قبل 

النّدم، وال ضرب الكفِّ بالكّف«!                
»دوللي«  دَفَعا  الّصدمة،  وترّقب  الخوف،  ُبْعبُُع 
»تريد  التي  »تهاني«،  صديقتها  لنصيحة  لإلذعان 

لها الخيَر، كلَّ الخير«، حسب فلسفتها! 
في ذلك اللقاء المسائي، الذي جمع الصديقتين، 
بمنزل “تهاني الُمستأَجر، قامت األخيرة باالتصال 
موظفاً  يعمل  الذي  عاماً«،   40 »رافع،  بزميلها 

»تعال  باِصٍم:  ِبُغنٍج  قائلة  سنوات،  منذ  بالفندق، 
على جناح الّسرعة، عازمتك على فنجان قهوة، لَك 
عندي مفاجأة ساّرة، ال تتأّخر«! المفاجأة: )موافقة 
مستنقع  خوض  على  ترّدد،  دون  من  »دوللي«، 
الّرذيلة، جنباً إلى جنب، مع صديقتها، وحبيبة قلبها: 

»تهاني«(! 
حين وصل »رافع«، طلبت منه »تهاني«، أْن يتولّى 
موضوع »دوللي«، وأْن يكون »َعّراب الِحكاية« من 

ألفها ليائها! 
بأنها  َمْعُسول،  بكالٍم  »دوللي«،  أْغَرى  وقتئٍذ 
ستجمع ماالً وفيراً من »عالَم الّرذيلة«، وأّن المال 
دون  من  انسيابيّة،  بصورة  يديها،  بين  سيجري 

َعناء، أو تعب..
اتفق »رافع« مع »دوللي« على أخذ نسبة ُمعيَّنة، 
من حصائل ما تقوم به يومياً، وأّن مهّمته تنحصر 
بتأمين الّزبائن من الرجال، وأنه اتفق مع »تهاني«، 
أْن تنتقل »دوللي«، لتسكن معها بهذه الشّقة  على 
بينهما  اإليجار  قيمة  تقاسم  مقابل  المفروشة، 

بالمناصَفة! 
من يومها، صار »رافع« يعمل على تأمين الّزبائن 
لـ »دوللي«، كما كان شأنه مع »تهاني« منذ مّدة، 
مقابل حصوله على حّصته – كسمسار - مْن كلٍّ 

منهما.. 
الليل،  بأوقات  خاّصة  الّدؤوبة،  الحركة  ونتيجة 
تقطن  التي  البناية،  إلى  غرباء  رجال  ودخول 
لزاماً  فيها، كان  الّشقق  إحدى  »تهاني« »ودوللي« 
ببالغ  يتقّدُموا  أْن  البناية،  قاِطني  من  عدد  على 
حيثياته  في  يشرحون  الحّي،  »مركز شرطة«  إلى 
مشاهداتهم بالعيون المجّردة، وأّن »رائحة الّرذيلة«، 
شَرَعت تفوح من الشّقة عينها، التي تقطنها امرأتان 
المعنيّة  الجهات  تتولّى  أن  من  بّد  وال  َمْرُذولتان، 
فيما  معهما،  والتحقيق  باستدعائهما،  أْمَرهما، 
إلى  بالّشرف، وتسيء  ُتِخلُّ  أعمال  به من  تقومان 

سكان البناية بعاّمة، صغاراً وكباراً.. 
»التحرّيات  قسم  من  دورية  راقبت  بالفعل، 
والمباحث الجنائية« في مركز الشرطة ليالً الشّقة 
الواردة  المعلومات  صّحة  مْن  للتأّكد  المذكورة، 
المراقبة  عملية  تستمّر  لم  الّشكوى..  بمعروض 

حيث  طويالً،  »التحرّيات..«  لعناصر  والمتابعة 
الشّقة  إلى  األشخاص  من  عدد  ترّدد  لهم،  ثبت 
وفي  اليقين،  قطع  وبعد  الّشبهة..  موضع  عينِها، 
الشّقة  إلى  دخل شخصان  وبعدما  الصفر،  ساعة 
الليل، قام عناصر  إليها، بوقت متأّخر من  المشار 
على  القبض  وإلقاء  الشّقة،  بمداهمة  »التحرّيات..« 
ُمِخلٍّ  ُمْخِجل،  ُمْخٍز  ِبوضٍع  »دوللي«،  و  »تهاني«، 
راِعي  »رافع«،  المتّهم  إلى  إضافة  العاّمة،  باآلداب 
بقسم  اعترف  الذي  وَعّرابها..  الّرذيلة«،  »عمليات 
التحقيق في مركز الشرطة، وهو بحالة توّتٍر ومهانة 
وندامة، بما أقدم عليه، من تأمين زبائن للموقوفتين، 

مقابل حصوله على المنفعة المادّية..
»معتّز،  ذاتها:  بالشّقة  عليهما  المقبوض  أّما 
وكمال«، فقد أفادا بأّنهما تعّرفا إلى »رافع« بمحض 
إلى  معه  الذهاب  عليهما  عرض  الذي  المصادفة، 
حيث  الّدعارة،  لِممارسة  المفروشة،  الّشقق  إحدى 
هناك امرأتان تتعاطيان هذه المسألة، كما ورد على 

لسانه، ذلك مقابل مبلغ اتفقا عليه معه..
ولدى التحقيق مع »تهاني« قالت إنها اآلن تشعر 
له  يندى  ُمْخٍز،  ِفعٍل  بهكذا  قيامها  على  طاٍغ  بندٍم 

الجبين َخَجالً.. 
األولى،  المّرة  أنها  صّرحت  فقد  »دوللي«،  أّما 
التي تقوم بهذا الفعل، وأنها لن تكّرره، طالبة منهم 
ورأفة  الصغير،  ابنها  أجل  مْن  والُغفران،  الّصفح 

بطفولته!!
واعترَف المقبوض عليهم جميعاً بجرم الّدعارة، 
وأبدى  الّزنا،  وممارسة  الفجور،  على  والحّض 
الجميع أسَفهم البالغ على الّسير بهذا الطريق الُمعبّد 
بالّسقوط والِخزي والعار.. لكن هل ينفع الندم بعد 

فوات األوان؟               
وأُِحيل المقبوض عليهم، إلى القضاء، لمحاكمتهم 
التي ُتحِدُث خلخلة بأركان  الّساقطة،  على أفعالهم 
المجتمع الّسوي، وأدخلوا إلى المؤسسات العقابية 

واإلصالحية لقضاء فترة محكوميتهم.
مع  أوِدَع  فقد  الصغير،  »دوللي«  طفل  أّما 
واإلصالحية«  العقابية  »المؤسسة  في  والدته 
نفسها نظراً لصغر سنه، وعدم قبول أهل والدته 

التكفل به.  
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»القسامة«، بمثابة طريق خاص من طرق  تعد 
عضوياً  ارتباطاً  ترتبط  التي  الجنائي،  اإلثبات 
العمدية،  غير  أو  العمدية  القتل  بجرائم  وحصرياً 
التي يغلب الظن فيها على اليقين، ويكون »الشك« 
فيها هو سيد الموقف، نظراً النتفاء أو لعدم كفاية 
أدلة الثبوت اليقينية، الالزمة إلدانة المتهم بارتكاب 
غير  في  بالقسامة  الدور  هذا  يناط  وال  الجريمة. 
النفس، من قطع أو  ذلك من جرائم االعتداء على 
جرح أو تعطيل منفعة عضو من أعضاء الجسم، 
المألوفة،  األخرى  بالطرق  فيها  اإلثبات  يكون  بل 

كاالعتراف وشهادة الشهود وغيرها. 
ولعله يتسنى لنا القول أيضاً إن »القسامة« تعد 
من وسائل اإلثبات الجنائي »العابرة للعصور«، إذ 
الجاهلية،  عصر  في  بها  ومعموالً  معروفة  كانت 
وكان يتم اللجوء إليها حال وجود قتيل بين قوم 
ليسوا بقومه وال ُيعرْف قاتله، كما أقرها اإلسالم 
عليه  الله  )صلى  النبي  بها  وقضى  مجيئه،  عند 
وسلم( على ما كانت عليه آنفاً.. ثم هاهي المحكمة 
االتحادية العليا في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
توافرت  إذا  بالقسامة  األخذ  لزوم  على  تؤكد 
موجباتها، وجاء في حكمها أن الحكم االستئنافي 
المطعون فيه، إذ قضى ببراءة المتهمة بقتل زوجها 
على  اإلسالمية  الشريعة  أحكام  يطبق  ولم  عمداً، 
القسامة رغم  عن تطبيق  الدعوى، معرضاً  واقعة 
في  المتمثل  »اللوث«،  بوجود  موجبها،  تحقق 
أوراق  في  الثابتة  والقرائن  الشواهد  من  العديد 
استدعاء  يستلزم  كان  الذي  النحو  على  الدعوى، 
أولياء الدم، وتوجيه أيمان القسامة إليهم، فإن هم 
ردوها  وإن  عليه،  المجني  دية  استحقوا  حلفوها 
على المتهمة فقبلتها وحلفتها ُبرئت، وإن لم يحلفوا 
ولم يردوها عليها ُبرئت أيضاً. وبذلك يكون الحكم 
المطعون فيه قد خالف أحكام الشريعة اإلسالمية 
مع  يكون  أن  وعلى  نقضه،  يوجب  بما  والقانون، 

النقض اإلحالة.

أوالً - معنى القسامة
أي  القسم  بمعنى  مصدر  هي  لغًة  القسامة 

د. م�سطفى طاهر - باحث قانوين

أو  والجمال،  الُحسُن  بمعنى  تأتي  وقد  اليمين، 
حقِّهم  على  ُيقسمون  الجماعُة  بمعنى  أو  الهدنة، 

ويأَخذونه. 
وهي في اصطالح الفقهاء األيمان المكررة بالله 
تعالى في دعوى القتل، خمسون يميناً من خمسين 
رجالً، ال يكون فيهم َصبّيٌ وال مجنونٌ وال عبدٌ، 
يقسم بها أولياء دم القتيل )المدعون( على المتهم 
)المدعى عليه(، أو يقسم بها المتهم أو »عاقلته« 
وهم عصبته وأولياؤه، على نفي تهمة القتل عنهم، 
كفاية  عدم  أو  وانتفاء  »لوث«،  وجود  حال  وذلك 
أدلة الثبوت في دعوى القتل، مع تباين آراء الفقهاء 

فيمن يقسم بها ابتداًء، على ما سيأتي بيانه.
 

تعريف »اللوث«: 
ُيعرف »اللوث« بوجه عام بأنه أمارة غير قاطعة 
على القتل، أو هو شبهة أو قرينة، تثير الظن وتوقع 
في القلب صدق وقوع »القتل« المدعى به، مع عدم 
وجود بينة لدى المدعي تشير إلى القاتل، أو إقرار 

من المتهم بارتكابه جريمة القتل. 
عنه  تنشأ  الذي  األمر  بأنه  المالكية  وُيعرفه 
ولكن  القاتل،  وتعيين  القتل  بوقوع  الظن  غلبة 
المجني  ادعاء  ذلك:  أمثلة  ومن  كاف،  غير  بدليل 
عند  »دمي  بالقول:  المتهم  على  وفاته  قبل  عليه 
فالن«، أو وجود القتيل وبقربه شخص عليه أثر 
القتل. واليعتبر »لوثاً« عندهم: الشائعة المتواترة 
المجني  قتل  أن فالناً  العام والخاص  ألسنة  على 
)القرية  المحلة  في  القتيل  وجود  أومجرد  عليه، 
الصغيرة(، ولو كانت هناك عداوة بين أهلها وبين 

قوم القتيل.
معها  يغلب  قرينة  هو  الشافعية  عند  واللوث 
في  القتيل  يوجد  كأن  به،  المدعي  بصدق  الظن 
محلة بينها وبين قبيلة المقتول عداوات وضغائن 
دينية أو دنيوية، والُيعرف قاتله، والتوجد »بينة« 
أو إقرار بقتله. كما يعد من قبيل »اللوث« شهادة 
والصبيان  الفسقة  أو  النساء،  أو  الواحد،  العدل 

والكفار.
ظاهرة  عداوة  وجود  فيعني  الحنابلة:  عند  أما 

بين  مايكون  نحو  على  أو  والمتهم،  القتيل  بين 
بعض القبائل واألحياء والقرى، التي توجد بينها 

دماء وثارات. 

تعريف »العاقلة«
عاقلة اإلنسان هم عصبته وأولياؤه، أي أقرباؤه 
من جهة األب، كاألعمام وبنيهم، واإلخوة وبنيهم. 
على  فتقسم  فاألقرب،  األقرب  على  الدية  وتقسم 
األب  أعمام  ثم  وبنيهم،  واألعمام  وبنيهم،  اإلخوة 
وبنيهم، ثم أعمام الجد وبنيهم. ويكون رب الدار 
المصر.  أهل  ثم  المحلة،  أهل  ثم  أخص،  وقومه 
األقرب  أيضاً:  يرتبون  قبيلته  أو  الشخص  وقوم 

فاألقرب.

ثانياً - مشروعية القسامة
في  بها  ومعمول  معروفة  القسامة  كانت 
النبي  بها  وقضى  اإلسالم،  أقرها  ثم  الجاهلية، 
)صلى الله عليه وسلم( على ما كانت عليه، وثبتت 
النبوية  األحاديث  من  العديد  في  مشروعيتها 

الشريفة.
وتتبدى الحكمة من تشريع القسامة في صيانة 
الدماء من أن ُتهدر، وحفظ الحقوق من أن تضيع، 
والحرص على عدم إفالت مجرم من العقاب. ولم 
المدعين وهم  على  الدية  القسامة إليجاب  ُتشرع 
إنها  بل  األيمان،  عن  نكولهم  حال  القتيل  جماعة 
وتطبيق  القتل،  إثبات جريمة  باألساس  تستهدف 
بخطورة  الحالفون  يشعر  عندما  القصاص، 
اليمين  حلف  من  ويتحرجون  المكررة«  »األيمان 

الكاذبة، فيعترفون بجريمة القتل. 
المتهم  عاقلة  إلزام  أن  إلى  الحنفية  ويذهب 
في  تقصيرهم  إلى  يرجع  إنما  والدية،  بالقسامة 
حماية القتيل ونصرته في المحلة التي وجد فيها، 

رغم أن حفظ النظام بها منوط بهم.
لثبوتها  القسامة  الفقهاء  جمهور  أقر  وقد 
السلف  جماعة  عن  رٌوي  بينما  النبوية،  بالسنة 
وعن الخليفة عمر بن عبد العزيز، أن القسامة غير 
اإلسالمية من  الشريعة  لمخالفتها ألصول  ثابتة، 

دور »القسامة« في اإلثبات الجنائي
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عدة وجوه، منها أن اليمين التجوز إال على ما ُعلم 
ادعى  من  على  البينة  وأن  أو شوهد حساً،  قطعاً 
واليمين على من أنكر، كما أن القسامة كانت من 
أحكام الجاهلية، ولم يتضمن حديث النبي )صلى 

الله عليه وسلم( عنها حكماً بها.
ثالثاً - شروط القسامة:

أورد جمهور الفقهاء عدداً من الشروط الالزمة 
لوجوب القسامة، ُنجمل أهمها فيما يلي:

في  قسامة  فال  إنساناً،  القتيل  يكون  أن   -  1
بهيمة وجدت في محلة قوم.

2 - أن يكون بالقتيل أثر قتل، من جراحة أو أثر 
ضرب أو خنق.

3 - أن يكون هناك »لوث«.
4 - أن يكون المدعى عليه )المتهم( مكلفاً، فال 
ُتسمع دعوى صبي وال مجنون، وأن يكون معيناً، 
فال تجب القسامة إذا قال ولي الدم: قتل أبي أحد 

هذين، أو أحد هؤالء العشرة. 
القتيل( ذكوراً  )أولياء  المدعون  يكون  أن   -  5
مكلفين، وأن يطالبوا بالقسامة أمام القضاء، وأال 
الدعوى، كأن يقول أحدهم:  أقوالهم في  تتناقض 
معه  اشترك  بل  آخر  ويقول  منفرداً،  فالن  قتله 

فالن!
فإن  للجريمة،  ارتكابه  المتهم  ينكر  أن   -  6

اعترف بها فال قسامة عليه.
القتيل  فيه  وجد  الذي  المكان  يكون  أن   -  7

مكان  في  وجد  فإذا  أحد.  حيازة  في  أو  مملوكاً 
أحد  عظيم،  نهر  )صحراء،  بحفظه  أحد  اليلزم 
الجسور أو األسواق العامة..(، فال قسامة وال دية 

على أحد، وإنما تؤخذ دية القتيل من بيت المال. 
باتة وقاطعة في  المدعين  أن تكون يمين   -  8
ارتكاب المتهم للجريمة، عمداّ أو بغير عمد، منفرداً 
أو باالشتراك مع غيره. فإن نكل المدعون، حلف 
يمينه  في  وُيشترط  يميناً،  خمسين  عليه  المدعى 
والقطع  البت  من  المدعين  يمين  في  يشترط  ما 
األيمان  تتوزع  أال  المالكية  ويشترط  ببراءته. 
تكون  بل  متفرقة،  أوقات  أو  أيام  على  الخمسون 
متوالية، تحقيقاً لألثر المنشود في الزجر والردع.

المترتب  واألثر  القسامة  إجراء  كيفية   - رابعاً 
عليها:

األيمان  بحلف  يبدأ  فيمن  الفقهاء  اختلف 
فالقسامة  عليهم؟  المدعى  أم  المدعون  الخمسين، 
عند الحنفية »دليل نفي« لتهمة القتل عن المدعى 
عليهم فيقسم بها - ابتداًء - خمسون رجالً من 
القتيل  وجد  التي  الصغيرة(  )القرية  المحلة  أهل 
فيها، ويتخيرهم ولي الدم، لنفي تهمة القتل عنهم. 
فيقول الواحد منهم: »بالله ما قتلته وال علمت له 

قاتالً«. فإذا حلفوا؛ غرموا الدية.
أما عند الجمهور فالقسامة هي »دليل إثبات« 
للمدعين )أولياء القتيل( إلثبات تهمة القتل على 
الخمسين،  باأليمان  يبدؤون  من  وهم  المتهم، 

فيحلف كل ولي بالغ عاقل منهم قائالً: » بالله 
الذي الإله إال هو لقد قتله فالن، أو ضربه فالن 
فمات«. فإن نكل بعض أولياء القتيل عن اليمين، 
حلف بقيتهم جميع األيمان. وإن نكل الكل، ترد 
خمسين  »عاقلته«  لتحلف  المتهم،  على  اليمين 
المتهم  حلف  »عاقلة«،  له  يكن  لم  فإن  يميناً. 
نفسه  عن  القتل  تهمة  نافياً  يميناً،  الخمسين 
قتله،  في  شاركت  وال  قتلته،  ما  »والله  قائالً: 
وال تسببت في موته«، فإن حلف ُبرئ، وكانت 
األيمان  ردت  نكل  وإن  المال.  بيت  في  الدية 
على المدعين، فإن حلفوا عوقب المتهم، وإن لم 

يحلفوا فال شيء لهم. 
المالكية  أوجب  القتيل،  أولياء  حلف  وإذا 
والحنابلة القصاص في حالة القتل العمد، والدية 
في القتل الخطأ. بينما يرى الحنفية والشافعية عدم 
وجوب القصاص في حق المتهم في كل األحوال، 
القسامة  لكون  ماله،  في  فقط  الدية  ووجوب 
غلبة  تفيد  شبهة  على  مشتملة  ضعيفة،  حجة 
الدماء،  ألمر  تحوطاً  القصاص،  توجب  فال  الظن، 
أو شهود.  إقرار  دون  من  بالشبهة،  التراق  التي 
واتفق الفقهاء على وجوب »الدية« بالقسامة على 
»العاقلة«، مخففة في القتل الخطأ، مغلظة في القتل 
المالكية حال تعدد  العمد. وال قصاص عند  شبه 
كعدم  تطبيقه،  يمنع  مانع  وجود  أو  المتهمين، 

المكافأة )عند الحنابلة(.
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قضايا و أحكام مرجعية

دولة  في  العليا  االتحادية  المحكمة  بحثت 
اإلمارات العربية المتحدة قضية موظف حكومي 
آسيوي الجنسية متهم بخيانة األمانة الوظيفية 
محكمتا  أدانته  وقد  عمله،  أسرار  وإفشاء 
الجنايات واالستئناف في إحدى إمارات الدولة 
جنسيته  من  وبائعين  تجاريين  شريكين  مع 

وشخص آخر عربي الجنسية. 
إعادة  العليا  االتحادية  المحكمة  وقررت 
اإلمارة  في  االستئناف  محكمة  إلى  القضية 
مغايرة،  قضائية  هيئة  ضمن  لنظرها  نفسها 
اإلمارة  في  العامة  النيابة  أن طعنت  بعد  وذلك 
نفسها بالحكم الصادر من محكمة االستئناف، 
الحبس  عقوبة  بإنزال  باالكتفاء  قضى  والذي 
هذه  في  المتورطين  بحق جميع  أشهر   6 لمدة 

القضية.
وفي تفاصيل القضية أن محكمة الجنايات في 
الحكومي  الموظف  أدانت  الدولة  إمارات  احدى 
بخيانة األمانة الوظيفية وإفشاء أسرار وظيفته 
معلومات  تحصيل  في  عمله  طبيعة  واستغالله 
من قبل زمالئه في العمل، وبيع هذه المعلومات 

�سعد حممد اأبوزيد - باحث قانوين 

وذلك  مالي،  بدل  مقابل  آخرين  ألشخاص 
من  وبائعين  تجاريين  مع شريكين  باالشتراك 
عن  الجنسية  عربي  آخر  وشخص  جنسيته 
محكمة  وقضت  واالتفاق،  المساعدة  طريق 
أشهر   6 لمدة  الحبس  عقوبة  بإنزال  الجنايات 

بحق جميع المتورطين في هذه القضية.

نفسها  اإلمارة  في  العامة  النيابة  فتقدمت 
رفضت  والتي  االستئناف  محكمة  أمام  بطعن 
وقررت  الجنايات  محكمة  حكم  وأيدت  الطعن 

االكتفاء بإنزال العقوبة نفسها.
فقامت النيابة العامة بتقديم طعن جديد أمام 
اإلمارات  دولة  في  العليا  االتحادية  المحكمة 
العربية المتحدة والتي قررت إعادة القضية إلى 
محكمة االستئناف لنظرها ضمن هيئة قضائية 

مغايرة.
وللتعليق على قرار المحكمة االتحادية العليا 
الوظيفية  األمانة  بأن  التذكير  من  بداية  بد  ال 
من  هي  التي  األسرار  على  المحافظة  من  هي 
اإليمانية  الفضائل  ومن  والعقالء،  النبالء  شيم 

الفاضلة،  المجتمعات  في  الحميدة  والسجايا 
والمودة  المحبة  تدوم  السر  على  وبالمحافظة 
من  منبوذاً  يكون  السر  وفاشي  الناس،  بين 
له  يغمض  وال  بال  له  يروق  ال  فهو  الجميع، 
إليه،  الموكلة  األسرار  يفشي  بعدما  إال  جفن 
معظم  من  والريبة  للشك  محل  هو  وباختصار 

أفراد المجتمع.
وال يخلو أي مجتمع من المفشين للسر خاصة 
والمهنية  التجارية  والمنافسات  األعمال  في 
خصوصاً في ظل ثورة االتصاالت والمعلومات 
إلفشاء  والسريعة  الحديثة  الطرق  سهلت  التي 

المعلومات واألسرار وسرعة تداولها.
ألمانة  خيانة  حقيقته  في  السر  إفشاء  إن 
السر ممن أودع لديه، ولذا تدخل المشرع في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة بالعقاب لحماية 
قدسية هذه األمانة والحفاظ على الثقة الواجب 
توافرها بين صاحب السر ومن لديه قد أودع 

هذا السر.
األسرار  وإفشاء  الوظيفية  األمانة  وخيانة 
الوظيفية هي من الجرائم العمدية البسيطة في 

حكم بقضية خيانة أمانة وظيفية 
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قانون العقوبات اإلماراتي التي تتطلب لوقوعها 
تحقق ثالثة أركان أولها الركن المادي وهو فعل 
الجاني  في  صفة  توافر  وثانيها  السر،  إفشاء 
عمله  بحكم  السر  على  مؤتمناً  يكون  أن  وهي 
توافر  أي  المعنوي  الركن  وثالثها  أو صناعته، 
العلم  يتطلب  والذي  العام،  الجنائي  القصد 
واإلرادة في أن ُيقِدم الجاني على إفشاء السر 
وهو عالم بأنه وصل إليه عن طريق مهنته أو 
حرفته أو وضعه، وأن صاحب السر ال يرضى 
بإفشائه، وأن تتجه إرادته إلى إعالم الغير بهذا 

السر.
التي  الجرائم  من  هو  العمل  أسرار  وإفشاء 
وُيشتََرُط في  الموظفين،  فيها عدد من  يقع  قد 
من  المعلومات  على  المتهم  حصول  حدوثها 
صاحب  وأن  مهنته،  أو  لعمله  مزاولته  خالل 
وأن  المعلومات،  هذه  بإفشاء  يقبل  ال  العمل 

الجاني يقصد إعالَم الغير.
قضية  في  توافرت  الثالثة  األركان  وهذه 
جريمة  في  وشركائه  هذه  الحكومي  الموظف 
وبيعها  عمله  من  معلومات  على  الحصول 

ألشخاص آخرين مقابل بدل مالي.
حفظ  على  اإلماراتي  المشرع  حرص  وقد 
نشرها  من  والحد  الوظيفية  واالسرار  األمانة 
الفرد  على  تسببها  التي  لألضرار  توخياً 
والمجتمع ووفقاً لقانون العقوبات رقم 3 لسنة 

1987

أنه  على  القانون  هذا  من   379 المادة  نصت 
)يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبالغرامة 
التي ال تقل عن 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين 
أو  حرفته  أو  مهنته  بحكم  كان  من  العقوبتين 
غير  في  فأفشاه  سر  مستودع  فنه  أو  وضعه 
األحوال المصرح بها قانوناً أو استعمله لمنفعته 
لم  ما  وذلك  آخر،  شخص  لمنفعة  أو  الخاصة 
أو  بإفشائه  السر  في  الشأن  صاحب  يأذن 
تزيد  السجن مدة ال  العقوبة  استعماله وتكون 
عاماً  إذا كان الجاني موظفاً  على خمس سنين 
أثناء أو  بخدمة عامة واستودع السر  أو مكلفاً 

بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته أو خدمته(.
والفقرة األولى من هذه العقوبة تنطبق على 
الحاالت العادية بين األفراد وتكون جنحة. أما 
اذا كان المتهم موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة 
كما هو حال الموظف في القضية هذه تتحول 
يوجد  وال  تامة  جناية  إلى  جنحة  من  الجريمة 
إذا  األركان  مكتملة  جريمة  فهي  فيها  شروع 

وقعت .
كما نصت المادة 380 مكرر من القانون نفسه 

على:
)يعاقب بالحبس كل من نسخ أو وزع أو زود 
الغير بدون وجه حق فحوى اتصال أو رسالة أو 
معلومات أو بيانات أو غيرها اطلع عليها بحكم 

عمله( وهذا ما ينطبق على القضية هذه.
مكافحة  قانون  من   )21( المادة  وتنص 

 ،2012 لسنة   )5( رقم  المعلومات  تقنية  جرائم 
على أنه )يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة 
أشهر، والغرامة التي ال تقل عن 150 ألف درهم 
بإحدى هاتين  أو  ألف درهم،   500 تتجاوز  وال 
معلوماتية،  شبكة  استخدم  من  كل  العقوبتين 
إحدى وسائل  أو  إلكترونياً،  نظام معلومات  أو 
على خصوصية  االعتداء  في  المعلومات  تقنية 
قانوناً،  بها  المصرح  األحوال  غير  في  شخص 
بإحدى هذه الطرق: استراق السمع أو اعتراض 
أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو 

اتصاالت أو مواد صوتية أو مرئية(.
وتخص هذه المادة إفشاء السر والمعلومات 
المواد  أو  االتصاالت  أو  المحادثات  طريق  عن 
الصوتية أو المرئية. وهذا ما حصل في القضية 
المعلومات  يتبادلون  المتهمون  هذه، حيث كان 
التراسل  بوسائل  الموظف  عليها  يحصل  التي 

الصوتي )واتس اب( كما بينت أوراق القضية.
االتحادية  المحكمة  قرار  فإن  النهاية  وفي 
النيابة  طعن  بقبول  اإلمارات  دولة  في  العليا 
االستئناف  محكمة  إلى  القضية  وإعادة  العامة 
قرار  هو  مغايرة  قضائية  هيئة  ضمن  لنظرها 
وأن  بد  ال  الجديدة  الهيئة  ألن  وعادل  صائب 
تزيد من العقوبة المفروضة على المتورطين في 
هذه القضية إذا ما استندت إلى المواد القانونية 
التي أشير إليها في قانوني العقوبات االتحادي 

وجرائم تقنية المعلومات.
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آفاق

العمرية من  الفئة  الشباب، هذه  إن  القول  يمكن 
وكل  الحاضر  نصف  يمثلون  اإلماراتي،  المجتمع 
المستقبل، وهذه الفئة الشبابية تمثل الثروة الحقيقية 
للمجتمع اإلماراتي، والتي يعتمد عليها المجتمع في 
تحقيق التنمية الشاملة بمختلف أبعادها، وستكون 

ثمارها للمجتمع عموماً ولهذه الفئة بوجه خاص. 
ويتميز المجتمع اإلماراتي بارتفاع نسبة الشباب 
فيه، وهذا يمثل ميزة نسبية لدولة اإلمارات العربية 
ويعتبر  الحاضر،  عدة  يمثل  الشباب  ألن  المتحدة 
قاطرة للسير نحو المستقبل، وإعداده إعداداً جيداً 
سيحقق للمجتمع فرصة أكبر للتواجد في الصفوف 

األولى في القرن الواحد والعشرين.
وانطالقاً من أن العمل التطوعي يمثل أحد القيم 
اإليجابية التي يتسم بها اإلنسان في دولة اإلمارات 
هذه  بدعم  االهتمام  يجب  لذلك  المتحدة،  العربية 
القيمة ونشرها كثقافة بين الشباب اإلماراتي، بما 
ويعزز  التطوعي  للعمل  المضافة  القيمة  من  يعزز 
التنمية  تحقيق  في  التطوعي  العمل  استثمار  من 
المستدامة في المجتمع اإلماراتي، فالشباب عنصر 
في  التنمية  وتحقيق  والبناء  العمل  في  أساسي 

الحاضر والمستقبل. 
بين  التطوع  ثقافة  بنشر  االهتمام  يأتي  لذلك 
هذه  ألن  المهمة،  القيم  كإحدى  اإلماراتي  الشباب 
على  والقدرة  والطاقة  بالقوة  تتسم  العمرية  الفئة 
التغيرات  من  تشهده  ما  إلى  باإلضافة  اإلنجاز، 
سواء من الناحية البدنية، أو االجتماعية، أو النفسية، 
يجب  لذلك  والتقليد،  والمحاكاة  للتجريب  وميلها 
لدى  التطوعي  العمل  ثقافة  تكريس  نحو  االتجاه 

الدكتور عادل الكردو�سي

خبري بوزارة تنمية املجتمع يف دولة االإمارات

الشباب في المجتمع.
أوالً: أهم المفهومات المستخدمة:

اصطالحاً: يعرف التطوع بأنه ذلك الجهد الذي 
الحرة  إرادته  من  بدافع  لمجتمعه  اإلنسان  يقدمه 
تحمل  بذلك  قاصداً  له،  مقابل  انتظار  دون  ومن 
االجتماعي  العمل  مجال  في  المسؤوليات  بعض 
الوفاء  عن  العامة  اإلدارة  قصرت  فيه،  ثغرة  لسد 
بها. ويكون هذا التطوع بالجهد البدني كما يكون 

بالجهد العقلي والتبرع المالي. 
»المجهود  بأنه  التطوعي  العمل  تعريف  يمكن 
القائم على مهارة أو خبرة معينة، والذي ُيبذل عن 
ومن  اجتماعي  واجب  أداء  بغرض  واختيار،  رغبة 

دون توقع جزاء مالي بالضرورة«.
ثانياً: ثقافة العمل التطوعي بدولة اإلمارات

متجذرة  التطوعي  العمل  ثقافة  إن  القول  يمكن 
اإلمارات، حيث تمثل أسلوب وطريقة حياة  بدولة 
المجتمع  أبناء  يمارسها  منهجية  من  تشتمله  بما 
قام  إرثاً  التطوع  يعد  اإلماراتي في حياتهم، حيث 
الدين  من  مرجعيته  مستمداً  واآلباء،  األجداد  به 
اإلسالمي »القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم« الذي يدعو إلى التكافل االجتماعي 
المحتاج  ومساعدة  والتقوى  البر  على  والتعاون 

والمعوز. 
التطوعي  بالعمل  اإلمارات  دولة  اهتمت  لقد 
العديد  وأنشئت  ممارسته،  على  األفراد  وشجعت 
العام  النفع  ذات  والجمعيات  المؤسسات  من 
من  الفرد  يتمكن  التي  التطوعية  والمؤسسات 
خاللها من ممارسة أنشطته المختلفة والتي يقدم 

اجتماعية  سواء  لآلخرين  والمساعدة  العون  فيها 
كانت أو ثقافية أو صحية. 

وللعمل التطوعي وثقافته أهمية كبيرة تؤثر في 
حياة الفرد واألسرة والمجتمع، فالتطوع عمل يقوم 
به اإلنسان برغبة شخصية لمساعدة الغير وتقديم 
اآلخرين،  من  األجر  انتظار  دون  من  لهم  الخدمة 
نفسية  مختلفة  دوافع  التطوعي  للعمل  أن  والشك 

واجتماعية واقتصادية.
والمال  الجهد  من  يبذل  الذي  المتطوع  فالفرد   
إلى  يحتاج  مقابل  دون  من  غيره  لخدمة  والوقت 
دوره  يواصل  حتى  وتشجيع  ومساندة  دعم 
االجتماعي المميز، والبد من حماية حقوقه والنظر 
نوع  تقديم  مع  مهامه  وتسهيل  احتياجاته  إلى 
أدائه.  لتجويد  المناسبين  والتدريب  التأهيل  من 
دون  من  جنس  على  التطوعي  العمل  يقتصر  وال 
القيام  على  قادران  والمرأة  الرجل  فكل من  اآلخر 
بأدوارهما متى ما توافرت لديهما الرغبة في العمل 
اجتماعية  مبادرات  اإلمارات  وألبناء  والتدريب. 

وتطوعية متميزة.
انطالقاً مما سبق يجب العمل على نشر وتعزيز 
ثقافة العمل التطوعي كقيمة بين الشباب اإلماراتي 
اإليجابية  القيم  من  النمط  هذا  على  للمحافظة 
داخل  الثقافة  هذه  دعم  طريق  عن  المجتمع،  في 
الجمعيات ذات النفع العام من خالل أهدافها، وعن 
ثقافية  التي تقوم بها سواء كانت  طريق األنشطة 
أو صحية أو اجتماعية، بما يعزز ويدعم األهداف 

التنموية للمجتمع اإلماراتي.
ثالثاً: أهداف مشاركة الشباب في العمل التطوعي

نشر ثقافة العمل التطوعي
 بين الشباب اإلماراتي
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من  تتحقق  التي  األهداف  من  العديد  يوجد 
مشاركة الشباب في العمل التطوعي، سواء ما يعود 
يعود  ما  أو  فوائد  من  أنفسهم  الشباب  على  منها 
على المجتمع بأكمله من آثار إيجابية، وذلك نتيجة 
ما يضيفه العمل التطوعي من نتائج وآثار إيجابية 

على الجميع.
برامج  في  الشباب  بانخراط  الخاصة  األهداف 

ومشروعات العمل التطوعي تحقق اآلتي: 
• تعزيز انتماء ومشاركة الشباب في مجتمعهم. 
مهاراتهم  وتنمية  الشباب  قدرات  إطالق   •

الشخصية والعلمية والعملية. 
على  للتعرف  الشباب  أمام  الفرصة  إتاحة   •

الثغرات التي تشوب نظام الخدمات في المجتمع. 
تحديد  في  الشباب  إشراك  في  اإلسهام   •
األولويات التي يحتاجها المجتمع، والمشاركة في 

اتخاذ القرارات. 
• تشجيع الشباب على تأدية الخدمات المجتمعية 

بأنفسهم وحل المشاكل بجهدهم الشخصي. 
• تنظيم عملية تعبير الشباب عن آرائهم وأفكارهم 

في القضايا العامة التي تهم المجتمع. 
حول  واالتفاق  الشباب،  بين  التفاهم  تحقيق   •

أهداف مجتمعية مرغوب فيها.
• استثمار أوقات فراغ الشباب وتوظيف قدراتهم 
الخدمة  مشروعات  في  واستيعابها  وطاقاتهم 
في  اشتراكهم  من فرص  يقلل  الذي  األمر  العامة، 
أنشطة أخرى قد تكون مهددة الستقرار المجتمع 

وتماسكه وأمنه.
ومشروعات  فبرامج  الشخصي  المستوى  على 

العمل التطوعي تحقق للشباب التالي:
• إشباع المتطوع إلحساسه بالنجاح في القيام 

بعمل يقدره اآلخرون.
• تحقيق الذات والحصول على مكانة أفضل في 

المجتمع.
• تكوين صداقات وعالقات اجتماعية إيجابية.

يحسون  عندما  االجتماعي  باألمان  الشعور   •
أنهم جزء من كل.

فالتطوع وسيلة  • تحقيق منافع نفسية كبيرة، 
بالنفس  والثقة  باالعتزاز  والشعور  النفس  لراحة 
التطوعي  العمل  استخدام  يتطوع، ويمكن  عند من 
والضيق  باالكتئاب  المصابين  األفراد  لمعالجة 
خيرية  أعمال  في  التطوع  ألن  والملل،  النفسي 
للمجتمع يساعد هؤالء المرضى في تجاوز محنتهم 
محيط  يمس  خير  نحو  والتسامي  الشخصية 
ودورهم  بأهميتهم  ليشعروا  وعالقاته،  الشخص 
في تقدم المجتمع الذي يعيشون فيه؛ مما يعطيهم 

األمل بحياة جديدة أسعد حاالً.
وظيفتين  تحقيق  إلى  يهدف  التطوعي  فالعمل 
مساعدة  في  تتمثل  األولى:  الوظيفة  اجتماعيتين: 
إيجاد  على  الحاجات  ذوي  من  المجتمع  أفراد 
تناسق وانسجام بين حاجاتهم الطبيعية )الجسمية 
والعقلية والنفسية( وبين الظروف البيئية المحيطة 
في  الخلل  مواطن  على  للقضاء  محاولة  في  بهم، 
إنتاج  في  المساهمة  الثانية:  والوظيفة  المجتمع. 
كل جديد ونافع يجعل المجتمع قادراً على التغير 
األفراد  قدرة  تدعيم  خالل  من  والمستمر،  النامي 
في  وإشراكهم  التنمية  جهود  في  المساهمة  على 
استخدام  سبيل  في  واالستثمار  التنمية  عمليات 

كامل للموارد البشرية التي يزخر بها المجتمع. 
حيث يؤدي العمل التطوعي إلى تحفيز أفراد 
المجتمع، وذلك عن طريق تجميع الجهود الذاتية 
التي تسهم في تمويل وتنفيذ بعض المشروعات 
التنموية التي تسهم في تنمية المجتمع، فالتطوع 
يبرز ويؤكد على تحقيق التكافل االجتماعي، مما 
والسالم  والتماسك  الترابط  تدعيم  في  يسهم 
االستقرار  يحقق  وبما  المجتمع،  أفراد  لجميع 
السياسي واالجتماعي في المجتمع، وذلك يحقق 
األوضاع  على  الحفاظ  في  ويسهم  االستقرار 
اآلمنة في الدولة.  باإلضافة إلى أن نشر ثقافة 
هذه  دعم  يتطلب  الشباب  بين  التطوعي  العمل 
في  أصيلة  اجتماعية  قيمة  باعتبارها  القيمة 
االجتماعي  للعمل  ومساندة  ومعززة  المجتمع 
من  ونشرها  بثها  يتم  القيمة  وهذه  التطوعي، 
ووسائل  االجتماعي،  التواصل  وسائل  خالل 
للطالب  والعملية  التعليمية  واألنشطة  اإلعالم، 
ثقافة  ودعم  لتحفيز  المختلفة  مراحلها  بجميع 

العمل التطوعي بين الشباب اإلماراتي. 
ثقافة  نشر  على  العمل  يجب  القول،  خالصة 
العمل التطوعي بين جميع أفراد المجتمع اإلماراتي 
بوجه عام، وبين فئات الشباب بوجه خاص، وذلك 
من خالل  كقيمة  التطوعي  العمل  عن طريق طرح 
تضمين ذلك في المساقات والمنهجيات التعليمية، 
داخل المؤسسات التعليمية بمراحلها المختلفة، بما 
التطوعية  والبرامج  المبادرات  تحفيز  إلى  يؤدي 
التنمية  تحقيق  في  داعماً  عنصراً  منها  ويجعل 

الشاملة والمستدامة في المجتمع. 
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الشرطة العالمية

التي  الجرائم  تعد من  لم  بالبشر جريمة  االتجار 
يمكن غض الطرف عنها أو احتواؤها بسهولة، إذ إنها 
يعد  ولم  األخيرة،  العقود  في  كبير  بشكل  انتشرت 
تأثيرها السيئ مقتصراً على مدينة أو دولة معينة، بل 

أصبح يمتد إلى مناطق مختلفة من العالم.
هذا النوع من الجرائم تحول خالل فترة قصيرة 
إلى أكثر األعمال اإلجرامية التي ُتدر أرباحاً ضخمة 
على المستوى العالمي، وهو أمر على ضباط دوريات 
الشرطة والتحريات معرفة بعض المؤشرات المتعلقة 

باالتجار بالبشر.
أنظار أحد  وعادة ال تثير قضايا االتجار بالبشر 
إال في حال اإلبالغ عنها وهو ما يجعل من الصعب 

اكتشافها.
وهنالك أربعة مؤشرات قد تساعد رجال الشرطة 

 999 - خا�س

قضية  هنالك  كانت  إذا  ما  تحديد  على  والتحريات 
اشتباه باالتجار بالبشر أم ال، ولكن قبل ذكرها يجب 
ذكر بعض المعلومات المتعلقة باالتجار بالبشر، فهذه 
الجريمة تضم عنصرين رئيسين هما العمالة باإلكراه 
أو العبودية كذلك اإلجبار على ممارسة الدعارة، وهو 

ما يعرف باسم االتجار بالجنس.
ووفقاً للقانون رقم 2000 الخاص بحماية ضحايا 
الجريمة  هذه  تعريف  يمكن  فإنه  بالبشر  االتجار 

كالتالي:
- االتجار بالبشر هو تجنيد وإيواء ونقل شخص 
استخدام  أخرى من خالل  تقديم خدمات  أو  للعمل 
عبودية  ممارسة  على  اإلجبار  أو  واالحتيال  القوة 

بطريقة غير تطوعية وتسخير العمال.
ونقل  وإيواء  تجنيد  ويشمل  بالجنس  االتجار   -

له،  التجاري  الجنسي  االستغالل  بغرض  شخص 
االحتيال  أو  بالقوة  التجاري  الجنس  يتم فعل  حيث 
أو اإلكراه أو كان الضحية يقل عن 18 عاماً من العمر.
مهاجرون،  األصل  في  هم  الضحايا  من  العديد 
تتضمن  احتيالية  تجنيد  لعمليات  يخضعون  حيث 
خالل  من  أفضل  حياة  بتوفير  زائفة  وعود  تقديم 
الحصول على وظيفة ذات راتب ُمجٍز واقتناء منزل 
مناسب أو أكثر من ذلك، كما يستهدف تجار البشر 
ظروفاً  يعشن  اللواتي  والنساء  المحليين  الضحايا 

صعبة، مما يسهل استهدافهن.
مبلغاً  الضحية  بمنح  أحياناً  التجار  ويقوم هؤالء 
في  مساعدتها  أجل  من  كبيراً  قرضاً  أو  المال  من 
تحقيق بعض أحالمها وعادة يتم منحهن تلك األموال 

بشكل يجعل من المستحيل عليهن سدادها.

مجابهة ظاهرة
االتجار بالبشر
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وفي حال عجز الضحية عن دفع قيمة الدين فإنها 
تجد نفسها طواعية أو إكراهاً تسقط في فخ العبودية.
ومع خضوعهن للتضليل قد تجد الضحايا أنفسهن 
ُمجبرات على العمل لساعات طويلة في مجال الدعارة 
وتلقيهن أجوراً ضئيلة وأحياناً ُتحرم من هذه األجور 
كذلك تلقيهن كميات قليلة من األطعمة والمأوى غير 
القليل لضمان استمرار عجزهن  المناسب واإليجار 

عن سداد الدين.
كما ال تستطيع ضحايا االتجار بالبشر التخلص 
خاصة  المسيئة  والمواقف  الظروف  تلك  من 
واالعتداء  الجسدي  بالعنف  للتهديد  تعرضهن 
الجسدي واالعتقال وحتى اإلبعاد كوسيلة للسيطرة 

على الضحايا ومواصلة استغاللهن.
أخرى  وسائل  إلى  أيضاً  البشر  تجار  ويلجأ 
مستندات  مصادرة  مثل  لديهم  الضحايا  الحتجاز 
وأي  والتأشيرات  السفر  كجوازات  والسفر  الهوية 

بطاقات ائتمان وهواتفهم المحمولة.
وأحياناً يلجأ تجار البشر إلى االستعانة بآخرين 
التحرك  من  وإعاقتها  المستهدفة  الضحية  لمراقبة 

بحرية أو االتصال خارج مكان إقامتها.
بالبشر  االتجار  أن  الناس  من  الكثير  ويرى 
يؤرق  هاجساً  أصبحت  والتي  دولية،  مشكلة  يمثل 

المسؤولين في الواليات المتحدة.
المتحدة  الواليات  حكومة  قامت  لذلك  ونتيجة 
نحو  منذ  البشر  بتهريب  تتعلق  قوانين  بإصدار 
عشرين عاماً، حيث ازداد عدد القضايا التي خضعت 
جرائم  تظهر  ولم  عام.  كل  في  والتحري  للبحث 
االتجار بالبشر في مدينة أمريكية ُمعينة أو والية، بل 
كانت تحدث في أي مكان. ولسوء الحظ فإن الكثير 
من المواقع اإللكترونية قامت أيضاً باستغالل ضحايا 
بالبشر  االتجار  قضايا  فإن  ولهذا  بالبشر  االتجار 
الشبكة  إليه  تصل  مكان  أي  في  موجودة  أصبحت 
العنكبوتية، حيث أصبح من الواجب على أجهزة إنفاذ 
القانون البحث عن تلك المواقع اإللكترونية والكشف 

عنها.
الذين  الضباط  على  السهل  من  يكون  وعادة 
يرتدون المالبس المدنية الكشف عن قضايا االتجار 
بالبشر التي تكون مختفية بشكل غير مباشر خلف 
نداءات  أو  عمالية  بنزاعات  تتعلق  هاتفية  اتصاالت 
الكشف عن  بالدعارة، حيث يمكن  أو خاصة  محلية 

مؤشرات وجود اتجار بالبشر خلفها.
تسليط  يمكن  التي  المؤشرات  بعض  يلي  وفيما 

الضوء عليها.

1- األمن  
يحرص ضباط الشرطة خالل ممارستهم لعملهم 
التجارية  المكاتب والشركات  القيام بجوالت تشمل 
من  التأكد  بهدف  السكنية  والمناطق  والمطاعم 
مستوى األمن والسالمة فيها ومدى مالءمته لنوع 

العقار وإيجاد أجوبة على االستفسارات التالية:
- هل هنالك قضبان مثبتة في األبواب والنوافذ؟

- هل هنالك كمية من معدات المراقبة غير عادية 
داخل أو خارج العقار؟

اعتبارها  يتم  وهل  شائكة  أسالك  توجد  هل   -

مناسبة للمكان؟
على  اإلبقاء  إلى  يهدف  السالمة  مستوى  هل 

األشخاص خارج تلك العقارات أم داخلها؟

2 - العقارات السكنية والتجارية
تعتبر المؤسسات التجارية المكان المفضل لتجار 
والنوادي  فالمطاعم  ضحاياهم،  الستغالل  البشر 
والمزارع  واألكشاك  التجميل  وصالونات  الليلية 
ومواقف الشاحنات ومكاتب خدمات النظافة قد تمثل 
أشراكاً لسقوط ضحايا االتجار بالبشر، خاصة في 
مكان  في  لموظفيها  سكناً  توفر  التي  المؤسسات 

العمل.
أحد رجال التحري األذكياء أشار ذات مرة إلى أنه 
عندما يدخل مقراً سكنياً أو مؤسسة تجارية يشتبه 
الفور  على  بأنه  بالبشر  االتجار  في  في ضلوعهما 
يطلب الذهاب إلى المغسلة لغسل يديه ويتعمد اختيار 
التي تكون أقصى المكان، األمر الذي يمنحه الفرصة 
لفحص الغرف وتدوين المالحظات، كما أن مالحظة 
ما تحتويه الغرف من أثاث أو أدوات قد يثير شكوك 

ضابط الشرطة.

3 - سلوك الضحايا
بهم  المشتبه  الضحايا  في  الشرطة  يرى ضباط 
على  والحصول  المراقبة  تحت  لوضعهم  فرصة 
مؤشرات ُمحتملة حول عمليات االتجار بالبشر عبر 
الطبيعي  احتجازهم. ومن  المستخدمة في  الوسائل 
أن اإلصابات الجسدية المرئية، والتي تعاني منها أي 
ضحية قد تثير أيضاً الشكوك، إضافة إلى الموظفات 
اللواتي يعانين من ضعف شديد في قواهن الجسدية 
الخارجي وشعورهن بالرهبة  وإهمال في مظهرهن 
منهن  بالقرب  والخوف من مشاهدة ضابط شرطة 

وتحاشي النظر مباشرة في اتجاههم.
وبالرغم من إمكانية إيجاد تفسيرات عقالنية لمثل 
تلك التصرفات إال أنه يجب عدم تجاهل أي ظروف 
تحيط بهن، األمر الذي قد يستدعي إجراء المزيد من 
تكون  ال  الحاالت  من  العديد  وفي  االستفسارات. 
اإلصابات الجسدية مرئية بشكل واضح، ولهذا في 
حال حصول الضابط على فرصة ما فإنه قد يحاول 

توجيه بعض األسئلة المهمة.
يشعرن  ال  الضحايا  فإن  سابقة  لتجارب  ووفقاً 
باالرتياح خالل الحديث بحضور المسؤولين عنهن، 
إليهن  التحدث  للضباط  األفضل  من  يكون  ولهذا 

بشكل منفرد إذا سمحت الظروف بذلك.
وفي الوقت الذي يحتفظ فيه تجار ومهربو البشر 
على ضابط  فإن  للضحايا  بأي مستندات شخصية 
الشرطة وخالل حديثه إلى الضحية الُمشتبه بها أن 
وفي  بحوزتها،  مستندات شخصية  أي  عن  يسألها 
حال نفيها المتالك أي منها فإن عليه أن يستغل هذا 

األمر.
هذه  وجود  عدم  في  السبب  عن  ويستفسر 
إلى  هذه  محاوالته  تؤدي  قد  إذ  معها،  المستندات 

الكشف عن قضية اتجار بالبشر.
وهنالك بعض األسئلة التي قد تساعد الضابط في 

حديثه إلى إحدى الضحايا ومنها:

- هل تعرف الضحية المدينة التي توجد فيها؟
- سؤالها عن كيفية وصولها إلى مكان  وجودها 

الحالي مع ذكر الطرق والشوارع التي مرت بها؟
- هل يمكنها إخباره بالعنوان الذي ُتقيم فيه؟

- سؤالها عن المكان المفضل لتناول طعام الغذاء 
ومن يشاركها هذا األمر؟

يلجؤون  البشر  تجار  كان  الحاالت  بعض  وفي 
إلى تغيير أماكن إقامة ضحاياهن ونقلهن من مدينة 
إلى أخرى أو حتى من والية إلى أخرى، وقد يصل 
إثارة أي  الدولة بهدف عدم  األمر إلى نقلهن خارج 
شكوك أجهزة إنفاذ القانون، وفي الوقت نفسه الحد 
من مقدرة الضحية على االتصال باآلخرين أو إقامة 
نوع من الصداقة القوية مع أي شخص آخر باستثناء 
األفراد الذين قاموا باحتجازها، إضافة إلى أن عدم 
استمرار  إلى  يؤدي  باالستقرار  الضحية  شعور 

اعتمادها عليهم.
وعلى الضباط بشكل عام فحص المعلومات التي 
يجمعونها عن هؤالء الضحايا بدقة وفي الوقت نفسه 
توجيه األسئلة المباشرة لهن لضمان الحصول على 
الفرصة  الضحية  منح  دون  من  المطلوبة  اإلجابات 

للتهرب من اإلجابة.

4 - الطرف الثالث »المساعدون«
هنالك مؤشر آخر حول وجود عملية اتجار بالبشر 
والذي يتمثل في قيام الشخص المسؤول عن االتجار 
بالبشر بالتدخل أثناء طرح األسئلة من قبل الضابط 
أصبح  وكأنه  عنها  اإلجابة  ومحاولة  الضحية  على 

ناطقاً بلسانها.
ويكون الهدف من ذلك منع الضحية بشكل ما من 
الكشف عن الكثير من المعلومات للسلطات خاصة ما 
يتعلق بالمكان الذي جاءت منه وعدد ساعات العمل 
تزويد  عدم  إلى  إضافة  به،  القيام  على  ُتجبر  الذي 
طبيعة  عن  معلومات  بأي  تستجوبها  التي  الجهة 
العمل أو ظروف الحياة التي تعيشها. وقد يتذرع هذا 
الشخص بأن الضحية ال تجيد التحدث باإلنجليزية 
أو قد تشعر بالخوف من وجود الشرطة أو ال ترغب 

في التحدث إليهم.
ط األمور وُيوحي للضابط  كما قد يحاول أن ُيبسِّ
بأن كل شيء في هذا المكان على ما ُيرام، وأن ما 
يحدث ناجم عن سوء فهم ال غير، وفي قرارة نفسه 
ولهذا  المكان.  الضابط  يغادر  أن  في  راغباً  يكون 
على الضابط أن يحاول إبقاء الضحية بعيدة عن هذا 
الشخص خالل حديثه معها، بحيث تزوده بما يريده 
رجال  على  ويجب  خوف.  دون  من  معلومات  من 
المتورطين  أن  الشرطة والتحريات أن يدركوا جيداً 
في جرائم االتجار بالبشر أصبح لهم وجود متزايد 
في الواليات المتحدة، حيث إن لهذا النوع من الجرائم 
النزاعات  مثل  عليه  تدل  التي  المؤشرات  بعض 

العمالية والدعارة.
االتجار  بعمليات  المحيطة  التعقيدات  وبسبب 
بطلب  الشرطة  ضباط  قيام  يفضل  فإنه  بالبشر 
هذا  في  الخبرة  لديهم  لهم  زمالء  من  االستشارة 
المجال أو من أجهزة إنفاذ قانون أخرى تتعامل في 

مثل تلك القضايا.
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ضفاف

ترتكز على فهم عميق  اإللكتروني،  التنمر  لظاهرة  للتصدي  »إنستغرام« عن طرح وسائل جديدة  أعلنت 
الطويل  في مشوارها  يعد خطوتين جديدتين  بما  له،  األفراد  استجابة  وكيفية  التنمر،  بها  يتم  التي  للطرق 
لمكافحة هذه الظاهرة. وقالت »إنستغرام« إن منصتها تستخدم منذ سنوات عدة تقنية الذكاء االصطناعي 
لتقصي محاوالت التنمر اإللكتروني أو أي محتوًى يهدف إللحاق األذى بمستخدميه، سواء كان ذلك من خالل 
التعليقات أو الصور أو مقاطع الفيديو، وإنها بدأت في طرح خاصية جديدة مدعومة بتقنية الذكاء االصطناعي 
التدخل  هذا  ويتيح  نشره.  قبل  وذلك  غير الئق،  أو  مهيناً  ُيعتبر  تعليقهم  أن  إلى  المستخدمين  بتنبيه  تقوم 
التعليق  إشعار هذا  يمنع وصول  تعليق غير الئق، كما  التراجع عن وضع  »إنستغرام« فرصة  لمستخدمي 
للمتلقي. وقد أظهرت االختبارات أّن هذه الخاصية قد شجعت بعض األشخاص على التراجع عن تعليقاتهم 

المسيئة ومشاركة شيء آخر غير مسيء بمجرد أن أعادوا التفكير في تعليقاتهم.
استشرت  قد  الظاهرة  أن  يعني  اإللكتروني  التنمر  لظاهرة  جديدة  وسائل  طرح  عن  »إنستغرام«  إعالن 
هذه  تملك  التي  للجهات  وإنما  فقط،  االجتماعي  التواصل  لمستخدمي منصات  ليس  قلقاً،  تسبب  وأصبحت 
المنصات وتديرها. األمر الذي يستدعي تدخالً للحد من هذه الظاهرة، ومنع استغالل المنصات في اإلساءة 
إلى أفراد المجتمع، باعتبار أن الغالبية العظمى من مستخدمي المنصات هي من األفراد، وإن كانت المؤسسات 
والهيئات والوزارات والدوائر، وحتى وسائل اإلعالم التقليدية، قد اتجهت خالل السنوات األخيرة إلى استخدام 

هذه المنصات للتواصل مع جمهورها، والترويج ألخبارها وبضائعها عبرها.
آدم موسيري، رئيس إنستغرام، قال تعليقاً على األدوات الجديدة التي سيستخدمونها: »يتمثل دورنا في 
ربط المستخدمين باألشخاص واألشياء التي يحبونها، ولن يتم ذلك إال في حال شعر الناس باالرتياح في 
التعبير عن أنفسهم عبر إنستغرام. ونحن نعلم أن التنّمر هو تحٍد يعاني منه الكثيرون، وخاصة الشباب. لذلك 
نحن ملتزمون بأن يكون لنا دور ريادي في مكافحة التنمر اإللكتروني، ونحن نراقب باستمرار التجربة التي 

يقدمها إنستغرام للوفاء بهذا االلتزام. من مسؤوليتنا خلق بيئة آمنة للتواصل على إنستغرام«.
»إنستغرام« اآلن بصّدد تقديم خاصية جديدة تتيح لألشخاص استخدام منصته من دون وصول إشعار 
لشخص محتمل أن يكون متنمراً. وسيبدأ في اختبار خاصية تقييد التفاعل، وذلك لحماية حسابات مستخدميه 
من التفاعالت غير المرغوب فيها. وبمجرد تقييد المستخدم لتفاعل شخص ما، ستكون تعليقات ذلك الشخص 
على مشاركاته مرئية لصاحب الحساب فقط. ويمكن لصاحب الحساب اختيار أن تصبح تعليقات الشخص 
المقيد مرئية لآلخرين عن طريق الموافقة على إظهار التعليق. ولن يتمكن األشخاص المقيدون من رؤية وقت 
نشاط المستخدم على إنستغرام، أو عندما تقرأ رسائلهم المباشرة. والمنطق وراء خاصية التقييد الجديدة هو 
تردد الشباب في منع أو مطاردة أو اإلبالغ عن المتنمرين، خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى تصعيد الموقف، خاصة 

إذا كانوا يتعاملون مع المتنمر على أرض الواقع.
رغم أن مثل هذه األخبار تبعث القليل من الطمأنينة في نفوس مستخدمي منصات التواصل االجتماعي، 
إال أنها تثير في الوقت نفسه الكثير من القلق حول ما يمكن أن تسببه التكنولوجيا من أذى ألفراد المجتمع، 
خاصة من فئة األطفال والشباب الذين هم أكثر فئات المجتمع استخداماً لهذه المنصات، وأكثرها تفاعالً معها 
في عصرنا هذا. وإذا كان التنمر قد بدأ يأخذ مساحة أكبر على أرض الواقع في المجتمع، خاصة في المدارس، 
التي هي أكثر البيئات المهيأة النتشار حاالت التنمر، نظراً لصغر سن األطفال، وضعف الرقابة المدرسية في 
الكثير من الحاالت، إال أن السيطرة على هذه الحاالت ربما تكون أسهل، نظراً لسهولة الوصول إلى المتنمرين 
اإللكتروني فتكمن  التنمر  أما  الذين هم أشخاص حقيقيون، يمكن تحديدهم والتعامل معهم بشكل مباشر. 
صعوبة معالجة حاالته والحد منها في أنه يحدث في الواقع االفتراضي، حيث يمكن التخفي خلف أسماء 
مستعارة، وإعطاء معلومات غير صحيحة، والتعامل مع وسائل الكشف عن التخفي بوسائل مضادة، األمر الذي 
يجعل من الوصول إلى المتنمرين من قبل األفراد العاديين مهمة صعبة، لكن الوصول إليهم بالتأكيد سيكون 
أسهل، إذا عملت الجهات التي تدير منصات التواصل على كشف المتنمرين، وكف أيديهم، قبل أن تمتد لتؤذي 

مستخدمي هذه المنصات.

 التنمر اإللكتروني
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vvرحلتان إلى مصر
)3 من 3(

مصر،  عن  وانطباعات  الساطعة  الشمس  بالد 
كتابان لرحالين فرنسيين زارا مصر، األولى، كاتبة 
فرنسية اسمها لويز كولي، سافرت إلى مصر سنة 
وهو  السويس،  قناة  تدشين  حفل  لحضور   1869
إسماعيل،  الخديوي  إليه  دعا  الذي  العظيم  الحدث 
عامة  األوروبية  والسياسية  الفكرية  الوجوه  أبرز 
والفرنسية خاصة. ترجم الكتاب الدكتور عز الدين 

الخطابي.
وفي عام 1896 زار مصر أديب فرنسي هو لويس 
مصر«وفيه  عن  »انطباعات  كتابه  وألف  مالوس، 
وقد  مصر،  عن  جيدة  وانطباعات  جميل  وصف 
فريد  د.  وراجعه  برهون  رشيد  د.  الكتاب  ترجم 
الزاهي والكتابان من منشورات هيئة أبوظبي للثقافة 

والسياحة.
وكان مما أثار دهشة مؤلف الكتاب، هو مشاهدته 

»الحواة« الذين يعيشون مع الثعابين، فيقول:
تحولت  يؤمن كيف  كل من  بالدهشة  »سيصاب 
عصا موسى، إلى ثعبان فهذه المعجزة تحصل كل 
وهناك  فندق  كل  وأمام  القاهرة.  شوارع  في  يوم 
بالزواحف،  مليئة  سلّة  يحملون  رجال  يتجول 
الثعابين.  إنهم سحرة  بعضاً،  بعضها  فوق  مكدسة 
وقد واتتني الفرصة ألشهد عرضاً حياً وليس مجرد 
خدعة في اصطياد ثعبان قابع في منزل، فقد جاء 
»حاوي« الستخراجه. كان رجالً ضخم البنية، عيناه 
يبحث  انطلق  القدمين.  حافي  وجاحظتان،  نجالوان 
وكان  والقبو،  المبنى  غرف  في  الدقيق  بالتنقيب 
الرجل يطلق صفيراً متواصالً وهو يمشي ثم فجأة 
الثعبان  أن  إشارات  يصدر  وصار  باب  عند  توقف 

بصوت  يصفر  وطفق  الغرفة  ودخل  هناك،  موجود 
واقفاً  انتصب  وفجأة  الثعبان  فحيح  مثل  خافت 
الصيحات  مجموعة من  الغرفة مطلقاً  يذرع  وشرع 
كلمات  مردداً  آمرة  بلهجة  المختبئ  الثعبان  مخاطباً 
وجمالً غامضة، ثم أدخل يده بفتحة الحائط، وما هي 
الثعبان  وحامالً  متأنياً  يده  أخرج  حتى  لحظات  إال 
وأمسك به من الوسط ورمى به بعنف على األرض، 
فجعل الكل ينطلق هارباً من الغرفة، ثم وضع إبهامه 
بمهارة فوق رأس الثعبان وضغطه بين أصبعيه، ثم 
أمسك ذيله بيده األخرى وانقض عليه بعضة مباغة 
ساحقاً جزءاً من جسمه بأسنانه فاصالً الرأس عن 
الجسد. الحق إن الدهشة عقدت لساني وال سيما أن 
المشهد لم يدم أكثر من خمس دقائق ويمكنني الجزم 

أن األمر ال يتعلق بحيل وأالعيب السحرة«.
ويتحدث  مصر،  بوصف  الكتاب  مؤلف  ويستمر 
الشالل  إلى  القاهرة  بعنوان: »من  في فصل خاص 
واآلثار  »طيبة«  إقليم  عن  طويالً  فيتحدث  األول« 
من  وغيرها  وأسوان  الكرنك  وأطالل  الفرعونية 
التاريخية. والحديث بصورة عامة ال جديد  المعالم 

فيه، وكأنه يحدث في يومنا هذا، فيقول:
المستكشفين  للرحالة  قبلة  مصر  »أصبحت 
وتنافست  المسؤولة  األسفار  وكاالت  وتكاثرت 
»كوك«  وكالة  أن  والشك  المغريات.  عرض  في 
تتفوق على الوكاالت من حيث اإلمكانيات والتجربة 
فبواخرها أشبه بقصور عائمة وهي تمخر في نهر 
النيل، حيث يذكر التاريخ أن مصر تنفرد بمعلمتين 
الجيزة  أهرام  هما  العالم  في  السبع  العجائب  من 
إليهما  نضيف  أن  ويجب  اإلسكندرية،  ومنارة 

وهي  أال  القديمة،  األساطير  تذكرها  ال  ثالثة  معلمة 
نهر النيل. هذا النهر المقدس في جريانه المتواصل 
من البحيرات االستوائية حتى فرعي دمياط ورشيد 
على مسافة ستة آالف وستمئة كيلومتر، ما يجعل 
منه أطول نهر في العالم زارعاً الخصب والحياة في 
وراءه  يجر  إنه  الصحراء،  رمال  استنزفتها  أراض 
الخيال  جعلت  العظام،  األحداث  من  حافالً  تاريخاً 
ينسج حوله العديد من الخرافات ومشاعر االحترام، 
بل والقداسة التي يحسها المرء تجاهه. وال مراء في 
أن ما ابتدعه اإلنسان في مصر القديمة، شاهد على 
الزمن  وجه  في  منه صامداً  تبقى  وما  فذة  عبقرية 
الحضارة  أن  بحيث  روعته،  على  محافظاً  زال  ما 
األوروبية تقف مشدودة أمامه يساورها بعض الشك 

في قدرتها اإلبداعية«.
ثم يباشر المؤلف بوصف المدن والمناطق التي 
فيها  تتوقف  مدينة  أول  »أسيوط:  فيقول:  بها  مر 
آثار ضخمة  أو  بها معابد  السائحين، وليس  سفينة 
ولكنها كانت مدينة مهمة في الماضي، وفيها مآذن 
وأحراش من أشجار النخيل.. وكانت أسيوط تسمى 
الذئاب.  مدينة  أي  »أكروبوليس«،  الماضي  في 
والمدينة مشيدة تخليداً لذكرى»أنوبس« اإلله برأس 
ابن آوى وفيها مقابر كانت مالذاً للمسيحيين األوائل 

هرباً من القمع والتنكيل.
اإلله  »اوزيرس«  قبر  وفيها  أبيدوس:  مدينة 
في  قديماً  عاشوا  الذين  األقوام  كل  لدى  المقدس 
أرض مصر، حيث ينتمي إليها كل الفراعنة ووجوه 
مدينة  فهي  األبد،  إلى  فيها  يرقدون  الذين  المملكة 
حياة  يعيشوا  أن  إلى  يتوقون  الذين  الموتى  أولئك 
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ثانية في العالم اآلخر، ويصبون أن يدفنوا في قبر 
الفضل  ويعود  »أوزيرس«  اإلله  مدفن  قرب  مشيد 
في تشييد معبد مدينة أبيدوس إلى »سيتي األول«، 
وجاء بعده رمسيس الثاني وخلفاؤه واستكملوا البناء 
وزخرفوه بالنقوش، وقد غير الزمن معالمه وما زالت 
أطالله تحتفظ ببهائها. أما المدينة التي تحيط به فقد 

أصبحت أثراً ولم يبق منها إال األطالل.
وفيها  والتاريخ  الماضي  مدينة  فهي  »طيبة«  أما 
قبور ملوك مثل رمسيس وحاتاسو وتكريس عبادة 
تغنى  وقد  اآلخرين  يلد  الذي  الجليل  اإلله  آمون 
من  وأعمدتها  ومعابدها  المئة  ببواباتها  هوميروس 
الذهب والعاج، ولكن طيبة أيضاً ترتبط بذكرى الغزاة 
وحدها  نسيج  كانت  ونهباً.  قتالً  بها  عاثوا  الذين 
تخلفه  بما  خبيرة  أيضاً  فإنها  وخيراتها،  بمعالمها 

الكوارث والهزائم من جروح غائرة.
أما »أسوان« فهي مدينة بيضاء استقرت بأرض 
الخضرة  من  فضاء  وسط  ضاحكة  مرحة  ذهبية 
تسحر من يزورها، وهي المدينة الوحيدة في مصر 
إنه يتمنى  إلى أن يقول صادقاً  المسافر  كلها تدفع 
هي  عليها  يمشي  التي  األرض  وإن  فيها  يعيش  أن 
حقاً أرض الراحة التي تهفو إليها النفس في ساعات 

الشجن والحنين.
أسوان  من  لتجعل  الشروط  كل  اجتمعت  وقد 
مدينة تجارية وخاصة موقعها الجغرافي على حدود 
والمهربون  التجار  ويجلب  النوبة.  ومشارف  مصر 
إليها سلعهم لتباع في مختلف أسواق المدينة، وهذه 
يمل  ال  بحيث  المتنوعة،  بالبضائع  غنية  األسواق 
باألثواب  األسواق  فيها، وتعج هذه  التجول  السائح 
واألسلحة من كل نوع كالبنادق والرماح والسيوف 
والتماسيح  والكرابيج  والعصي  الخيزران  وقصب 

المحنطة والطبول والقيثار«.
اآلثار  مناطق  إلى  المؤلف  سفرة  انتهت  وعندما 
اإلسكندرية،  مدينة  إلى  وعاد  القديمة  المصرية 
اإلسكندرية  »كانت  فقال:  عنها،  وصفاً  وأعطانا 
والعلماء  والفالسفة،  والشعراء  األدباء  مدينة  قديماً 
وكانت أيضاً مدينة التجار والبحارة. أسسها الفاتح 
أن  كما  حمايتهم،  البطالمة  عليها  وأسبغ  المقدوني 
ذكرى الحروب التي خاضها آباء كنيسة اإلسكندرية 
تجعلها تبدو في داخل تاريخ مصر بصورة المدينة 
الرهبانية المتشددة، فإن قصة كيلوباترا الملكة تنشر 
عن  الركبان  قالته  وما  سحرية  غاللة  ماضيها  في 
اإلسكندرية  عظمة  من  يزيد  مما  ونعومتها  جمالها 
ومجدها. وقد شكل إحراق اإلسكندرية الذي ينسبه 
ينسبه  بينما  الهمجيين  الملوك  أحد  إلى  بعضهم 
اآلخر إلى اتباع المسيح، فتراجعت مكانتها ولم يعد 
أحد يتذكرها خالل قرنين أو ثالثة، بيد أن موقعها 
المتميز أنقذها من النسيان وتمكنت بفضل التجارة 
ستزهو  اليوم  وهي  الصدر،  مكانة  تسترجع  أن 
الشرقية  الشواطئ  طول  على  منافس  بال  وحيدة 
اإلسكندرية  تخضع  المتوسط  األبيض  البحر  من 
وأخالقها  سكانها  أصول  لكن  لمصر،  سياسياً 
تابعة  غير  الحقيقة  في  تبدو  وطابعها،  وتقاليدها 
ألي بلد أو شعب أو تاريخ. إنها ميناء مفتوح لجميع 

يعمل  وأصبح  اختارها  من  كل  وطن  هي  الشعوب، 
على ازدهارها. كذلك فهي لديها بلديتها المنتخبة عن 
ثالثين  سكانها  عدد  ويبلغ  الحر،  التصويت  طريق 
ألف نسمة وعندما منح الحاكم المصري اإلسكندرية 
هذا النظام اإلداري، احتفظ لنفسه بالحق في تعيين 
رئيس البلدية، وهذا الموظف الذي يقوم مقام عمدة 
اإلسكندرية ينفذ المشاريع التي يصادق عليها منتخبو 
المدينة. وتكاد اإلسكندرية أن تكون مدينة أوروبية. 
فمنازلها عالية وجميلة وشوارعها مستقيمة ساحاتها 
تعج بالقصور والمناطق الخضراء والتماثيل، وتعرف 
شوارعها حركة سير دائبة من حيث عدد السيارات 
والناس، ولها متاجر كبيرة تعرض منتجات متعددة، 
ويعد  دائمة.  بصيانة  تحظى  مرصفة  وطرقها 
نوادي  أهم  من  علي  محمد  ونادي  الخديوي  نادي 
ومقهى  البلياردو  للعب  قاعات  وفيهما  اإلسكندرية 
فيها  ويوجد  والمطالعة.  للمسامرة  وقاعة  ومطعم 
أغلب الجرائد والمجالت األوروبية وفي اإلسكندرية 
اإلسكندرية  منارة  هي  مصرية  جريدة  وأهم  أقدم 
الشهيرة في أوروبا بحيادها واستقاللها، ويحرص 
مديرها »هيكلس باشا« األغريقي األصل أن يحافظ 
على توجهها بمهنية عالية. تزدهر تجارة القطن في 
انتباهي  استرعت  التي  الغريبة  األمور  الميناء، ومن 
مكابس  بواسطة  أكياس  في  القطن  كبس  عملية 
مائية قبل أن يحشر داخل أكياس مربوطة بأسالك 
حديدية، استعداداً لشحنها. ويعد ميناء اإلسكندرية 
أحد أجمل الموانئ في العالم على الرغم من امتالء 
قناته بالصخور، ويتميز رصيفه الذي يمتد بعيداً في 

البنايات  تنتصب  الجديدة  المنارة  وبجانب  البحر، 
البيضاء لإلقامة الصيفية للخديوي.

لقد جعل التطور التجاري من مدينة اإلسكندرية، 
القطن  مثل  شيء،  كل  حول  المضاربات  مدينة 
البورصة  وتضم  واألراضي،  والحبوب  والسكر 
خليطاً من كل الجنسيات، والتجار في مصر يتحدثون 
عن أناس صاروا أغنياء بين عشية وضحاها، والبحث 
النيل،  وادي  الكثيرين في  الربح أصبح هاجس  عن 
يمكن  حيث  الزاهية  الحفالت  تنظم  ذلك  وبفضل 
أناقة  عن  الناس  يقوله  بما  يستمتع  أن  لألجنبي 
يمثلن  اللواتي  واآلسيويات  واليونانيات  اليهوديات 

صفوة بنات اإلسكندرية.
ميناء  اإلسكندرية  كانت  فإذا  واحسرتاه  ولكن 
الوصول إلى األرض المصرية المقدسة، فإنها أيضاً 
المدينة التي نغادر منها السماء الساحرة، حيث عشنا 

أياماً سعيدة التنسى.
وفي القسم الثاني من الكتاب يحدثنا المؤلف عن 
موضوعين مهمين األول عن تأثير الثقافة الفرنسية 

في المجتمع المصري.
والثاني عن احتالل اإلنجليز لمصر إثر فشل ثورة 

عرابي باشا وتداعياتها على المجتمع المصري.
عن الموضوع األول وهو تأثير الثقافة الفرنسية 

في المجتمع المصري.
معارفها  لتعميق  حاجة  في  مصر  »كانت  قال: 
أربعين  باشا  علي  محمد  أوفد  لذا  والعلمية،  األدبية 
شاباً إلى فرنسا بهدف التحصيل والدراسة والعودة 
بعد ذلك إلى مصر وتلقين مواطنيهم المعارف التي 
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للتراث  حصلوها. وهكذا حقق أولئك العلماء امتداداً 
الذي شكلته تصورات الفراعنة العظيمة عبر القرون، 
ويقومون  الفرنسيون  المهندسون  بعدهم  ويأتي 
النيل  مياه  لحصر  السدود  مثل  قيام  خير  بعملهم 
وإنشاء قنوات الدلتا، ويضيق المقام بما قدموا لمصر 
من أعمال عظيمة، وكل الذين تعاقبوا على حكم مصر 
بعد محمد علي، استعانوا في أعمالهم وإصالحاتهم 
ومؤسساتهم بأولئك الذين أشركهم جده في أعماله. 
أول من استقر في  المسيحية  المدارس  يعُد رهباُن 
مصر، وكان محمد علي قد استدعى الجالية الفرنسية 
لآلباء اللعازريين باإلسكندرية ومنحهم مقراً شريطة 
بفتح  الرهبان  سارع  لذلك  مدرسة،  يشيدوا  أن 
ثم  النظير،  منقطع  نجاحاً  عرفت  مجانية  مدرسة 
سعيد  مقرها  وهبهم  القاهرة  في  مدرسة  افتتحوا 
باشا. وعندما تأسست المدارس المصرية عام 1865، 
استلهمت المناهج التربوية المعتمدة بمدارس هؤالء 
مما  معهم  التعاطف  كثير  إسماعيل  وكان  الرهبان. 
بين  ما  أعمارهم  تتراوح  الذين  مماليكه  يوفد  جعله 
عشرين وخمس وعشرين سنة للدراسة بمؤسساتها، 
كما كان يحرص على إرسال الجوائز لتوزيعها على 
الجنسيات  مختلف  من  التالميذ  ويتمتع  التالميذ. 
واألديان الذين يدرسون هناك بحرية دينية مطلقة، 
الدعوة  ممارسة  بعدم  أنفسهم  المدرسون  ويلتزم 
الدينية بأي شكل من األشكال وخالل شهر رمضان 
المسيحية،  غير  الدينية  المناسبات  من  غيره  أو 
بممارسة  والتراخيص  التساهيل  كل  التالميُذ  يمنُح 

شعائرهم.
الفرنسية،  المدارس  فقط  القاهرة  في  يوجد  ال 
فرنسية  وصحافة  فرنسية  جالية  أيضاً  هناك 
بقوة  الفرنسية حاضرة  والجالية  فرنسي،  ومسرح 
في اإلدارات العمومية واإلدارات الخاصة والوزارات 
والبنوك والمعامل والمحاماة والطب وتجارة الجملة 
والطب  والمحاماة  والمعامل  الصغيرة  والصناعات 
والصناعات الصغيرة. أما الجرائد فهناك ما يصدر 
التي  المصري«  »البوسفور  بالفرنسية، مثل جريدة 
سنوات  عشر  فطوال  الشجاعة،  بمواقفها  عرفت 
حملة  على  بيه«  »باريير  الفرنسي  مديرها  أشرف 
التعب وال  يثنه  ولم  اإلنجليزي  االحتالل  قوية ضد 

الخوف عن المضي قدماً في نهجه الشجاع.
فرنسي  عليه  فيشرف  الخديوي«  »مسرح  أما 
هذا  بحيث يصبح  فرنسية،  مسرحية  فرقاً  يستقدم 
المسرح خالل ثالثة أشهر ونصف من فصل الشتاء 
ملتقى لكل األوروبيين المقيمين في القاهرة، وكذلك 
التي  األهالي، وخالل األمسيات  الموظفين من  كبار 
يقدم فيها أحد العروض، تنتشر في القاهرة مظاهر 
مالبسهن  أجمل  يرتدين  فالنساء  والثراء،  األناقة 
أن  والحقيقة  السوداء.  البدالت  يلبسون  والرجال 
الخديوي  أيام  ضخمة  باعتمادات  حظي  المسرح 
العالميين  المطربين  أفضل  واستقطب  إسماعيل 
أعمال  هي  والموسيقية  المسرحية  األعمال  وأغلب 
فرنسية، وال يتخلف الخديوي إال نادراً عن حضور 
وأوبرا  مسرحية  خاصة  المسرحية،  العروض 
»عايدة« التي أصبحت نوعاً من األوبرا الوطنية التي 

ستظل تستقطب الجماهير العريضة عند كل عرض 
لها«.

االحتالل  عن  ليحدثنا  بنا  المؤلف  ينتقل  ثم 
اإلنجليزي لمصر، فيقول: ما أكثر األشياء في مصر 
التي تستوقف المؤرخين وتثير حيرتهم ومن أبرزها 
الشدائد  على  والصبر  العريكة  ولين  اللطف  صفات 
التي حافظ عليها المصريون عبر الحدود، رغم كل 
المحن التي عصفت بهم وما أكثرها، تدفعهم الغيرة 
وهم يرون الطبيعة تغدق بخيراتها على هذه األرض، 
الحضارات، وأن تصب جام غضبها وتحكم  أم كل 
عليها أن تظل طوال تاريخها عرضة للغزاة األجانب 
إلى  إنجلترا  سعت  لقد  اجتياحها.  على  يتناوبون 
الذين  األسياد  موكب  مكاناً ضمن  لنفسها  تفرد  أن 
اليوم تحقق  أحكموا سيطرتهم على مصر وها هي 
أعوزتها  وقد  إنجلترا،  إمكان  في  كان  لقد  مبتغاها. 
الحيلة إلى إنجاز أعمال تخلد ذكرها. كان عليها أن 
تحقق للشعب المصري مستوى عاماً من الرفاهية، 
والقرى  الحقول  في  الفالحين  أصوات  تسكت  وأن 
تعبيراً عن التذمر والتشكي، لكنها لم تحقق الرفاهية 
وال شيء يدل على أن الحرية قريبة المنال. قال لي 
أحد رجال الدولة المصريين: »حل اإلنجليز بديارنا 
كي يتكفلوا بتربيتنا كما يدعون، ولكن اضطررنا نحن 

إلى التكفل بتربيتهم«.
الوضعية  هذه  تفسر  عديدة  أسباب  وهناك 
أولى ترفض  المتناقضة، حيث مصر من جهة 
االحتالل وتقاومه، لكنها من جهة ثانية ترحب 
بعض الترحيب بالتعاون األجنبي. وعن ذلك قال 
لي أحد الشخصيات المصرية: »فضلنا التفاهم 
مع المنتصرين على أن نؤكل أكالً«. لقد تمكنت 
المتشددة،  المعارضة  شوكة  كسر  من  القوة 
وموجهة  القلعة  في  موجودة  اإلنجليز  فمدافع 
فوهاتها نحو القاهرة، والفرق العسكرية مرابطة 
في  الراسية  والبواخر  المدينة  أحياء  بمختلف 
جرى  ما  غرار  على  للقصف  مستعدة  البحر 
الفكر  أصحاب  اضطر  وهكذا   .1882 عام 
على  وهم  عواطفهم،  جانباً  يضعوا  أن  المتزن 
بلدهم  ومصلحة  الشخصية  فمصلحتهم  حق 
االحتالل  أن  الموقف. وبما  تقتضيان مثل هذا 
الشخصيات  كبار  سعت  فقد  به،  التسليم  تم 
على  الشعب  رفاه  على  الحريصة  المصرية 
حصر تدخالت اإلنجليزي الحدود الدنيا ومنعهم 
من احتكار كل الصالحيات والحصول على أكبر 
قدر ممكن من التنازالت من قوة قاهرة تعتمد 

القوة منهجاً في التعامل.
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األدب األندلسي والمغربي

اإلرث  جوانب  أحد  األندلسي  الشعر  يعد 
الحضاري الحي، الذي يخترق السنين، ويستمر 
في وجدان األمة، ويغني المكتبة العربية ويصل 
بين الماضي والحاضر، ويذكر األجيال المتوالية 
قرطبة  احتضنته  الذي  الفني  اإلبداع  بذلك 
وسائر  وطليطلة،  وفلنسيا  وغرناطة  وإشبيلية 
وحصونها  وبلداتها  ومدنها  األندلس  حواضر 
األندلسي«،  »األدب  عبارة:  وغدت  وقراها.. 
والمتابعة  للدراسة  مجاالً  األندلسي«  و»الشعر 
في المدارس والجامعات، وزاداً للمتعلم والمثقف 
العربي.. وما يزال المغنون والمنشدون ينهلون 
الذي صدر  والزجل  والموشح  الشعر  نبع  من 

عن األندلس!

»1«
برز أعالم كبار في الشعر في األندلس في 
فنون الشعر المختلفة مثل أبي إسحاق اإللبيري 
في الزهد، ومحيى الدين بن عربي في التصوف، 
الطبيعة، وابن زيدون  وابن خفاجة في وصف 
وتجارب  الِحكم،  في  والجزيري  الغزل،  في 
الحياة، وابن الجنان في المدائح النبوية، وكان 
األلق  عالمات  من  لهم  كثر  وأمثال  هؤالء 

األندلسي في الشعر، وفي سائر فنون النظم.
الهجريين  والخامس  الرابع  القرنين  وبين 
ظهر عدد كبير من الشعراء، وما تزال دواوينهم 
اليوم،  إلى  باقية  نتاجهم  من  مجموعات  أو 
وفيهم:  والمتابع..  والدارس  للقارئ  معروضة 
أبو الوليد ابن زيدون شاعر األندلس في زمانه، 
وأحد كبار شعرائها على امتداد الزمان األندلسي 
كله. وقد وصف شاعر معاصر ابن زيدون إنه 
ووضعه  األندلس،  بلد  شاعر  أي  الِمْعر،  شاعر 
قديماً  المنزلة  هذه  في  والنقاد  األدب  مـؤرخو 
وحديثاً، فجمع بين لقب شاعر الِمْعر »أي البلد« 
الكاتب  األديب  كان  فقد  الوزارتين.  ذي  ولقب 
الشاعر وكان صاحب الرأي والتدبير في إمارتي 
قرطبة وإشبيلية، وتولى مهام كثيرة أيضاً، في 

ظل أمراء الطوائف من بني جهور، وبني عباد.

»2«
 463  - بقرطبة  »394هـ  زيدون  ابن  ينتمي 
فروع  من  »فرع  مخزوم  بني  إلى  بإشبيلية« 
مشهورة.  عريقة  قرطبية  أسرة  من  قريش«، 
له  وكانت  البلد،  علماء  من  فقيهاً  أبوه  وكان 
عامر  بني  أيام حجابة  المروانية  بالدولة  صلة 
والده  على  علومه  وتلقى  وأوالده«،  »المنصور 
وجده ألمه وعدد كبير من أعالم األدب واللغة 
أزهى  من  زيدون  ابن  عصر  وكان  والشريعة، 
عصور األندلس في الفكر والعلم والفن والثقافة 
مكانة  وعلو  التجارات،  ورواج  والصناعات 
األندلس الحضارية، واقتباس جيرانها األقربون 

واألبعدون منها.
عاصر أبو الوليد »أحمد بن عبدالله، بن زيدون 
واألندلس  قرطبة  في  الفتنة  مدة  المخزومي« 
المرواني،  الحكم  وانتهاء  ٤٢٢هـ«   -  400«
أبو  وكان  الطوائف.  »دويالت«  دول  وظهور 
حكم  قد  السابق«  »الوزير  جهور  بن  الحزم 
الحاكم.  صفة  واتخذ  إليها.  انضم  وما  قرطبة 
وكان ابن زيدون من ُكتّابه ومستشاريه »وزير 
زيدون  ابن  وانتفع  فيه«.  قيل  كما  استشارة 
بذكائه وشاعريته، وقدراته األدبية، وبراعته في 

الترسل »الكتابة الديوانية«..
يعمل  لمن  أنموذجية  شخصية  كان  لقد 
»ولو  دوالً  ألنفسهم  صنعوا  الذين  هؤالء  مع 
صغيرة« لقد كانوا في حاجة إلى »بالط« وإلى 

مسميات الحكم واإلدارة وتسيير األمور.
وإقبال  واسع،  بإعالم  زيدون  ابن  وحظي 
من جمهور أهل األندلس على شعره »خاصة« 
ونثره، وشاعت عبارة عن ابن زيدون فقالوا: من 
تختم بالعقيق »لبس خاتماً من عقيق« وتمذهب 
المذهب،  مالكي  األندلس  كأهل  »كان  لمالك 
وحفظ قصيدة ابن زيدون »أضحى التنائي..«، 
العربي: قدرها  الشعر  وهي قصيدة من عيون 

القدماء من األدباء والنقاد، والمعاصرون أيضاً. 
شعره  في  إن  ضيف:  شوقي  د.  فيه  وقال 
بالماضي  تتمسك  التي  العامة  العربية  الروح 
بالتعبير  إخالل  دون  من  الموروثة..  والتقاليد 
الشعورية  وحوادثه  ونفسيته  شخصيته  عن 
الخاصة، وإن شعره ينبض بحياة عصره، وما 
كان فيه من حضارة، وترف باذخ.. إلخ وأول 
الغزل، والشكوى من حال  القصيدة، وهي في 

البُعد والقطيعة:
أضحى التنائي بديالً عن تدانينا

         وناب عن طيب لُقيانا تجافينا
ويقول فيها، ذاكراً البيْن، أو الفراق، وما تبعه 

من أحوال:
بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا

         شوقاً إليكم وال جفت مآقينا
نكاد حين تناجيكم ضمائرنا

        يقضي علينا األسى لوال تأسينا
حالت لفقدكم أيامنا فغدت

        سوداً وكانت بكم بيضاً ليالينا
إذ جانب العيش طلق من تألفنا

        ومورد اللهو صاٍف من تصافينا
والقصيدة حسنة البناء رائعة األسلوب شجية 

اللحن، قوية العاطفة، حسنة الصور واألخيلة..

»3«
العصر  رجال  من  إذن-   - زيدون  ابن  كان 
في قرطبة وإشبيلية معروفاً ذا مكانة أيضاً في 
»عواصم« أندلسية أخرى، عرفته زائراً أو مقيماً 
بعض  في  مصلحاً  أو  سفيراً  أو  مؤقتة،  إقامة 
السياسية،  حياته  بدأ  وقد  الطارئة.  القضايا 
جهور،  بن  الحزم  أبي  ظل  في  عامة  والعملية 
صديقاً  وكان  بعده.  الوليد  أبي  ابنه  وعهد 
شخصياً له، وتعّرض ابن زيدون للسجن »نحو 
500 يوم« أيام أبي الحزم بقرار »أو حكم« من 
أحد القضاة، في قضية نزاع على قطعة أرض، 
عبدوس  ابن  مع  »الخالف  وبأسباب شخصية 

أمير شعراء األندلس
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وكان كالوزير أيضاً«، وبسكوت أبي الحزم على 
سجنه، قيل ألن ابن زيدون كانت له ميول أموية 
»لرد الخالفة المروانية«، وهي تهمة خطيرة عند 
حكام دول الطوائف، ال يغتفرونها ألن تحققها 

يعني زوال ملكهم.
فقد  زيدون  البن  أدبياً  مجاالً  السجن  وكان 
من  وأصحابه  أساتذته  لبعض  قصائده  نظم 
ذوي الشأن للسعي في إطالق سراحه، وكتب 
»الرسالة الهزلية« التي تهكم فيها ابن عبدوس، 
جهور،  ابن  إلى  رفعها  التي  الجدية  والرسالة 
وهما رسالتان أدبيتان ذائعتان، شرحهما شرحاً 

مطوالً أكثر من أديب قديماً وحديثاً.
بن  الحزم  أبي  إلى  السجن  في  ومن شعره 
الشعور،  ورقة  العبادة  عذوبة  وفيه  جهور، 
غرض  مع  باألسى،  البالغ  واإلحساس 

االستعطاف:
من يسأل الناس عن حالي فشاهُدها

           محض العيان الذي ُيغني عن الخبر
لم تطو برد شبابي كبرة وأرى

        برق المشيب اعتلى في عارض الشعر
قبل الثالثين إذ عهد الصبا كتب

          وللشبيبة غصن غير مهتصر!
ها إنها لوعة في الصدر قادحة

          نار األسى ومشيبي طائر الشرر!
ومن سجنه خاطب صديقه الكاتب أبا حفص 
أصحاب  من  إليه  قصيدته  في  وشكا  برد  بن 
في  زادوا  وربما  سجنه،  بسبب  عليه  تغيروا 

آالمه: 
ما ترى في معشر حا..... 

      لوا عن العهد وخاسوا؟
ورأوني سامرياً

     يتقى منه المساس!
أذؤب هامت بلحمي

     فانتهاش وانتهاس!
وهرب من السجن، ثم عفي عنه، ووزر ألبي 
الوليد في قرطبة بعد أبيه أبي الحزم، وخشي 
الدولة  إلعادة  قرطبة  عقابيل  من  نفسه  على 
خاف  ولكنه  صلة،  بها  له  يكن  لم  المروانية، 
بني  دولة  إلى  فانتقل  الجاهزة«  »التهم  من 
ووزيراً  كاتباً  وصار  إشبيلية،  أصحاب  عباد 
مدح  في  شعراً  ونظم  وسفيراً.  ومستشاراً 
للدولة  والؤه  المعتمد. وصار  وابنه  المعتضد، 

الجديدة في إشبيلية.

»4«
البن زيدون ديوان كبير طبع أكثر من مرة، 
واٍف.  شرح  مع  متأنية  طبعة  إلى  ويحتاج 
والمدح،  الغزل،  الرئيسة  شعره  وأغراض 
اهتماماً.  أقل  أخرى  أغراض  إلى  والوصف 

وانفق جل شعره الغزلي في األميرة األندلسية 
شاعرة  أديبة  وكانت  المستكفي،  بنت  والدة 
أيضاً، وشعره الغزلي من أعلى الشعر العربي 
إننا  فيه،  د. ضيف  أقوال  ومن  الباب.  هذا  في 
ال نعدو الحقيقة إذا قلنا إن ابن زيدون هو أهم 
شاعر وجداني ظهر في األندلس، فهو أستاذ هذا 
الفن هناك.. وقد قلّد ابن زيدون كثير من شعراء 
وخصوصاً  وحديثاً،  قديماً  والمشرق  األندلس 
أواخرهم  ومن  التنائي«،  »أضحى  قصيدته 
قصائده  إحدى  في  شوقي  أحمد  الزمن  في 

األندلسية، وأولها:
يا نائح الطلح أشباه عوادينا

       نشجي لواديك أم نأسى لوادينا؟
باألندلس  الطلح«  »وادي  في  طائراً  يخاطب 
ويذكره  الطلح،  وادي  يذكر  إشبيلية جعله  عند 
الذي  النيل«  العرب هناك ويتذكر »وادي  بأيام 
نفي عنه إلى األندلس من قبل االستعمار، ويذكر 
الطلح  طائر  سماعه  عند  له  خطرت  شجوناً 
فهي شجون أندلسية »على ذكريات الحضارة 
العظيمة« وأخرى على بعده عن مصر، وخضوع 

وادي النيل لالستعمار اإلنجليزي.
وقصائد  قطع  زيدون  ابن  ديوان  وفي 
الجميلة  األندلس  ديار  من  مالمح  فيها  يذكر 

إشبيلية  وفي  الزهراء،  وضاحيتها  قرطبة،  في 
كثيرة  أخرى  مواقع  إلى  الواسعة،  وحدائقها 

تغنى بها، وأحيا أسماءها وأحوالها.
وهو  أنشدها  له  غزلية  قصيدة  واشتهرت 
الحسن،  الرائعة  الغناء  الزهراء  بساتين  في 
هنا  والمراد  الطبيعة.  إلى وصف  الغزل  فجمع 
التابعة  والجمال  الحسن  الرائعة  الحدائق  تلك 
عبدالرحمن  أنشأها  التي  الزهراء  لضاحية 

الناصر، يقول فيها:
ً إني ذكرتك بالزهراء مشتاقا

        واألفق طلق ووجه األرض قد راق
وللنسيم اعتالل في أصائله

       كأنه رّق لي فاعتل إشفاقا
وزمانه  حياته  في  زيدون  ابن  كان  لقد    
إدارية  وشخصية  عظيمة  أدبية  شخصية 
تاريخ  في  ذكره  وخلد  أهمية،  ذات  وسياسية 
األدب والفن والشعر وما يزال ديوانه متداوالً، 
مواد  من  وأخباره  محفوظاً،  مقروءاً  وشعره 
د.  بقول  ونختم  والحضارية.  الثقافية  الندوات 
بين  الذروة  في  زيدون  ابن  »يقع  فيه:  ضيف 
الشنتريني  بسام  ابن  وقول  األندلس،  شعراء 
»مؤرخ أندلسي أديب«: »له شعر ليس للسحر 

بيانه، وال للنجوم الزهر اقترانه...«.
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إذا كان األمن العربي وحدة ال 
تتجزأ، واحلفاظ عليه مسؤولية 

مشتركة بني جميع الدول 
العربية، فكيف ميكن أن نحول 

هذا املبدأ املهم إلى الواقع 
امللموس؟ 

اإلجابة على هذا السؤال جاءت 
من املؤمتر الثالث لوزراء الداخلية 

العرب الذي عقد مؤخراً 
بالطائف، وهي: التكامل األمني 

العربي.
ويتمثل جناح املؤمتر في أنه لم 
ر  يقدم اإلجابة فقط، وإمنا أخَّ

املرحلة األولى من اخلطة التي 
ميكن أن حتقق هذا التكامل 
املنشود، ووضع لها األسس 

واإلمكانيات الكفيلة بتنفيذها.

مختارات مما نشرته مجلة
»الشرطة« خالل عقودها 

األربعة املاضية

إعداد: موزة احلمادي

األرشيف

التي  التوصيات  على  الداخلية  وزير  معالي  صادق 
اتخذتها لجنة التنظيم العامة بوزارة الداخلية في اجتماعها 

برئاسة العقيد سهيل محمد عبدالله مدير عام الوزارة.
من  المقدمة  المذكرة  تدارست  قد  اللجنة  وكانت 
بشأن  والسواحل  الحدود  لحرس  العام  المدير 
حوادث صدم،  من  عليها  يترتب  وما  النزهة  زوارق 
والوسائل الكفيلة بتفادي ذلك. وقد وافقت اللجنة على 
توصية تضمنت تكليف المدير العام لحرس الحدود 
والسواحل االتصال بالجهات المسؤولة في اإلمارات 
كافة لالطالع على النظم المتعلقة بهذه الزوارق من 

حيث الترقيم والتسجيل والجهات المرخصة، وإعداد 
دراسة شاملة للموضوع على هذه االتصاالت، ورفع 

الدراسة للوزارة في أقرب وقت ممكن.
كما تدارست اللجنة المذكرة المقدمة من سعادة وكيل 
لشعبة  العامة  اإلدارة  موضوع  بشأن  الداخلية  وزارة 
وقد  واالرتباط.  المسمى  حيث  من  بالوزارة  االتصال 
بمسمى  ليكون  العامة  اإلدارة  باستبدال  اللجنة  أوصت 
وحجم »إدارة شعبة االتصال« وربط هذه اإلدارة باإلدارة 
التابعة  اإلدارات  إحدى  واعتبارها  األمن  لشؤون  العامة 

لها.

نقطة تحول يف العمل األمني العريب

أعمال  في  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  شاركت 
تشكل  حيث  العرب،  الداخلية  لوزراء  الثالث  المؤتمر 
الشيخ  برئاسة سمو  المؤتمر  إلى  الداخلية  وزارة  وفد 
رئيس  السمو  صاحب  ديوان  رئيس  محمد  بن  سرور 
وزارة  وكيل  خميس  خلفان  العقيد  وعضوية  الدولة، 
عام  مدير  الظاهري  سعيد  هالل  والمقدم  الداخلية، 
مدير  الناخي  مبارك  والمقدم سيف  والهجرة،  الجنسية 
عام شؤون األمن، والرائد سالم حبوش نائب مدير عام 
التخطيط والتدريب، والنقيب حسن الحوسني مدير إدارة 
إدارة  مدير  القبيسي  عبدالله  والنقيب  العامة،  العالقات 
شعبة االتصال، والمالزم أول عبدالرحمن الهاجري مدير 

إدارة الشؤون القانونية.
بمدينة  الداخلية  لوزراء  الثالث  المؤتمر  عقد  وقد 
من  الفترة  خالل  السعودية،  العربية  بالمملكة  الطائف 

عدة  أعماله  جدول  على  وأدرج   .1980/8/28 إلى   26
موضوعات تضمنت:

لوزراء  السابقين  المؤتمرين  منجزات  تقييم   -1
الداخلية العرب، وما تم تنفيذه من مقرراتهما.

المعاصرة،  والتحديات  العربية  المجتمعات  أمن   -2
وشمل هذا الموضوع دراسة المشاكل األمنية المعاصرة، 
وآثارها وسبل مكافحتها،  أنواعها ومسبباتها  من حيث 
العربي  الوطن  في  الداخلي  األمن  مستقبل  شمل  كما 
والتخطيط واألمن الوقائي، ووضع الخطة الثالثية األولى 

لتحقيق هذا الهدف.
3- تطوير مؤتمرات وزراء الداخلية العرب، وتشكيل 

مجلس دائم لها.
4- تحديد زمان ومكان انعقاد المؤتمر الرابع لوزراء 

الداخلية العرب.

اعتامد توصيات لجنة التنظيم العامة بالوزارة
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بحث تنفيذ قرار حزام األمان

عقد مديرو إدارات ورؤساء أقسام المرور والترخيص 
بالدولة اجتماعاً بمقر اإلدارة العامة للشرطة في عجمان 
المرور  إدارة  مدير  عبدالرحمن  تركي  المقدم  برئاسة 

بوزارة الداخلية.
بتنفيذ  المتعلقة  اإلجراءات  مناقشة  االجتماع  في  وتم 
الوزاري الخاص بإلزام جميع السائقين والركاب  القرار 
السيارات  زجاج  تلوين  ومنع  األمان  أحزمة  باستخدام 

بأنواعها كافة اعتبار من 17 أكتوبر المقبل.
وتمت الموافقة على توحيد إجراءات تطبيق هذا القرار 

على مستوى الدولة.
وأوصى االجتماع بتوحيد قيمة مخالفة عدم استخدام 

قيمة  تتراوح  أن  على  الدولة  مستوى  على  األمان  حزام 
المخالفة بين 100 و250 درهماً.

اإلعالمية  الخطة  مناقشة  كذلك  االجتماع  في  وتم 
التي أعدتها إدارة العالقات العامة بوزارة الداخلية والتي 
وأجهزة  المرور  إدارات  مع  بالتعاون  تنفيذها  سيجري 
اإلعالم في الدولة بهدف توعية الجمهور بأهمية وفعالية 
والركاب  السائقين  حياة  على  الحفاظ  في  األمان  حزام 
حوادث  عن  الناجمة  اإلصابات  حدة  من  التخفيف  وفي 

السيارات.
كما تم بحث نماذج اإلحصائيات المرورية المعدة من 

قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض.

شرطة رأس الخيمة تكرم العميد محمد عبد الرحمن

القاسمي  الشيخ سلطان بن صقر  اللواء  تحت رعاية 
أقامت  الثاني  بدر  لواء  قائد  الخيمة  رأس  حاكم  نائب 
اإلدارة العامة للشرطة برأس الخيمة حفالً لتكريم محمد 
عمله  فترة  انتهاء  بمناسبة  القاشي  محمد  عبدالرحمن 
العامة للشرطة برأس الخيمة وحضر االحتفال  باإلدارة 

عدد من ضباط الشرطة والقوات المسلحة.
إدارة  مدير  القاسمي  عبدالله  بن  فاهم  المقدم  والقى 
للشرطة كلمة  العامة  باإلدارة  والمالية  اإلدارية  الشؤون 

بهذه المناسبة توجه فيها بخالص الشكر والتقدير للعميد 
محمد عبدالرحمن على الجهود التي بذلها طوال فترة عمله 

بالشرطة.
فيها  وجه  كلمة  عبدالرحمن  محمد  العميد  ألقى  كما 
لرعايته  القاسمي  بن صقر  الشيخ سلطان  للواء  الشكر 
لحفل التكريم، كما توجه بالشكر والتقدير للمسؤولين في 

وزارة الداخلية.

القرار اخلاص باستخدام حزام 
األمان لسائقي السيارات 

وركابها يأتي تعبيراً عن حرص 
الدولة على سالمة مواطنيها 
وجميع املقيمني على أرضها.. 
وهذا هو الهدف الذي يحظى 

بغاية االهتمام، وتبذل من 
أجله جهود كبيرة تضع في 

اعتبارها ما متثله مشكلة 
املرور من خطورة.

فالقرار الذي يلزم جميع 
السائقني والركاب باستخدام 

حزام األمان بصفة دائمة 
وفي جميع الطرق، إمنا يصدر 

بعد أن تأكد من البحوث 
والدراسات، ومن التجربة 

العملية أن حزام األمان كان 
له أثر كبير وفعال في تفادي 

أخطار الوفاة
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في منطقتنا تأخذ »لعبة« 
تهريب اخملدرات، شكل احلرب.. 

وإن كان ثمة من يظن أن 
هذا الوصف ينطوي على 

»مبالغة« فإنه وأهم بصورة ال 
تقبل اللبس.. فهذه اللعبة أو 
احلرب متثل »االقتصاد األسود« 

وهو اقتصاد ينمو ويترعرع 
في الظالم من دون أن يعرف 

أحد معدالت منوه وحجم 
استثماراته الكارثية فضالً عن 

صلته باإلرهاب.. ولكي ندرك 
حجم خطورة األمر على صعيد 

دول املنطقة علينا أن نقرأ 
إحصاءات األمم املتحدة للعام 

املاضي التي تفيد أن دولة 
آسيوية مجاورة لدول اخلليج 

العربي، تنتج لوحدها نحو 
خمسة وسبعني في املئة من 

مجموع اإلنتاج العاملي لألفيون، 
ومبا يساوي »ثلث االقتصاد 

الوطني« لتلك الدولة!
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استقبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير 
الداخلية بمكتبه الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس 

أركان القوات المسلحة.
من  عدد  في  النظر  وجهات  تبادل  اللقاء  خالل  وتم 
سموه  استقبل  المشترك.كما  االهتمام  ذات  الموضوعات 
الدكتور عزيز الحسيني سفير المملكة المغربية والذي قدم 

لوداع سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى الدولة.
جنيفر  السيدة  بمكتبه  الداخلية  وزير  سمو  استقبل  كما 
الشرطية  القيادات  لتدريب  سنتراكس  مركز  مديرة  ديري 
في بريطانيا، حيث تم خالل اللقاء استعراض أوجه التعاون 
في المجاالت التدريبية، وحضر اللقاء العقيد محمد العوضي 

المنهالي مدير عام الموارد البشرية.

أصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير 
الداخلية قراراً وزارياً باستحداث إذن الدخول لمهمة لمدة 
»90« يوماً قابلة للتجديد للمدة نفسها، إضافة لإلذن السابق 
الذي يطبق حالياً، وذلك بإضافة بعض التعديالت عليه وفقاً 

لما يلي:
والبرية  الجوية  الدولة  منافذ  اإلذن من جميع  يمنح  أن 

والبحرية.
إدارة  اإلذن يصدر من  هذا  آخر من  نوع  أن يستحدث 
والشؤون  العمل  وزارة  موافقة  بعد  واإلقامة  الجنسية 
االجتماعية بالنسبة للقطاع الخاص ويسمح لحامله بالعمل 
داخل الدولة إلنجاز مهمة عاجلة مرتبطة بإحدى الشركات 
بالدولة شريطة  العاملة  الخاصة  أو  العامة  المؤسسات  أو 
النشاط  في  العاملون  فيها  متواجد  كفيل  لها  يكون  أن 
المرخص به أو من جهة رسمية، كما يمنح إذن  التجاري 
والفنيين  والمحامين  واألطباء  المهندسين  لمهمة  الدخول 

المؤهلين القادمين بناء على طلب إحدى الجهات الرسمية 
مهمة  إلنجاز  بالدولة  العاملة  الشركات  أو  المؤسسات  أو 
خاصة، ويجوز لهذه الفئات اصطحاب زوجاتهم وأوالدهم 
المرافقين لهم، وال يتم إصدار هذا اإلذن إال بعد الحصول 
وفقاً  االجتماعية،  والشؤون  العمل  وزارة  موافقة  على 
للشروط المعمول بها لديهم بالنسبة للقطاع الخاص، وذلك 
حفاظاً على حقوق جميع األطراف، ويخول هذا اإلذن حامله 
البقاء داخل الدولة للمدة المذكورة سابقاً من تاريخ صدوره 
مقابل رسوم قدرها »600« إماراتي، ويتم تجديد اإلذن للمدة 
إماراتي، وذلك  نفسها مقابل رسوم قدرها »1200« درهم 
بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 16 لعام 2005، 
وصرح مصدر مسؤول باإلدارة العامة للجنسية واإلقامة 
أن الغرض من استحداث إذن الدخول لمهمة هو القضاء على 
استغالل أذونات الدخول للزيارة بقصد العمل داخل الدولة، 

حيث إن اإلذن الجديد يمنح بقصد إنجاز مهام عاجلة.

وزير الداخلية يستقبل رئيس األركان والسفري املغريب ومسؤولة بريطانية

سيف بن زايد يصدر قرارًا باستحداث إذن الدخول ملهمة 90 يومًا
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بدايات

املقدم �ضيف الناخي مدير عام الإدارة العامة ل�ض�ؤون الأمن يح�ضر تخريج الدورة الأوىل للتحقيقات اجلنائية عام 1980.

ال�ضيخ �ضرور بن حممد يقلّد و�ضام الطريان للخريجني اجلدد ل�حدة جناح اجل� بالداخلية عام 1980.
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نساء في الميدان

مريم العتيبة:
الرماية رياضة أحبها وأحقق إنجازات فيها

في  العتيبة  صالح  مريم  المساعد  التحقت 
العمل الشرطي في عام 2008، ولنتعرف أكثر على 
وأجرينا  التقيناها  العسكرية  الحياة  في  تجربتها 

معها هذا الحوار: 
> كيف التحقت مريم صالح العتيبة بالحياة 

العسكرية؟ 
عسكرية  بدورة  التحقت  األمر  بداية  في   -
وبعدها مباشره داومت في إدارة مدارس الشرطة 
)مشرفة دورات(، واكتسبت خبرة كبيرة في هذا 
أكون  أن  جميل  شعور  يتملكني  وكان  المجال، 
التي  العسكرية  الدورات  كل  تخريج  من  جزءاً 
كنت مشرفة عليها، فمن الجميل أن أشاهد عناصر 
الشرطه تتخرج على يدينا، كنت أشعر بقيمة الجهد 
المبذول في العمل، وبعد ثالث سنوات من العمل 
انتقلت إلى مطار أبوظبي  الدؤوب مشرفة دورات 
ثالث  هناك  أمضيت  وأيضاً  التفتيش  فرع  الدولي 
سنوات، وبعدها انتقلت إلى قسم التدقيق المسبق 
للرحالت في مطار أبوظبي ومستمرة إلى اآلن في 

هذا القسم.

> من شجعك على اختيار هذه الوظيفية؟
- في الحقيقة اختي الكبرى كانت أول شخص 
كان  ووقتها  الشرطي،  بالعمل  تلتحق  عائلتي  من 
أختي  تميز  ولكن  عائلتنا،  على  المجال جديداً  هذا 
شجعني أن أسير على خطاها في المجال الشرطي، 
وفعالً بعد عام واحد فقط من دخول أختي للحياة 
العسكرية وقررت  الحياة  العسكرية قررت دخول 

التميز في مجالي.
> ماهو شعورك في أول يوم ارتديت فيه الزي 

العسكري؟
- أجمل شعور هو يوم التخرج عند ارتداء الزي 
أصبحت  أني  واالعتزاز  بالفخر  العسكري شعرت 
جزءاً مهماً في هذا الوطن، وأني استطعت تحقيق 
مسؤوليه  وكلي  العسكري  الزي  وارتدي  حلمي 

اتجاه كل فرد في هذا المجتمع. 
> ماهي هواياتك؟

مثل  المتنوعة  الرياضات  من  العديد  عندي   -
في  وزميالتي  زمالئي  من  الشرطي  الكادر  أغلب 
المجال العسكري، لكن الرياضة التي أحبها وأبدعت 

بها وحققت إنجازات فيها هي الرماية. 
> حدثينا عن تعلقك برياضة الرماية؟

- في بداية األمر تعرفت على الرماية الحركية 
من خالل اجتماع تعريفي عن اللعبة مع المدربين 
أحمد الشحي وسلطان التميمي والمدرب الفرنسي 
جيوم، ووقتها تعرفت على رياضة الرماية وتعلقت 
الميدان  في  واالستمرار  التدريب  وواصلت  بها، 
الشرطي وخارج الميدان الشرطي، اجتهدت كثيراً 
في التدريب، وركزت كل طاقتي في هذه الرياضة 
التي أحببتها، واستطعت تحقيق المستوى األفضل، 
العام في  القائد  حيث شاركت في مسابقة معالي 
أكتوبر 2018، وحصلت على المركز الثاني فردي، 
شرطة  مستوى  على  كفريق  الثالث  والمركز 
صدد  وفي  األول  الفريق  في  والتحقت  أبوظبي، 

االستعداد للمشاركة في المسابقات القادمة.
> ماهي أحالمك؟

الوصول  دائماً  أحلم  أنا  بالسقف،  أحالمي   -
ألعلى المستويات في الرماية الحركية، ألنها المجال 

الذي أحببته وتعلقت فيه، وتميزت فيه أيضاً. 
العمل  على  المقبالت  تنصحين  بماذا   <

العسكري؟
أن  أريد  التي  النصائح  من  الكثير  هناك   -
أقولها، ولكن أركز على نقاط معينة مثل االهتمام 
باللياقة البدنية من جانب، والجانب اآلخر هو إكمال 
الشرطي،  المجال  االلتحاق في  بعد  الدراسه حتى 
والتعرف على جميع مجاالت الشرطة، الحياة تتسع 

لكل شيء وعلينا االستفادة منها.
> ماهي الحكمة التي تؤمنين بها؟

لكل  فالحياة حقل  أفعل ماتحب بدون مبرر،   -
شيء. 

متيز أختي �صجعني اأن اأ�صري على خطاها 

يف املجال ال�صرطي

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

نسلط الضوء في هذا العدد على أحد أبطال 
بجائزة  الفوز  استحق  الذي  »الجوجيتسو« 
أفضل  لتكريم  للجوجيتسو  العالمية  أبوظبي 
»قصر  في  والعالميين  المحليين  الالعبين 
على  الثالثة  وللسنة   2018 لعام  اإلمارات« 
حقق  حتى  المستمر  وجهده  لمثابرته  التوالي، 

هذا اإلنجاز.
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن 
القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان،  آل  زايد 
الفريق  وبحضور  المسلحة،  للقوات  األعلى 
نائب  نهيان،  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو 
كرم  الداخلية،  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس 
سموه الرقيب أول حمدان البلوشي الذي حقق 
وسنوات  ومثابرة  واجتهاد  جد  بعد  اإلنجاز 
»الجوجيتسو« حتى  التدريبات في رياضة  من 

وصل إلى النجاح الذي تمناه دائماً.
الرقيب أول حمدان أحمد صالح البلوشي من 
مواليد 1990، حاصل على دبلوم مهني تخصص 
للتكنولوجيا  أبوظبي  مركز  من  أعمال  إدارة 
لشرطة  العامة  بالقيادة  التحق  2008؛  عام  في 
الخاصة،  المهام  إدارة  في   2010 عام  أبوظبي 

اإعداد: اأماين اليافعي

في  الرياضة  التربية  مركز  إلى  انتقل  ثم  ومن 
الخيل  ركوب  ويهوى  البشرية،  الموارد  قطاع 

وممارسة الفنون القتالية.
العين  المنتخب ونادي  البلوشي العب  يقول 
إنه شعر بالفخر واالعتزاز لحصوله على جائزة 
العب  كأفضل  للجوجيتسو  العالمية  أبوظبي 
إماراتي للحزام البنفسجي على مستوى الدولة 
لعام 2018، وكذلك جوائز أخرى كالحزام البني 
لعام 2019، وأيضاً العديد من البطوالت الدولية 

والداخلية من 2009 وحتى 2019.
ويشير البلوشي إلى أن الموازنة بين العمل 
ولكن  السهل،  باألمر  ليست  واألسرة  والهواية 
لم تأت تلك الموازنة من فراغ، فوجود األسرة 
المتماسكة يجعل من االبن قادراً على الوصول 
إلى النجاح، سواء في الحياة العلمية أو العملية. 
فالموازنة بين العمل والحياة األسرية وتشجيع 
وظروف  لطبيعة  المسؤولين  وتفهم  القيادة 
وميسرة  سهلة  األعمال  جميع  تجعل  العمل 

ومنظمة.
وقتي  تنظيم  فيقول:  الوقت  تنظيم  عن  أما 
من أهم أولوياتي لتحقيق التوازن بين الوظيفة 

وبالنسبة  كبير،  تحد  وهو  الشخصية  والحياة 
لي أعمل على تحديد أولوياتي على الصعيدين 
يساعدني  وهذا  فترة،  كل  والشخصي  المهني 

في خلق مزيد من الوقت لإلنجاز. 
ويضيف: ال بد من وجود التحديات في أي 
نظراً  أكثر  الشرطي  العمل  في  ولكن  وظيفة، 
لطبيعة هذه الوظيفة ومتطلباتها، فالحرص على 
أعانني  المحدد  الوقت  في  وإنجازه  العمل  دقة 

على تجاوز الكثير من تحديات العمل. 
ينصح البلوشي زمالءه باإلخالص والمثابرة 
واالجتهاد في العمل، والعمل كفريق عمل واحد 
الغالي كل حسب مجاله وعمله،  الوطن  لخدمة 
الله«،  »رحمه  زايد  والدنا  من  تعلمناه  ما  وهذا 
العلمية والعملية. كذلك  الحياة  فهو قدوتنا في 
لحجم  مستوعباً  يكون  أن  للموظف  بد  ال 
األمن  ألن  عاتقه،  على  تقع  التي  المسؤولية 
جميع  من  يتطلب  وهذا  الجميع،  مسؤولية 
احترام  في  قدوة حسنة  يكونوا  أن  المنتسبين 
من  الجهد  قصارى  وبذل  وتطبيقه،  القانون 
أجل المحافظة على األمن واألمان وعلى الرقي 

والتقدم الحضاري في الدولة.

البلوشي: تنظيم وقتي من أهم أولوياتي
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خارج المهنة

أحمد خميس: أحرزت العديد
من البطوالت في عالم التجديف

اإعداد: الرا الظرا�سي

التوعية  فرع  من  خميس  أحمد  أول  المالزم 
المرورية بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين يمثل 
سنوات،  سبع  منذ  للتجديف  اإلمارات  منتخب 
وأحرز الكثير من األلقاب على المستوى العربي 
والخليجي والدولي، فهو بطل الخليج مرتين في 
من  العديد  على  حصل  كما  التجديف،  رياضة 
الربع  وفي  العربي،  المستوى  على  الميداليات 
األول لهذا العام حصد ميداليتين ذهبية وفضيه 
البطل  هذا  على  نتعرف  الدولي.  المستوى  على 

من خالل الحوار التالي:
> ماهي رياضتك المفضلة؟ 

- أنا إنسان محب للرياضات بشكل عام، أجد 
بها المتعة والقوة والتميز، ويصعب تخيل حياتي 
من دون هذه الرياضات المختلفة، ولكن الرياضة 
المفضلة لي شخصياً هي الرياضة التي اخترت 
أن تكون وسيلتي لرفع اسم بالدي عالياً، وهي 
الله تميزت بها، وهي  الرياضة التي بفضل من 

رياضة التجديف، و اآلن أنا في منتخب اإلمارات 
للتجديف.

> لماذا رياضة التجديف بالذات؟
والجميلة،  المهمة  الرياضات  من  التجديف   -
وحقيقة أرى في هذه الرياضة نفسي وتميزي، 
وقدراتي  طاقاتي  وإلظهار  لي  األنسب  وهي 
الرياضية المتنوعة، وهي من الرياضات المهمة 
والصبر  الجهد  بذل  إلى  وتحتاج  والصعبة 

لتحقيق أرقام متميزة في بطوالتها.
> هل ولدت في بيئة عائلية تمارس رياضة 

التجديف؟ 
وتمارس  تحب  عائلتي  األمر  حقيقة  في   -
التجديف،  رياضة  ليست  ولكن  دائماً،  الرياضة 
بالساحرة  مهوسون  عائلتي  أفراد  أغلب  وإنما 
أنا  لهذا  الناس،  كأغلب  القدم(  )كرة  المستديرة 
خط  له  يكون  أن  قرر  الذي  العائلة  في  الوحيد 

رياضي مختلف ومتفرد وجديد.

> بماذا يحلم المالزم أول أحمد خميس في 
المجال الرياضي؟

- طبعاً األحالم الرياضية كبيرة ومتنوعة وغالباً 
تدور حول فكرة اإلنجازات الرياضية والميداليات، 
ببنان  له  يشار  أولمبياً  بطالً  أكون  أن  أحلم  وأنا 
الفخر الرياضي، وأنا أرفع عالياً علم بالدي في كل 
المحافل الرياضية في مجال التجديف، سواء كانت 

محافل عربية أو دولية. 
> ماهي البطوالت التي شاركت بها؟ 

شاركت  التي  البطوالت  من  العديد  هناك   -
مسيرتي  في  مرتين  الخليج  بطل  حصدت  بها، 
الميداليات على  العديد من  الرياضية، وحصدت 
العام  لهذا  األول  الربع  وفي  العربي،  المستوى 
المستوى  على  وفضيه  ذهبية  ميداليتين  حصد 
الدولي. وخالل مشواري أحرزت سبع ميداليات 
ميداليات  وخمس  فضية،  وواحدة  ذهبية، 

برونزية.
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أصحاب الهمم

ولد حارب أحمد عبدالله الجسمي في إمارة دبي 
عام 1985، ونشأ في أحضان أسرة ربته على الحب 
إعاقة  الكبار. عانى منذ والدته من  واإليثار وتقدير 
ذهنية سببت له تأخراً في التحصيل العلمي، إال أن 
عزيمته وإرادته القوية لم تجعاله يستسلم لإلعاقة، 
باإلضافة إلى والديه اللذين وقفا إلى جانبه منذ أن 
اكتشفت إعاقته، وقد علّمانه الكثير من أصول الحياة 
وجعالنه يقف صلباً أمام تحديات الواقع، وهو األمر 
دروب  وشق  المعوقات  تخطي  على  ساعده  الذي 

الحياة بثقة كبيرة.
العامة  بالقيادة  الجسمي  التحق   2014 عام  في 
المواصالت،  أمن  إدارة  في  وتحديداً  دبي،  شرطة 
وأسندت إليه مسؤولية اإلشراف على العمال برتبة 
اإلدارة  هذه  في  بعملي  سعيد  يقول:  أول،  شرطي 
فضالً  المسؤولين  من  أجد  حيث  الوظيفة،  وهذه 
عن زمالئي في العمل كل أنواع الحفاوة والتشجيع 
على  ومشجعة  صحية  عمل  بيئة  إنها  والتقدير.. 
اإلبداع، وقد جعلتني أشعر بالمسؤولية وبذل كل ما 

بوسعي إبداعاً وابتكاراًـ لخدمة الوطن الغالي«.
وأصبح  الرياضة  إلى   1992 عام  الجسمي  اتجه 
عضواً في نادي دبي ألصحاب الهمم، أمضى في هذا 
النادي ساعات طواالً من المران والتدريبات الشاقة، 
الذي  وناديه  لذاته  باهرة  بإنجازات  جهوده  لتتكلل 
ميدالية   120 بـ  فاز  العزيز. حيث  وللوطن  احتضنه 
ذهبية وفضية وبرونزية خالل البطوالت الرياضية 

المحلية والدولية التي شارك فيها.
يقول الجسمي: »لقد تذوقت حالوة الذهب ألول 
بذهبية  ظفرت  أن  بعد  العالمية  األلعاب  في  مرة 
 ،2007 شنغهاي  أولمبياد  فعاليات  في  متر   100
الميداليات  من  العديد  على  الحصول  لي  وسبق 
وبطوالت  دورات  في  والبرونزية  والفضية  الذهبية 
عالمية، آخرها ذهبية سباق 100 متر عدواً في دورة 
األلعاب اإلقليمية الخامسة )دورة زايد الخير( التي 
الخاص  األولمبياد  بتنظيم  اإلمارات  استضافتها 
اإلماراتي، كما حققت برونزية عالمية أيرلندا 2003«.

وسبق للجسمي أن مثّل اإلمارات في حمل الشعلة 
األولمبية لدورة األلعاب األولمبية )األولمبياد الخاص( 
بالصين، شنغهاي 2007 التي مرت بجمهورية مصر 
العربية. حيث تسلّم الشعلة األولمبية وهو يرفع علم 
البحرية  للقوات  تابعة  سفينة  متن  على  من  الدولة 
البحر أمام ساحل اإلسكندرية  المصرية في عرض 
تقديراً للعالقات الطيبة التي تربط البلدين الشقيقين، 

ومّر بالشعلة من أمام قلعة قايتباي التاريخية.
أربع  على  بطلنا  حصل  فقد  ذلك،  عن  فضالً 
القوة  رفعات  لعبة  في  وفضية  ذهبية  ميداليات 
خالل بطولة العالم لألولمبياد الخاص التي أقيمت 
»كنت  يوضح:  ذلك  وفي  مؤخراً..  أبوظبي  في 

أنني  خصوصاً  التحدي،  لخوض  جاهزاً  دائماً 
استعددت لهذا الحدث العالمي قبل ثالث سنوات، 
لقد قمنا بالتحضير للحدث العالمي بصورة جيدة 
من خالل معسكر داخلي في مدينة العين، حيث 
التحدي  لخوض  الجاهزية  أتم  في  الجميع  كان 
واألجواء  اإليجابية  الروح  الجميع  ومشاركة 
البطولة، والحمد  التي شهدتها  الرائعة  اإلنسانية 

لله أننا انتصرنا«.

طموحات الجسمي كبيرة، وهو يتطلع إلى رفع 
علم اإلمارات عالياً خفاقاً من خالل قنص ذهبية 
رفعات القوة في كل بطولة يشارك فيها، كما أنه 
يهوى لعبة كرة القدم، وسبق أن شارك في ألعاب 
الملونة  الميداليات  فيها  ونال  والطائرة  اليد  كرة 
أن  حين  في  الوطني،  بالمنتخب  زمالئه  برفقة 
في  المشاركة  من خالل  كانت  الرياضية  بداياته 

»أم األلعاب« رياضة الجري.

حارب الجسمي 
بطل رياضي يهوى التحديات
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شخصيات

 999 - خا�س

ثقافية  وشخصية  أعمال  رجل  الماجد  جمعة 
تسعى إلى المعرفة والخير، ولهذا أطلقوا عليه لقب 
طواش الخير، هذا الرجل مهما كتبنا عنه لن نوفيه 
قدره في أنه قال عن نفسه »أصبحت كالهواء ال 
أتنفس إال العلم«، هو رجل اإلحسان والبر والخير، 
الجمعيات  في  العديدة  الخيرية  مساهماته  له 
والمؤسسات  والجامعات  والمدارس  الخيرية 
اللجنة  الدولة وخارجها فاختارته  الخيرية داخل 
هذا  الكريم  للقرآن  الدولية  دبي  لجائزة  المنظمة 
الدورة  في  للجائزة  اإلسالمية  الشخصية  العام 
والتعليمية  االجتماعية  لخدماته  تقديراً   23 الـ 

والتراثية.
ولد جمعة الماجد في الشندغة في إمارة دبي 

طواش الخير

سنة 1930 حينما كانت هي واجهة دبي وسوقها 
وميناءها ومركزها التجاري العتيد وكانت نشأته 
األولى مع أسرته وكان ترتيبه الثاني بين أخوته.

وكان والده يعمل بالغوص وهي المهنة األكثر 
يملك  »نوخذة«  وكان  الخليج،  أهل  بين  انتشاراً 
كل  بدء  مع  الغوص  إلى  بهما  يخرج  محملين 
عمره  من  السابعة  جمعة  ابنه  بلغ  ولما  صيف 
اصطحبه إلى رحالت الغوص وبقي يرافق والده 
السنة  أيام  بقية  يذهب  بينما  سنوات  أربع  نحو 
عند  دراسته  الماجد  جمعة  بدأ  المدرسة.  إلى 
)المدرسة  حديثة  مدرسة  إلى  انتقل  ثم  المطوع 
انتقل  قصيرة،  مدة  المدرسة  في  وبقي  األهلية( 
بعدها إلى العمل بالتجارة التي استهوته أكثر من 

متابعة الدراسة. كان والده يصطحبه منذ الصغر 
وكانت  الصيف،  فصل  في  الغوص  رحالت  إلى 
على  والمثابرة  الصبر  منها  تعلم  شاقة  رحالت 
علوم  من  وشيئاً  والكتابة  القراءة  تعلم  العمل. 
الدين والقرآن الكريم واللغة العربية في الكتاتيب 
بقيمة  منذ صغره يشعر  المطوع، وكان  يد  على 
تلك  في  بسهولة  متوافراً  يكن  لم  حيث  الكتاب، 

األيام.
يقول المرحوم أحمد بن ظبوي المدرس في 
مدرسة األحمدية، إنه شاهد جمعة الماجد عندما 
يجلب  يومياً  الصباح  في  دراسته  يباشر  بدأ 
الفرصة  له  أتيحت  القرطاسية كلما  معه بعض 
واألقالم،  والمساطر  الكراسات  مثل  ويبيعها 
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متابعته  وعند  بالتجارة،  بالتفكير  بدأ  هنا  ومن 
بالشارقة  اللية  من  يومياً  يمشون  وهم  للطلبة 
إلى المريجة قام بتوصيلهم كل صباح بسيارته 
بو  اهتمام  تفرز  المواقف  الالندروفر، من هذه 
خالد بالطلبة والعلم وسعيه إلى أن نشر العلم 
منه في تنمية الوعي  في ربوع الوطن إسهاماً 
لدى الناس وتوصيل الكلمة المكتوبة والمقروءة 

إليهم.
الصبر  تريد  الحياة  إن  الماجد:  جمعة  يقول 
والعناء وإنها ليست مفروشة بالسجاد أو الورود، 
فعندما بدأ تجارته وفي عز البرد والحر كان أول 
دكان يفتح في السوق وآخر دكان يغلق، وفي عام 
إلى لبنان وتعرف على وكيل شركة  1968 ذهب 
كانت  التي  الثالجات  فاستورد  إلكتريك  جنرال 
»أبو  أسماه  خاصاً  مكيفاً  وطلب  بالغاز  تعمل 

حصان«.
وإنشاء  والثقافة  العلوم  فكره  عن  تغب  لم 
يفكر  فكان  والمكتبات،  والجامعات  المدارس 
كيف يصل التعليم إلى الجميع في الدولة، بعدها 
التي  الخيرية  األهلية  المدارس  إنشاء  في  أسهم 
تعم أنحاء اإلمارات، ثم أنشأ مركز جمعة الماجد 
والطلبة  الباحثين  يساعد  الذي  والتراث  للثقافة 
أي مخطوطات  أو  المراجع  إلى  المحتاجين  كافة 
وصور وخرائط ومجالت وكتب نادرة، وقد أهله 
هذا الدور إلى نيل جوائز عدة منها جائزة الملك 

فيصل 1999 لخدمة اإلسالم.
وتوفيره  الكتاب  على  الحفاظ  سبيل  وفي 
تم في مركز جمعة الماجد إنشاء وحدة ترميم 
المجالت والكتب، وسافر بنفسه إلى أغلب دول 
العالم ليتعرف على كيفية المساهمة في الحفاظ 
بإحضار  فقام  وترميمها،  التالفة  الكتب  على 
جهاز الماجد للترميم اآللي، ليرمم الكتب داخل 
الدولة وخارجها وقام بإهداء 14 جهازاً للجهات 

كافة.
فترة  البسيطة في  بالتجارة  الماجد  بدأ جمعة 
متواضعة كرجل عصامي بنى نفسه بنفسه وشق 
طريقه الصعب، وكلما أحس بنمو تجارته لم ينس 
أنه في بلد الخير ولم ينس العلم، وكان يكافح من 
هذا  المتعلم في كل مكان،  يكون وجود  أن  أجل 
غيض من فيض من سيرة جمعة الماجد في خدمة 

الثقافة والعلوم والخير لإلنسانية.
بتأسيس  له  زمالء  مع  قام  الستينيات  مطلع 
الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم  لجنة بمباركة 
الغرير، وناصر  الله  الطاير، وعبد  وضمت حميد 
راشد لوتاه، وقد قامت هذه اللجنة بجمع التبرعات 
من المحسنين بدبي، حيث شيدت بها ثانويتين، 
كما  للبنات،  وأخرى  دبي  بر  في  للذكور  واحدة 
سعى في المدة نفسها إلى تأسيس المكتبة العامة 

بدبي.
في عام 1983 أنشأ المدارس األهلية الخيرية 
اإلسالمية  الدراسات  كلية  أنشأ   1987 عام  في 
والعربية، وشهاداتها معادلة من جامعة األزهر 
الشريف، وفي عام 1991 شعر بحاجة الطالب 
مكتبة  فأنشأ  والمراجع  الكتب  إلى  والباحثين 

ثقافياً  مركزاً  بعد  فيما  لتصبح  تطورت  عامة 
وسهولة،  بيسر  العلم  لطالب  الخدمات  يقدم 
والتراث  للثقافة  الماجد  جمعة  مركز  وهو  أال 
بدبي، والذي فيه من المخطوطات ما يزيد على 
على  يزيد  ما  الكتب  ومن  مخطوطة،  ألف   250
على  يزيد  ما  الدوريات  ومن  عنوان،  ألف   300
6000 عنوان موزعة على أكثر من نصف مليون 
عدد، واآلالف من الرسائل الجامعية. وفي عام 
ثلة  مع  الخير  بيت  بتأسيس جمعية  قام   1990

تقديراً للجهود واألنشطة التي قام بها جمعة الماجد، فقد تم منحه العديد من الجوائز المحلية والدولية 
منها:

< كرمته وزارة العدل الكويتية الستضافة األسر الكويتية في عام 1990، ولدوره في تأسيس لجنة 
اإلخاء اإلماراتية الكويتية 1990.

< جائزة سلطان بن علي العويس، شخصية العام الثقافية لدولة اإلمارات العربية المتحدة 1992.
< جائزة دبي للجودة »رجل أعمال العام« 1994.

< جائزة المساهمين في محو األمية وتعليم الكبار من وزارة التربية والتعليم 1995.
< شهادة تقدير من جمعية المؤرخين المغاربة تكريماً لجهوده في خدمة الثقافة والتراث 1996.

< جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة اإلسالم في عام 1999.
< جائزة البر من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العام 1998.

الحفاظ على  لدوره في  العلمي بجامعة سانت بطرسبورغ تكريماً  المجلس  < شهادة فخرية من 
التراث اإلسالمي 1999.

< جائزة الشخصية الدولية لخدمة الثقافة والتراث من قبل الرئيس المصري عام 2000.
< شهادة تقدير من المركز اإلسالمي في آخن – ألمانيا 2000.

< شهادتا تقدير من جمعيتي الصالح الفلسطينية وجمعية األعمال الخيرية تقديراً لجهوده ودعمه 
للقضية الفلسطينية 2000.

< كرمه المجمع العربي الثقافي في بيروت لجهوده في حماية التراث العربي واإلسالمي سنة 2001.
< شهادة تقدير من وزارة اإلعالم الكويتية لجهوده المتميزة في خدمة اإلسالم 2001.

< جائزة الشارقة للعمل التطوعي 2003.
< تم تقليده )نوط القدس من الدرجة األولى( من الرئيس الفلسطيني في عام 2005.

< جائزة مهرجان القرين الثقافي 12 في عام 2005
< جائزة سلطان العويس الثقافية في مارس 2008.

المساعدات  الخيرين بغرض تقديم  من زمالئه 
المالية والعينية للمحتاجين من الفقراء.  

أحب جمعة الماجد الكتاب منذ الصغر، فالكتاب 
عنده كنز ثمين يضم تراث اإلنسانية كلها ويقول: 
اعتبر نفسي مسؤوالً عن إنقاذ أي كتاب معرض 
للتلف في العالم، بأي لغة كان وأياً كان موضوعه 
أو كاتبه، ألن الكتاب يمثل إرثاً حضارياً لإلنسانية 
جمعاء، والحفاظ عليه هو حفاظ على اإلرث العلمي 

والثقافي واإلنساني.
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د. �شمر ال�شام�شي

عناق 
الفكرة

كثيراً ما ينتابنا التفكير حول المبادئ القانونية واالجتهادات القضائية وشتان 
بين األمرين فاالجتهادات القضائية عمل شخصي يبلوره القاضي حسب تفسيره 
أصول  في  ثابتة  قاعدة  أو  عليه  متفقاً  مبدأً  كان  القانوني سواء  للنص  وفهمه 
القانون أدرجها المشرع في أحد األقاليم وفقاً لما يتناسب مع الزمان والمكان 
واألشخاص ويدور بخلدنا اليوم بعض الخواطر القانونية نتناولها في سلسلة 

متتالية من المقاالت نبدأها بالتعويض عن الضرر.
قبل الخوض في غمار هذا الموضوع البد وأن نوضح للقارئ أن هناك مبادئ 
لتقدير التعويض النقدي، حيث يقدر القاضي جبراً كامالً للضرر بقدر ما لحق 
المضرور من خسارة وما فاته من كسب، وكذلك الضرر األدبي الناجم عن آالم 
اإلصابة وما يتجرعه المضرور من حسرة وألم، فكما في الدول المتقدمة التي 
تحذو حذوها دولة اإلمارات بشأن التعويض األدبي )المعنوي( نتيجة المساس 
أصاب  ما  التعويض  تقدير  في  اإلماراتي  المشرع  يراعي  والشعور،  بالعاطفة 
المضرور ومراعاة ظروفه وال يدخل في حساب التقدير ظروف المتسبب في 

الضرر.
وقد يتمثل التعويض في قيمة نقدية يحكم بها القاضي دفعة واحدة أو على 
أقساط وقد يصل األمر إلى أن يكون التعويض بشكل رتيب مدى الحياة أو لمدة 
زمنية معينة. وقد أجاز المشرع للقاضي في حالة التعويض على أقساط إلزام 
للعدالة أن  المسؤول بتقديم تأمين أو ضمان كاٍف ليطمئن المضرور وتحقيقاً 
يصل الحق ألصحابه، كما ذهب رأي نراه األصوب أن تقدير التعويض الجابر 
وأنه  خاصة  الضرر  حدوث  وقت  ال  بالتعويض  القضاء  وقت  يكون  للضرر 
القضاء في دعوى تعويض لسنوات حتى تكون دعوى  يتأخر  أن  الممكن  من 

التعويض صالحة للفصل فيها.
أخيراً وليس آخراً فإن مبدأ التعويض عن الضرر سواء كان جبراً كامالً أو 
جزئياً فقد أبصر المشرع أهميته ومنح قاضي الموضوع وفقاً لإلطار القانوني 
النفسية  المضرور  آلالم  وجبراً  للعدالة  تحقيقاً  التعويض  في  التقدير  حرية 
والمعنوية والمادية، حيث تصل التعويضات عن األضرار في بعض الدول إلى 
ماليين الدوالرات تقديراً ألهمية وكينونة اإلنسان ومراعاة لمصالح األشخاص، 
وعى  وقد  القانونية.  بالمظلة  يتمتع  الذي  اإلقليم  داخل  الجميع  ينضبط  حتى 
المشرع اإلماراتي هذه األهمية وأفرض قانوناً خاصاً بالتعويضات باإلضافة إلى 
نصوص القانون المدني الذي شرح من خالل نصوصه باباً كامالً للتعويض عن 

األضرار سوف نوردها الحقاً في خواطرنا القانونية.

خواطر قانونية
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بحور القوافي

جفاف الياسمين

قالوا..

إشراف: خالد الظنحاني
k.dhanhani@yahoo.com

المرأة اإلماراتية بشكل عام وصلت إلى مكانة 
يحتل  اليوم  النسوي  األدب  أن  وأظن  بها  تليق 
مرتبة جيدة على السلم األدبي، ولكنه يحتاج أيضاً 
إلى جهد أكبر لتصل للمكانة التي تجعلها موازية 

للقرناء من الدول المتقدمة أو تتقدم عليهم.

فاطمة املعمري
             شاعرة إماراتية

شعر: عتيق خلفان الكعبي

ــــــــــّر ِفـــــْيـــــه اْلــــــَقــــــاِدِمــــــْن َعـــــلَـــــى ِرِصـــــــْيـــــــف ْيِ

ــن ــ ــِزْي ــ َمـــــــْن ُدْوِنـــــــــــْه ِح ِمــــــْن َيـــــــْوم َســـــاَفـــــْر ِوالـــــــزِّ

ــْي َبــــــْعــــــِدْه ِســــــــَوى َجـــــــــْرٍح ِدِفــــــْن ــ ــِعـ ــ َمـــــا َحــــــْد َمـ

ِتـــــُطـــــوف ِمـــــــْن ِقــــــْرِبــــــْي ِوُجـــــــــــْوه اْلــــَعــــاِبــــِرْيــــن

ــــْيــــِنــــْي ِيـــــِجـــــّف اْلـــــَيـــــاِســـــِمـــــْن..! َمــــــا َبـــــــْن َكــــفَّ

ـــــِنـــــْن ــاْق ِلـــــــْه ِواْلـــــَقـــــلْـــــب َذاِبــــــْحــــــه اْلَ ــ ــَتـ ــ ــْشـ ــ ِمـ

أُشــــــــــْوف ُصــــــــــــْوَرْة َبــــْســــِمــــِتــــْه ِفـــــــْي ِكـــــــّل ِحــــْن

ــْن ــ ــِم ــ ِس ِعــــــــــــْذِرْك  َهـــــِجـــــْر  ــا  ــ ــ َي ْد  أَردِّ ــْزت  ــ ــ ــِج ــ ــ ِع

ـــــــامِلِـــــــْن الِزْلـــــــــــت أْســـــــــــــأَْل َعـــــْنـــــه ِصـــــْبـــــح اْلَ

اْلــــــَعــــــامَلِــــــْن ِكـــــــــّل  ِزّد  َوْجــــــــِهــــــــْه  ــت  ــ ــْقـ ــ ــَشـ ــ ِعـ

ــْن ــ ــ ــلِ ــ ــ ــد ِمـــــــْن ُهـــــــْم َراِح ــ ــْي ــ ــِع ــ ُمـــــــْوع ْت َلــــْيــــت الـــــــدِّ

ــْن ــ ــِن ــ ــسِّ ــ ــْت أْحــــــــــالْم ال ــ ــ ــاَع ــ ــ ــــى َض ِمـــــــْن َيــــــــْوم َقــــفَّ

ــن ــ ــِزي ــ ِت ال  ـــــْت  َعـــــيَّ ْو  ِبـــــــْي  َشــــــاَنــــــْت  واألْرض 

ــّد ِلــــــــْي َكــــــــّف اْلــــِيــــِمــــْن ــ ــِمـ ــ ــْيـ ــ ــــــــــــِذْي ِبـ َوْيـــــــــن الِّ

ِمـــْتـــَعـــاِنـــِقـــْن ــْر  ــ ــُمـ ــ ِعـ ــى  ــ ــَق ــ ــْب ــ ِن ْو  ِلــــــْي  ــود  ــ ــُعـ ــ ْيـ ِو 

ــْن ــ ــِق ــ ــَي ــ ــا اْل ــ ــَه ــ ــْع ــ ــَط ــ ــْق ــ ـــــّك ِي ــْون الـــــشَّ ــ ــ ــُن ــ ــ َعــــَســــى ِظ

ـــــــاِرِتـــــــْه ِوْقــــــــــَفــــــــــْت ِعــــــــُيــــــــْوِنــــــــْي ِتــــــْنــــــِتــــــِظــــــْر َطـــــــيَّ

ــــــى َفـــــــْرِحـــــــِتـــــــْي ِفــــــــــْي ْزَيــــــــــاِرِتــــــــــْه اْلـــــــَغـــــــاِلـــــــْي الــــــلَّ

َواْكـــــــــَبـــــــــْر ِخـــــــَســـــــاره ِفـــــــــْي اْلــــــِعــــــِمــــــْر ِخــــــَســــــاِرِتــــــْه

ـــــــَشـــــــا َشــــــــَراِرِتــــــــْه ْوَجـــــــْمـــــــر اْلــــــــَوَلــــــــْه َبـــــاْقـــــَصـــــى اْلَ

ــْه ــ ــ ــاِرِتـ ــ ــ ــَتـ ــ ــ ْوَلــــــــْيــــــــل اْلــــــــــِوَجــــــــــْع أْرَخـــــــــــــى َعـــــــلَـــــــّي ْسـ

ِتـــــــــْه ِجــــــْســــــِمــــــْي ِشــــــَكــــــا َحــــــــــَراِرِتــــــــــْه ْوِمـــــــــــــْن َصـــــــــدِّ

ْعــــــَبــــــاِرِتــــــْه ـــــــــن  َلْ ْو  َصــــــــْوِتــــــــْه  ِصــــــــــَدى  َواْســـــــــَمـــــــــْع 

ْوِتـــــــِعـــــــْبـــــــت أِلــــــــــــّف ْبــــــــَشــــــــاِرِعــــــــْه ِوْبــــــــَحــــــــاِرِتــــــــْه

َجـــــــــاِرِتـــــــــْه..! ِشـــــــْرَفـــــــْة  ْو  َبـــــــاِبـــــــْه  ِقــــــِفــــــْل  َواْنــــــــِشــــــــْد 

ِوْعـــــــــُيـــــــــْون ِحـــــلْـــــِمـــــْي ِفـــــــــْي اْلـــــــــَغـــــــــَراْم اْخــــــَتــــــاِرِتــــــْه

ـــ٫٫ َرْهــــــــــن اَشــــــــاِرِتــــــــْه ــ ــــ ــ ــــ ــ ِوْيـــــــــــــــِرّد ِمـــــــــْن َقـــــلْـــــِبـــــْي ِفـ

ــــــْمــــــت َهـــــــــّد ْحــــــَجــــــاِرِتــــــْه ــــــــَبــــــــْل ِوالــــــصَّ ْوَطــــــــــــــاْح اْلِ

ــْه ــ ــ ــاِرِتـ ــ ــ ـ ــحَّ ــ ــ ْوَبــــــــْحــــــــر اْلـــــــــِهـــــــــوَى أْغـــــــــــــــَرْق ِســـــــِفـــــــْن َبـ

ْوِعــــــــْنــــــــد اْلــــــِعــــــِســــــْر َيــــــْثــــــِبــــــْت ِمـــــــــــَدى ِشــــــَطــــــاِرِتــــــْه

ْوَيـــــــــــْهـــــــــــِدْي َيــــــــــــــِدْي ِشــــــــــــَذا ِعـــــــِطـــــــْر َطـــــــَهـــــــاِرِتـــــــْه

ـــــــســـــــاِيْ ِلــــــــــْي ِتــــــــــــــِزّف ْبـــــــَشـــــــاِرِتـــــــْه ْوَعــــــــَســــــــى الـــــــنِّ
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شعر: سمرا عنجريني صديقان..
لل�شاعرات فقط:

شعر: عزيزة آل ثامر
اِكْن اْلَجرح السَّ

المساء اقترب
جالسة على األريكة

أخفي وجهي بين َيَدّي
أهزُّ كتفي ..

نصفه من خجل
ونصفه اآلخر من يأِس

»لن أدَع رجالً
َيْجَعلُِك على هذه الحال«

هكذا أخبرتني نفسي ..
الوقُت قد حان

إلنزاله من عليائه
لم يحفظ لِك وعداً

وفي نهاية المطاف

َخَذلك ..!!!
كلمات انبعثت بقسوة

مني..إلّي ..
لهجة تصاعدت من داخلي

اإلجابة تصطُك سيدي
كأنها صفعة …!!!!

ردت على سؤال غبي ..
أمنية..!!!!!!

أن تقص علّي
لَم عدْت ..??

ي ُغ همِّ لربما أفرِّ
أضُع رأسي المتعب

على وسادِة الغد

أتابع حياتي كأنَك لم تكن ..
ذمتي منَك بريئة

أحتفظ بحزني لأليام..
قرص من المنشط

قد يفي..!!!!!
أتلو أدعية أبدية

وأعلم أن الكلمات
لن تجدي ..

ا ..يا أنت ..!!!! صديقان كنَّ
صديقان .!!!!

فكيف أضحينا
شماتة البلِد ..!!!!!??

ــَراْم ــ ــِكـ ــ ــْي َمــــا ُهـــــْو ُمــــــرور اْلـ ــقـ ــافـ ــْن َخـ ــ ــَك ــ ــْك ِس ــ ــْرِحـ ــ َجـ

ِواْحـــــــِتـــــــَراْم ــِدره  ــ ــ ــْق ــ ــ َم ــْي  ــ ــِب ــ ــلْ ــ ــَق ــ ِب ِلــــــْك  ٍل  أوَّ ِمــــــْن 

ــَراْم ــ ــَغـ ــ اْلـ ِعـــْمـــر  َواَْنــــَهــــْيــــت  ــــَفــــا  اْلِ َدرب  ــت  ــْكـ ــلَـ َسـ

ـــْك َحــــــَراْم ــْر ِمـــــْن ِيـــِحـــبِّ ــ ــاِع ــ ــَش ــ ــت ْبِ ــْبـ ــِعـ ـــى ِلـ َيــــا الـــلَّ

ــت امْلَــــــــَراْم ــْغـ ــلَـ ــــــْك َبـ ــت ِفـــــْي ْرَضــــــــاْك َلـــــْن انِّ ــ ــَرْفـ ــ أْسـ

ــى َمـــــا ِيـــــــَراْم ــ ــلَ ــ ْك َع ــْي ِعــــُقــــْب َصــــــــدِّ ــ ــِبـ ــ ــلْـ ــ أَنــــــا ْوَقـ

ــّر؟! ــ ــِمـ ــ ــِتـ ــ ــْسـ ــ ــــــــَطــــــــا َيــــــا َصـــــاِحـــــِبـــــْي ِمـ إَلــــــــى ِمـــــَتـــــى ِواْلِ

ــول ْوِعـــــــــــِذْر ــ ــ ــُب ــ ــ ِواْلــــــــَيــــــــوم َلــــــــْو ِتــــــْعــــــِتــــــِذْر َمــــــا ِلــــــــْك ِق

ِواْلــــــــِقــــــــَدْر ِبــــاْلــــِقــــَضــــا   .. ْر  َتـــــــَعـــــــذَّ َســـــأْلـــــِتـــــْك  ِوْلــــــَيــــــا 

ــت ْوِمـــــَقـــــّر ــ ــْيـ ــ وح َبـ ــــــــــــِذْي ِلـــــــْك ِبــــــِوْســــــط الــــــــــرُّ ِواْنــــــــــت الِّ

ْوِمـــــــَفـــــــّر َمـــــــــالذ  ال  ـــــــْك  ِحـــــــبِّ ْبـــــــَصـــــــّك  ــْي  ــ ــ ــِن ــ ــ ــِت ــ ــ ــْك ــ ــ ــلَ ــ ــ ْوَم

ــــــّر ــــْمــــِتــــْه ْيـــــــُتـــــــوب.. ْوِيــــــْجــــــَعــــــْل ِذْكـــــــِرَيـــــــاِتـــــــْك ِمَ َعــــلَّ
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بحور القوافيبحور القوافي

أدب عالمي 
سارة هاو

هونغ  في  هاو  سارة  الشابة  واألكاديمية  الشاعرة  ولدت 
كونغ عام 1983 عن أب بريطاني وأم صينية، تلقت تعليمها في 
كلية كيز بجامعة كيمبرج، ونالت شهادة الدكتوراه في األدب 
اإلنجليزي. بعد ترشيح مجموعتها البكر في القائمة القصيرة 
لجائزة فوروورد، دعيت الشاعرة للمشاركة في يوم الشعر 
الوطني، وهو مهرجان سنوي إللقاء الشعر أنشأته مؤسسة 
المقترحة  الموضوعة  وكان   1994 عام  للفنون  فوروورد 
للقصائد المشاركة هي »الضوء« تستذكر الشاعرة في مقال 
عن القصيدة كتبته فيما بعد الفكرة التي راودتها حين علمت 
الضوء(:  )أي  غيابه  »مفارقة  وهي  المقترحة  بالموضوعة 
حياته  هوكينغ  البروفيسور  أمضى  التي  السوداء  الثقوب 
المهنية يعمل على فك رموزها«. بعد إنجازها القصيدة أهدتها 
إلى هوكينغ زميلها في الكلية ومؤلف الكتاب الذي سحرها في 
سني مراهقتها )موجز تاريخ الزمن(. حين علم هوكينغ بذلك 
طلب مقابلتها وعرض أن يلقيها بصوته على الرغم من وصفه 
لصوته المصنوع من تركيبة خاصة بأنه »ليس موسيقياً جداً« 
وأنه »صمم في األصل لدليل هواتف«. إال أن الشاعرة وصفت 
صوت هوكينغ بكونه يمتلك »إيقاعاً وتناغمية فريدين« سيظهر 
فيه »التقابل بين المحتوى الشعري والخاصية اآللية لصوته«.

مع  الكم  وميكانيكا  والنسبية  الجاذبية  قوانين  التقت  لقد 
الصورة الشعرية واالستعارة والمجاز لخلق صورة متعددة 
واأللغاز،  بالخفايا  المليء  ولكوننا  حولنا  من  للعالم  األبعاد 
عالم  كيمبرج  بجامعة  كيز  كلية  زميال  صنعها  في  اشترك 
الفيزياء النظرية الذي رحل عن عالمنا مؤخراً ستيفن هوكينغ 
والشاعرة هاو التي فازت مجموعتها الشعرية البكر )انشوطة 
من اليشب( بجائزة ت. س. اليوت البريطانية المرموقة لعام 
خالل  من  الواعدة  بالشاعرة  العبقري  العالم  التقى   .2015
قصيدة كتبتها الشاعرة عن الفيزياء بعنوان »النسبية« ليلقيها 

العالم بصوته اآللي الفريد:
حين نستيقظ مستحوذاً علينا الرعب في الظالم

التي  األشياء  شكل  نحو  طريقها  أعيننا  بؤبؤات  تتلمس 
نعرفها.

في  صيد  كالب  كأنها  الشقوق  من  المنفلتة  الفوتونات 
المضمار

تكشف عن ثنائية الضوء في ظاللها المنعكسة
التي تجعل جدار مختبر مظلم مقلما ـ لم تعد جزيئات ـ

وبموجة تقول وداعاً لكل يقين.
إذ ما األكيد في كون يتدبلر مبتعداً

مثل صيحة صفارة إنذار في منتصف الليل؟ 
يقولون إن ضوءاً نراه يومض فوق قطار منطلق سريعاً

سيفسر لنا سبب تمدد الزمن كأنه ما بعد ظهر رائع،
يتنبأ بالثقوب السوداء، حيث يلتقي خطان متوازيان،

ضوء نجومه المتوازي األفقي المنشق،
منحنياً في مساره، ال يستطيع أن يقاوم. إن أمكننا الذهاب

في تفكيرنا إلى هذا الحد، أال يمكن ألعيننا أن تتكيف مع 
الظالم؟

أعالم عربية
جميلة العاليلي

ولدت الشاعرة المصرية جميلة العاليلي في 20 مارس 1907 بمحافظة المنصورة، وانتقلت 
كشاعرة،  عليها  وأثنوا  طيبة  بطريقة  شعرها  الشعراء،  كبار  استقبل  بعدما  للقاهرة،  منها 
فشجعها ذلك على االنتقال من المنصورة إلى القاهرة لإلقامة الدائمة فيها بعد أن حاز ديوانها 
األول الذي صدر عام 1936 تحت عنوان: »صدى أحالمي« على أعجاب وثناء رواد ومؤسسو 

جماعة أبوللو.
تنوع ما  الذي  الغزير  األدبي  بإنتاجها  العاليلي،  الشاعرة  تميزت  األدبية  وعبر مسيرتها 
بين الشعر والرواية والمقاالت، حيث توالت أعمالها بعد أن استقرت في القاهرة، فأصدرت 
وفيه  األول(  الديوان  من  عاماً  أربعين  بعد  )أي   1976 عام  إيماني«  »صدى  الثاني  ديوانها 
جمعت شعرها الصوفي واإليماني. أما ديوانها الثالث »نبضات شاعرة« فكان مقرراً له أن 
يصدر في عام 1951 وكتب مقدمته زكي أبوشادي، لكنه تأخر ثالثين عاماً فلم يصدر إال في 
عام 1981. ويبدو أن رحيل والدة الشاعرة ثم رحيل زوجها وبعض إخوتها وأصفيائها حال 
بينها وبين إصدار هذا الديوان، النغماسها في حال من األسى واالنطواء والعزلة. وإلى جانب 
هذه الدواوين الثالثة هناك ديوانان مخطوطان ،هما »همسات عابدة« و»آخر المطاف«. وقد 
نشرت أشعار جميلة العاليلي في مجالت»الرسالة« »واألديب« اللبنانية و»الثقافة« ومجلتها 
التي كانت تصدرها شهرياً. وإلى جانب أعمالها الشعرية، أصدرت جميلة العاليلي عدداً من 
الروايات، مزجت فيها بين األسلوبين السردي القصصي والشعري، من بينها روايات »هندية«، 
»الراهبة«، »إحسان، »تآلف األرواح«، »الراعية«، »الناسك«، »جاسوسة صهيون«، »من أجل 
1949، استمر صدورها  أدبية بعنوان »األهداف« عام  الله«. كما أصدرت مع زوجها مجلة 
شهرياً نحو عشرين عاماً، وكانت تكتب فيها سلسلة من المقاالت التي تتناول قضايا اإلصالح 
واألخالق واآلداب واألمومة وغيرها من القضايا. وكانت جميلة العاليلي صاحبة صالون أدبي 
يؤمه عدد كبير من األدباء وشعراء زمانها ومفكريه..فقد كانت خالل زياراتها للقاهرة قبل أن 
تنتقل إليها، تتردد على صالون مي زيادة، وصالون هدى شعراوي، حيث تعرفت فيهما على 
الكثير من الشخصيات األدبية والفكرية، وقررت بعدها أن تؤسس صالونها األدبي الخاص 
بها في المنصورة تحت اسم »المجمع األدبي« ثم انتقلت به إلى القاهرة بعد ذلك- بمساعدة 
ـ وقد أسهم هذا الصالون بدور مهم في إخراج جيل جديد من  زوجها الصحفي سيد ندا 
الشعراء من خالل اكتشاف العديد من المواهب الشعرية الشابة، وكانت مثاالً للفتيات الريفيات 
الالئي ناضلن من أجل الوصول لحلم الكتابة والتواجد وسط القاهرة. وفي دراسته لنيل درجة 
الماجستير في كلية دار العلوم جامعة القاهرة عام 2008 بعنوان: »جميلة العاليلي، حياتها 
وشعرها: دراسة فنيّة«، يكشف الباحث أحمد محمد الدماطي عن كثير من الجوانب التي كانت 
مجهولة في التأريخ األدبي لحياة شاعرتنا الراحلة، وحياة كثير من األعالم ممن كانوا على 
صلة بها. وتعد هذه الدراسة أول دراسة كاملة ومستقلة عن حياة جميلة العاليلي وشعرها، 
بعد أن ظلت بعيدة عن متناول النقاد والدارسين باستثناء المقاالت القليلة المتأملة في شعرها 

وحياتها للدكتور محمد عبدالمنعم خفاجي واألستاذين أنور الجندي ووديع فلسطين.
بيتها بسبب  الشيخوخة ولزمت  أمراض  أيامها األخيرة من  العاليلي« في  عانت »جميلة 
كسور تعرضت لها أثناء سقوطها بمنزلها، لكنها ظلت محافظة على عادة الكتابة والشعر حتى 
رحلت عن عالمنا في 11 أبريل من العام 1991، عن عمر ناهز 84 عاماً، تاركة إرثاً إبداعياً يضعها 

في مكانة مهمة في تاريخ اإلبداع األدبي والثقافي في مصر.
الليل..

باللِه، يا ليُل ال تسمع ألتراحـي.. فكم حنوُت على ُمْضنَى وُملْتَـاِح
اِح باللِه، قل لي: هل عيناك قد ُفتَِحـْت.. على جريٍحِ تمنَّى كَفّ جــَرّ
قني.. والنَّاُس في ليلِهم هاموا بأفـراِح أشكو لنفسَي من َهــٍمّ ُيؤِرّ

هذا يسامر حسناَء على ِحـَدٍة.. ما بين ناٍي، ومزَماٍر، وأقـداِح
بابَة في َجهٍر وإفَصــ، ـاِح خاٍل من الَهِمّ ال يشكو لها أبــداً.. إال الَصّ

باِح على وْعٍد لـصَدّاِح وذاك في نومه قد ُغَطّ تحَسبُــُه.. من الَصّ
وأنَت، يا ليُل، ترعاني على ِحَدٍة.. ما أْطَوَل الليَل للمحروِم يا صاِح

احـي أشكو إلى الله قلباً صاحياً أبـداً.. يا ليته مثل غيري ليس بالَصّ
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 اأمثال �سعبية:

•  كالم في العآيب نقص في العقل
يضرب المثل في النميمة والكالم في حق الغير من دون وجودهم، يكون 

كالماً غير مرغوب فيه، ويدل على نقص عقل المتكلم.

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

اإلنسان أن يختار االنصياع إلحدى هاتين القوتين المتنافرتين.

كلمة ومعنى
الشريعة

قال الشاعر محمد بن مسعود األحبابي:
خذ هاية الخيل البديعه

           اللى مرابطها من »سبيع«
وله عين مدعوجه وسيعه

           تخشع فوادي تخشيع
ريجه شرى ماي »الرفيعه«

          والذ من ماية »مريفيع«
والذ من ماي »الوريعه«

           اللى تفجر مكن ينابيع
من لين عوده ما يطيعه

            تلعب به أرياح المرابيع
ألدن م االغصان الرفيعه

            لي في بساتين الزراريع
أو مثل موزع »الشريعه«

             أو في غتل »سور المزاريع«
على  الموز  بعود شجرة  يحب  من  قوام  مشبهاً  األخير  البيت  في  وقوله 
الشريعة، يعني على موضع الماء، وهي عند أهل اإلمارات موضع ماء تصب 
فيها األفالج من الجبال، وهي عربية فصيحة، فلقد جاء في اللسان: والشريعة 
الناس  يشرعها  التي  الشاربة  مورد  وهي  الماء،  مشرعة  العرب:  كالم  في 
وتشرب  تشرعها  حتى  دوابهم  شرعوها  وربما  ويستقون،  منها  فيشربون 

منها، والعرب ال تسميها شريعة حتى يكون الماء ال انقطاع له، ويكون ظاهراً 
معيناً ال يسقى بالرشاء، وإذا كان من السماء واألمطار فهو الكرع، وقد أكرعوه 

إبلهم فكرعت فيه وسقوها بالكرع وهو مذكور في موضعه.
وشرع إبله وشرعها: أوردها شريعة الماء فشربت ولم يستق لها.

كنايات مالحية

)خشم أوحره(
خشم: أنف.

أوحره: نوع من األسماك
أنف هذه السمكة عجيب غريب إنه يأخذ كامل استدارة الرأس، وإذا كان 
كامل  على  ينتشر  وهو  مباشرة  الفم  فوق  أنفها  فإن  فيها،  أكبر شيء  فمها 

العضلة.
إن شكل الوجه غير المعتاد في بقية األسماك جعلها متوحشة أو بشعة، 
مما حدا بهم ألن يعطوه كنية لمن كان أنفه عريضاً، وقد كانت العرب ومازالت 
يسلم بعضهم على بعضهم اآلخر بمالمسة األنوف ببعضها، وأنها أنوف ذات 
حمية وإباء، حتى إن بعضهم إذا أراد أن يصنع شيئاً يضع سبابته على أنفه 
ويقول: )على ها الخشم( أي أنه سوف ينجز وعده أو عمل اآلخرين بكل ما 
إذ هي في وضع تذمر  اتجاه معاكس  الكنية هنا ذات  أوتي من قوة، ولكن 

واحتقار فالتشبيه سلبي ومقيت.

»شراع وهوا«
إذا كانت تيارات الهواء مواتية فإن الشراع سوف يمتلئ بالهواء وسوف 
الصباغ، كنية هي: )ماي  أورد  البحر، وقد  إلى عرض  بعيداً  السفينة  تبحر 
وهوا، وأضاف: يقال هذا المثل للداللة على أن الظروف مناسبة ومواتية، أي 
حينما تكون الريح مع المركب، فإن سرعته تزيد ثم أردف الكنية: شراع وهوا.

عبارات
الرشاد والمنحاز

أداة من  الحديد الصلب, والمنحاز هو كذلك  أداة صغيرة من  الرشاد هو 
بأداة  وتدق  األدوية,  وأعشاب  البهارات  داخلها  في  يوضع  الصلب  الحديد 
الرشاد بهدف طحنها. والمنحاز والرشاد البد أن يتواجدا معاً دائماً, فكالهما 

يكمل اآلخر.

هب ريح
»إن مســؤولية بنــاء النهضــة يف هــذا البلــد ال تقــع عــى الحكومــة وحدهــا، ولكــن الشــعب 
ــي االتحــادي ـ يشــارك يف هــذه املســؤولية، يشــارك  ــه أعضــاء املجلــس الوطن ــذي ميثل ـ ال

بالــرأي والفكــر واملشــورة، وبالعمــل الدائــب والجهــد الخــاق والتعــاون املخلــص«.

املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه«
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الكلمة و الظل

ترّجل حبيب الصايغ.. ترجل الشاعر واألديب 
والصحفي.. ترجل فارس القصيدة العربية، تركنا 
مع الغياب تركنا مع الفراغ الذي ال يمكن للزمن 
فالساحة  الكبير،  الفقد  خسارات  إنها  يمأله،  أن 

حبيب الصايغ.. فارس الشعر يترجل
متابعة- خالد الظنحاين

المشهد  »حبيب«،  خسرت  اإلماراتية  الثقافية 
الشعري العربي خسر »حبيب«، الصحافة المحلية 
والعربية خسرت »حبيب«، لقد غادرنا جسداً ولم 
اإلنسان  نتذكر  وسنبقى  وفكراً،  روحاً  يغادرنا 

واألب واألديب والمثقف الذي تحول برحيله إلى 
أيقونة تستنير بها األجيال.

وإنساناً  مبدعة،  قامًة  اإلمارات  تفقد  برحيله 
محباً  قيادته،  لنهج  وفياً  بوطنه،  باراً  وابناً  دمثاً، 
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فيما قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل 
نهيان عبر »تويتر«: »رحم الله اإلعالمي المخلص 
حبيب الصايغ.. رجل صاحب قلٍم متميز.. وحس 
وطنٍيّ عاٍل.. وغيورٌ على وطنه اإلمارات.. نسأل 

الله له الرحمة وألهله الصبر والسلوان«.
 ،1955 عام  أبوظبي  في  الصايغ  حبيب  ولد 
راح  ثم  صغيرة،  سن  في  الشعر  لكتابة  وتوجه 
ينظم المزيد من القصائد، ويكتب النثر عن الوطن، 
وقضاياه، وينشرها في الصحافة عندما كان طالباً 
في مدرسة »جابر بن حيّان« الثانوية في أبوظبي، 
ما شاع معه اسمه واحداً من المتفوقين في الكتابة 
مسامع  إلى  الخبر  وصل  حيث  الوطن،  أبناء  من 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، »طيب 
الله ثراه«، الذي لم يتردد في اختياره للعمل محرراً 
شهري  براتب   1973 عام  »االتحاد«  صحيفة  في 
الموهوبين  تشجيع  منطلق  من  درهم،  آالف   3
الصايغ  حصل  بيدهم.  واألخذ  المواطنين،  من 
كما حصل   ،1977 عام  الفلسفة  بكالوريوس  على 
العربية  اإلنجليزية  اللغويات  في  الماجستير  على 
لندن، وعمل في  1998 من جامعة  والترجمة عام 
اتحاد  إدارة  مجلس  وترأس  والثقافة،  الصحافة 

كتاب وأدباء اإلمارات.
نشر  بسبب  عربياً،  شهرة  األكثر  الراحل  يعد 
إنتاجه عربياً في وقت مبكر، وتناول النقد العربي 
المؤتمرات  عشرات  في  ومشاركته  اإلنتاج،  لذلك 
والندوات العربية والعالمية، وقد صدرت عنه وعن 
إنتاجاته الكتابية دراسات نقدية كثيرة منها »سيرة 
كعوش،  سامح  الفلسطيني  للناقد  يهذي«  غيم 
محمد  للناقد  الشعرية(  الصايغ  حبيب  )تجربة 
الثقافة  دائرة  أصدرت  كما  الدين.  نور  عبدالله 
واإلعالم في الشارقة كتاباً عنه بمشاركة ثالثين 
العربية، ورّشح لجائزة  الدول  من مختلف  باحثاً 
اإلنجليزية  إلى  قصائده  وترجمت  لآلداب،  نوبل 
واإلسبانية  واإليطالية  واأللمانية  والفرنسية 
والصينية. وكان للراحل حبيب الصايغ، دور بارز 
واضح  وحضور  باإلمارات،  الثقافية  الحركة  في 
عليها  يشرف  كان  التي  الثقافية  األنشطة  في 

وينفذها عبر مواقعه المتعددة.
حصل الصايغ على عدد من الجوائز والتكريمات 
تريم  »جائزة  منها  والعالمية،  والعربية  المحلية 
كما   ،2004 عام  الصحافة(  رواد  )فئة  عمران« 
كرمته جمعية الصحفيين عام 2006 بوصفه أول 
الوطنية،  الصحافة  في خدمة  عاماً   35 من قضى 
وحصل عام 2007 على جائزة الدولة التقديرية في 

اآلداب، وكانت المرة األولى التي تمنح لشاعر.
الشيخ  السمّو  كرَّمه صاحب   ،2012 عام  في 
عضو  القاسمي،  محمد  بن  سلطان  الدكتور 
باختياره  الشارقة،  حاكم  األعلى،  المجلس 
شخصية العام الثقافية لمعرض الشارقة الدولي 
السمو  2016، كرمه صاحب  عام  للكتاب. وفي 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 

الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، »رعاه 
الله«، ضمن ملتقى »أوائل اإلمارات«، لكونه أول 
لالتحاد  العام  األمين  منصب  يشغل  إماراتي 
في  كّرمه  كما  العرب.  والكتاب  لألدباء  العام 
للكتاب  الدولي  »نيودلهي«  2019 معرض  يناير 
الذي شارك فيه ضمن وفد الشارقة المشارك 

في المعرض الهندي.
والمراكز  المناصب  من  الكثير  الصايغ  شغل 
على  سواء  واإلعالمية،  األدبية  مسيرته  طوال 
ومنها  العربي،  الوطن  أو  اإلمارات،  دولة  صعيد 
اإلبداع  ترجمة  لمشروع  التنفيذية  اللجنة  رئيس 
العام  لالتحاد  العام  واألمين   ،2013 عام  العربي 
مجلة  تحرير  ورئيس  العرب،  والكتاب  لألدباء 
العام،  االتحاد  عن  تصدر  التي  العربي«  »الكاتب 
منذ ديسمبر 2015 وحتى رحيله، ورئيس مجلس 
إدارة اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات منذ عام 2009 
وحتى رحيله. ومن المناصب السابقة التي شغلها، 
التي تصدر  أدبية«  »شؤون  رئاسة تحرير مجلة 
اإلعالم  ومدير  اإلمارات،  وأدباء  كتاب  اتحاد  عن 
 ،1977 عام  والثقافة  اإلعالم  وزارة  في  الداخلي 
عام  »االتحاد«  صحيفة  تحرير  رئيس  ونائب 
»أوراق«  مجلة  تحرير  وترأس  وأسس   ،1978
اللجنة  ورئيس   ،1995  -  1982 الشاملة  الثقافية 
الوطنية للصحافة األخالقية في اإلمارات، ونائب 
في  البشرية  الموارد  وتنمية  توطين  لجنة  رئيس 
عام  ومدير  اإلمارات،  دولة  في  اإلعالمي  القطاع 
وعضو  واإلعالم،  للثقافة  زايد  بن  سلطان  مركز 
مجلس إدارة نادي تراث اإلمارات، ورئيس لجنة 
والمشرف  النادي،  في  العامة  والعالقات  اإلعالم 
التي يصدرها  الشهرية  »تراث«  على مجلة  العام 
أبوظبي،  لمسرح  اإلدارية  الهيئة  ورئيس  النادي، 
أبوظبي،  الشعر في  لبيت  الهيئة اإلدارية  ورئيس 
ورئيس وفد المجتمع المدني اإلماراتي إلى منتدى 

المستقبل.
ويعّد المغفور له حبيب الصايغ، كاتباً مشاركاً 
وله  تأسيسها،  بداية  منذ  اإلمارات،  صحافة  في 
1978، وحرر  فبراير  منذ  تنقطع  لم  يومية  زاوية 
صحافة  في  الواعدة  باألقالم  تعنى  صفحة  أول 
اإلمارات »صحيفة االتحاد - نادي القلم – 1978« 
وأسس أول ملحق ثقافي باإلمارات »الفجر الثقافي 

.»1980 –
بار  »هنا  أهمها  الصايغ إصدارات عّدة،  أصدر 
و»التصريح   ،1980 عام  عامة«  الدعوة  عبس  بني 
األخير للناطق باسم نفسه« عام 1981، و»قصائد 
 ،1983 عام  و»ميارى«   ،1982 عام  بيروت«  إلى 
بحر  على  و»قصائد   ،1986 عام  »المالمح«  كذلك 
عام  و»غد«  الكهولة«  و»وردة   ،1993 عام  البحر« 
1995، و»رسم بياني ألسراب الزرافات« و»كسر 
في الوزن« عام 2011، و»األعمال الشعرية الكاملة« 
جزءين، و»اسمي الردى ولدي« عام 2012، و»في 

حب الشيخ زايد« عام 2013.

الحياة  في  فارقة  عالمة  شكل  لقد  بالده،  لثرى 
نوعية  نقلة  أن يحدث  العربية، واستطاع  الثقافية 
أهم  أحد  فهو  اإلماراتي،  الشعري  المشهد  في 
المحركين  وأحد  المعاصرين،  العرب  الشعراء 
الثقافية  المواقع  خالل  من  البارزين  الثقافيين 

المهمة التي شغلها.
تميز في عمله، وشعره، وكتاباته المحبة لوطنه 
واإلسهام  العطاء  آيات  أروع  فقدم  وإنسانه، 
الثقافي الذي ال ينضب، بينما حجزت له مشاركاته 
الفاعلة مكاناً مرموقاً في المشهد الثقافي العربي، 
أنه جّسد  تمثيل. في حين  مثّل وطنه خير  حيث 
اإلماراتي  النهج  واإلبداعية،  الخاصة  سيرته  في 
العربي،  المحيط  مع  التواصل  في  المضيء 
وقضاياها،  وهمومها  األمة  بشؤون  واالنشغال 
القيم  أبرز  كما  لثقافتها.  األصيل  واالنتماء 
اإلماراتية في التفاعل اإليجابي مع الثقافة العالمية، 
واالنتماء للحضارة اإلنسانية، وقيمها المبنية على 

خير اإلنسان والبشرية.
ترك الراحل الصايغ بصمته في مجاالت عدة، 
وأسهم  الثقافي.  والعمل  والصحافة  األدب  في 
حضور  تعزيز  في  وجهوده  وخبرته  بموهبته 
الثقافية  والمؤسسات  المحافل  في  اإلمارات 
لألدباء  العام  لالتحاد  ترؤسه  في  ولعل  العربية، 
والُكتاب العرب خير مثال على جهوده، وحرصه 
الدائم على مواكبة المكانة الريادية المرموقة التي 

تحتلها اإلمارات في مجاالت النهضة الشاملة.
حظي الراحل بمكانة خاصة عند قيادات الدولة، 
نعاه  فقد  لقيادته،  بوطنه، وفياً  باراً  ابناً  يعد  ألنه 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 
الله«، وصاحب السمو الشيخ محمد  دبي، »رعاه 
بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
الشيخ  سمو  والفريق  المسلحة،  للقوات  األعلى 
مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف 
الوزراء وزير الداخلية، حيث أكد سموهم أن الفقيد 
أحد أعمدة اإلعالم والصحافة واألدب، وقامة أدبية 
وثقافية رفيعة. وقال صاحب السمو الشيخ محمد 
»تويتر«:  في  حسابه  عبر  مكتوم  آل  راشد  بن 
والصحافة  اإلعالم  أعمدة  أحد  اإلمارات  »فقدت 
واألدب.. رحم الله حبيب الصايغ.. وأسكنه فسيح 
المحبة  وكتاباته  وشعره  عمله  وسيبقى  جنانه.. 
لوطنه خير إرث له.. وستبقى األوطان خير شاهد 
وذويه  أهله  ألهم  اللهم  األقالم..  أصحاب  على 

الصبر والسلوان«.
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  قال  بدوره 
زايد آل نهيان عبر »تويتر«: »فقدت اإلمارات قامة 
إبداعياً  أدبية وثقافية رفيعة.. شّكل عطاؤه رافداً 
مهماً أثرى المشهدين اإلماراتي والعربي بأعماله 
القلم  صاحب  الصايغ  حبيب  الله  رحم  القيمة.. 
وأسكنه فسيح جناته..  لوطنه  والمخلص  المبدع 

وخالص تعازينا ومواساتنا إلى أسرته«.
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الشامسي  سمر  الدكتورة  الفنانة  تكتِف  لم 
بدراستها األكاديميَّة في الهندسة المعماريَّة، ولم 
تتًوقَّف طموحاتها الفنيَّة عند محطاتها العالميَّة. 
وقد علت جدران مكتبة البيت األبيض األمريكي 
باختيارها  وال  الفنيَّة.  أعمالها  أبرز  من  واحدة 
العالمي  الملتقى  في  العربي  الفن  سفيرة 
بنيويورك عام 2011 وكانت أصغر وأول عربيَّة 
للعلوم والتكنولوجيا  الجامعة األمريكية  تمنحها 
الدرجة  منحتها  كما  الفخرية.  الدكتوراه  درجة 
ثم جائزة  البريطانية..  إكسفورد  نفسها جامعة 
األمريكية  اللجنة  قبل  من  الفنون  في  التميز 
يثِن  ولم  العنصري.  التمييز  لمكافحة  العربية 

عزيمتها اختيارها واحدة من أنجح عشر سيدات 
مجلة  وفق   2009 العالمي  المستوى  على  أعمال 
»Why Not«األمريكية. لم تغفل اهتماماتها العمل 
العالميَّة  مبادرتها  العرب«  »موناليزا  اإلنساني 
»الفن في خدمة اإلنسانيَّة« من أبوظبي إلى عمان 
ثم تحصد ذهبيَّة التميّز في العمل اإلنساني في 
االجتماعيَّة  المسؤولية  ممارسات  أفضل  ملتقى 
في دبي 2018، وُتحلِّق بمبادرتها اإلنسانيَّة لدعم 
مخيَّم  في  والالجئين  النازحين  سوريا  أطفال 

الزعتري. 
طموحاتها،  الجوائز  وال  األلقاب  ُتشبع  لم 
القانون  في  البكالوريوس  نيل  على  وعزمت 

أول  نفسه  الوقت  في  وأنجزت  بل   2018 عام 
ُتلخص  لفيلم قصير  تجربة سينمائية تسجيليَّة 
والفقر.  الجوع  من  العالم  أطفال  معانات  فيه 
من هنا، كان لمخرجي الفن رأي آخر أن تخطو 
أولى خطواتها السينمائيَّة وغزو عالمية السينما 
»حكاية  فيلم  في  محوريَّة  شخصيَّة  باختيارها 
الكاظم. حيث  للمخرج طارق  األوهام.  الظالل«: 
يجمع نخبة متميزة للنجوم العالميين منهم النجم 
الروماني روبيرت كرستيان والممثلة األمريكيَّة 
إليزابيث جاردنز. وحيث يتم تصوير الفيلم في 
دبي والعديد يتوقع أن ُيعرض في دور السينما 

في مطلع عام 2020. 

د.سمر الشامسي لـ»999«: 

رسالتي دائمًا هي اإلبداع
ومتابعة رسالتي اإلنسانية

في العدالة وتعزيز ثقافة السالم

الكلمة و الظل

 999 - خا�س



85 العدد 585 سبتمبر 2019

معها  وكان  الشامسي  بالفنانة  التقت   »999«
هذا الحوار:

> عزمك غزو عالمية السينما هل هو تحول 
في مسيرة إنجازاتك وتوجهاتك؟

والهندسة  الرسم  خالل  من  استطعت   -
ودراسة القانون أن أصور الحياة اليومية بدراما 
والفنانة  اإلنسانة  بين وجدان  أمزج  وأن  يومية 
صيغ  لخلق  التمرد  حجم  وقتها  وأدركت  معاً، 
جديدة خاصة بشخصية سمر الشامسي المثيرة 
للجدل كما يعتبرونها، فكانت بصمتي في أعمالي 
راقية  فنية  بتعبيرات  واالجتماعية  اإلنسانية 
اإلنساني  الواجب  مفادها  كبيرة  حقيقة  وأمام 

واالجتماعي.
> ما هو الدافع الذي كان وراء موافقتك على 

المشاركة في الفيلم.. هل هي دوافع مادية؟ 
ذاتي  أتحدى  دائماً  أنني  الدافع  يكون  قد   -
في  ذاتية  ثقة  تكون  قد  التميز...  نحو  قدماً« 
قدراتي، فما من تجربة عزمت عليها وإال وكان 

التوفيق من نصيبي.
>  هل يحمل الفيلم رسالة جديدة؟ 

اإلنسان  معاناة  حكاية  الفيلم  يجسد   -
وصراعه مع األساطير التي دائماً كنا نسمع بها، 
ليأتي فيلم الظالل: األوهام مجسداً تلك الحكاية 
الفنانين  فيلم عالمي يجمع نخبة من  من خالل 
ومميزًة  جديدة  بنكهة  عرضاً  ويقدم  العالميين 
من الواقع ومن الهم اليومي لإلنسان وحياته من 

مخزون الذاكرة، وما فيها من غموض وأسرار.
في  األولى  تجربتك  نعتبر  أن  يمكن  هل   <
السينما مغامرة غير محسوبة أم نقلة أم قفزة 

نوعية؟
نعتبرها  ال  لكن  مغامرة  بالفعل  تكون  قد   -
غير محسوبة، ألنه سبق وأن عرضت علّي أعمال 
لم  لكنني  ذلك  قبل  وأمريكية  عربية  سينمائية 
لمشاغلي  وربما  للظروف  وتركتها  الخطى  أتعجل 
العديدة األخرى إلى أن جاء وقتها لنعتبرها امتداداً« 
لطموحاتي غير المحدودة ولن أتردد في أي عمل 

إبداعي أراه يضيف إلى رصيدي ما هو جديد.
نعود إلى فكرة الفيلم وروايته.

أشارك في دور أساسي باسم »ميثا« ويعتمد 
مع  والغموض  والتشويق  اإلثارة  على  الفيلم 
بهدف  خطرة،  مزرعة  إلى  يتوجه  الذي  حمدان 
اكتشاف مصدر الموت لوالد جريس، ثم يصبح 
الصحفية  تتجه  بينما  المزرعة  في  محاصراً 
أفضل  عن  للكشف  تتطلع  هناك  إلى  )صوفيا( 
قصة صحفية. والفيلم يضم نخبة من الممثلين 
ذلك  في  بما  العالم،  أنحاء  جميع  من  العالميين 
الممثلة الرومانية هيرستو تريكا في دور جون 
التي  جاردنر،  إليزابيث  األمريكية  والممثلة 
 »Indecent Proposal« اشتهرت بدورها في فيلم
لعام 1993.سيتم عرض الفيلم، الذي يتم تصويره 
في دبي والعين في دور السينما في بداية يناير 

عام 2020.
في  سابقاً  المشاركة  عليك  عرض  هل   <
العرض  هذا  كان  أو  مسلسالت  أو  أفالم  تمثيل 

األول؟ 
- في سنة 2015 كنت في صدد التمثيل في 
بطولة فيلم أمريكي May Day أثناء تواجدي في 
سان دييغو، ولكن لظروف دراستي القانون لم 
أستطع البقاء طويالً في أمريكا. وفي عام 2018 
بعدما حقق فيلم »ألم الجوع« نجاحاً باهراً وأعلى 
من  العديد  على  والحصول  مشاهدات  نسبة 
الجوائز المحلية والعالمية، ُقدمت إليَّ الكثير من 
أخرى  مرة  التمثيل  عالم  في  للدخول  العروض 
عشق  أمام  ولكن  البداية  في  رافضة  وكنت 
المخرج  معي  تواصل  أن  بعد  وافقت  المغامرة 
الروماني  والممثل  الكاظم  طارق  اإلماراتي 
كثيراً  شجعني  الذي  تريف  كرستيان  روبيرت 

على خوض التجربة.
في  للمشاركة  شهيتك  الفيلم  سيفتح  هل   <

أعمال سينمائية أخرى؟
تستهوياني  والمغامرة  اإلبداع  دائماً   -
أتردد في  لن  ما  وبالتأكيد عندما يعجبني عمل 

الذي  المستوى  على  الفيلم  كان  إذا  الموافقة 
أطمح له لكنني لم أقدم على أي مشاركة في أي 
إنسانية  أو  فنية  قيم  من  أو خال  عمل سطحي 
دقة  بكل  إسهاماتي  سأنتقي  أنني  المؤكد  ومن 
فال يجوز أن ألوث تاريخي بأي عمل متواضع 
القيمة.. إنني حريصة كل الحرص على مكانتي 
في  يكمن  األكبر  ورصيدي  الناس،  قلوب  في 
أي  في  إلسهاماتي  واحترامهم  لهم  احترامي 

مجال..
> عالم السينما حافل باألشواك ونجوميتها 

ال تخلو من متاعب.. 
- نعم لكنني أحسب لكل خطوة ألف حساب، 
في  اسمي  لكتابة  صخر  في  حفرت  كنت  وإذا 
أن  الله  بعون  قادرة  سأكون  التمييز  صدارة 

أحمي هذا االسم. 
> هل واجهت صعوبات في مسيرتك، وكيف 

تنظرين إلى نفسك؟
تحفزني  وقوة  وتصميماً  إرادة  أرى  نعم،   -
على متابعة مسيرتي العملية، واإلنسانية، وأقول 
وأزرع  أساعد  أن  الستطيع  القوة  أعطني  ربِّ 

البسمة واألمل في قلوب الناس..
هذا  تصوير  خالل  من  رسالتك  هي  ما   <

الفيلم؟
اإلبداع  كانت وستبقى هي  دائماً  - رسالتي 
وتقديم كل ماهو مميز وجديد، ومتابعة رسالتي 
اإلنسانية في تحقيق العدالة والدفاع عن الناس 

ومحاربة الجهل وتعزيز ثقافة السالم.

اأ�صارك ب�صخ�صية 

حمورية يف عمل 

�صينمائي عاملي يعر�س 

مطلع 2020
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ستوب!

الفيلم،  ُصناع  مباشر  بشكل  يقصدها  لم  ربما 
فكانت )رمية بغير رام(، جزءاً من الجمهور ال 
أتصوره يشكل األغلبية، ولكنه يشير إلى نسبة 
الخاصة  حكايتها  لها  كانت  تجاهلها،  يمكن  ال 
والحميمة مع فيلم )األسد الملك( عندما عرض 
قبل نحو ربع قرن، زمن مغاير في العديد من 

تفاصيله.
هؤالء الذين تجاوزوا غالباً األربعين، وشاهدوا 
نسخته  في  المتحركة  الرسوم  بتقنية  الفيلم 
األولى، وكان بمقياس ذاك الزمان يعتبر واحداً 
تحقيقاً  أكثرها  من  أنه  كما  األفالم،  أفضل  من 
العالم  بلدان  من  العديد  في  عرض  لإليرادات، 
بداخلنا مشاعر  يوقظ  الفيلم  نفسه،  الوقت  في 
تتعامل  مضيئة  بقعة  إلى  ويشير  الطفولة 
في نسج  قطعاً  نجح  الفني،  العمل  مع  بفطرية 
تلك المساحة، حيث إن األمر ليس قاصراً فقط 
على جماليات التعبير السينمائي، ولكن الحوار 

المتعدد المستويات في التلقي.
بعد  مجدداً  الفيلم  مع  الثاني  لقائي  في  وأنا 
إضافة إيجابية، القت غضباً أحياناً واستحساناً 
أحياناً أخرى من الجمهور، أنا من هؤالء الذين 
سعدوا بالفيلم في ثوبه الجديد، شاهدنا األسد 
الحيوانات  والقرد وغيرها من  والضبع  والفيل 
نفسياً  أهلنا  التجسيد  أن  كما  الطبيعة،  على 
لنصبح جزءاً من الحالة، كنت في دار العرض 
من  قرن  ربع  استعيد  وأيضاً  بالرؤية  استمتع 
الزمن، ألتذكر كيف شاهدته أول مرة وما الذي 
السنون  أنه كلما مرت  السنين، اكتشفت  فعلته 
الطفولة،  لزمن  أكثر  ُعدنا  العمر  في  وأوغلنا 

والذي يتجسد أوالً في بكارة اإلحساس.
احتفل  أنا  كنت  للفيلم،  الفضي  اليوبيل  في 
لم  أنني  وأظن  مشاعري،  مع  الخاص  بيوبيلي 
التجربة، من شاهد  بتلك  مر  الذي  أكن وحدي 

الفيلم ثاني مرة ساورته المشاعر نفسها.
الفيلم راهن على أن المعايشة األصدق للشريط 
الثالثة،  األبعاد  تقنية  تواجد  في  السينمائي 
ستتجسد أكثر وأنت تعيش مع حيوانات الغابة، 
أكبر في  المخرج جون فافرو بذل قطعاً جهداً 
المونتاج، وهو يضع التعبير المالئم للحيوانات 
لتصل رسالة الفيلم، وهذا هو التحدي المهم، ألنه 
التتابع،  تحقيق  في  استثنائية  قدرة  على  يتكئ 
بينما في الماضي تقنية الرسوم التحركة، والتي 
تعبير )الفن الثامن( على  يطلقون عليها أحياناً 

اعتبار أن السينما هي )الفن السابع(.
الجديد  الفيلم  مع  يتعامل  أن  الجمهور  على 
من  المتحركة  الرسوم  في  التعبير  بقانونه، 
والتحكم  درجته  وتغيير  ضبطه  طبعاً  الممكن 
ومن  درجة،  ألقصى  هبوطة  أو  تصاعده  في 
تنسى  وال  تماماً،  الفنية  الحالة  في  التحكم  ثم 
أن التقنيات الحديثة في التنفيذ اختصرت أيضاً 
المصداقية  في  أعلى  درجات  وحققت  الزمن 
باعتباره  الفيلم  مع  تعاملوا  الذين  والمتعة، 
الكثير  افتقدوا  القديم  للشريط  عصرية  نسخة 
من المتعة، ألن القانون اختلف، التصوير)اليف( 
له وسائل أخرى، كما أنه حقق لمن تعامل مع 
نظري  وجهة  من  متعة  المخرج  برؤية  الفيلم 

أفضل.
إيرادات  الذي تربع قبل نحو شهر على  الفيلم 

األسد الملك..
)نوستالجيا( تجدد مشاعر الطفل الذي ال يزال يسكننا! 

الدرامية  الخطوط  كل  على  حافظ  الشباك، 
القديمة، حتى تتعايش مع تفاصيله وتصل إلى 

الهدف األكبر.
بأصوات  أفريقية  غابة  في  األحداث  تجري 
ايؤل  وجينس  روجان،  وسيث  جلوفر،  دونالد 
أمامك  لتتجسد  فافريو،  جان  المخرج  وأعادها 
الغدر والحقد  بكل وضوح مشاعر متباينة من 
والغيرة يقابلها أيضاً الحب وااليثار والتضحية، 
النقاء الذي يتحلى به الشبل ابن الملك الذي كان 
مسيرته،  يكمل  لكي  الحاكم  الملك  والده  يعده 
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قطار ال يقف على املحطة! 

الفنان موهبة يقودها الذكاء هذا هو ما يمنحه القدرة على القراءة الصحيحة للواقع 
مختلف  وفي  نجومنا  كبار  خريطة  تأملت  لو  المشوار  مواصلة  له  ،ويضمن  الفني 
المجاالت ستكتشف أن من استمر ليس هو ما تشبث بدور البطولة، ولكن من تعامل 
بذكاء مع كل ما هو متاح أمامه واقتنص األفضل، وهو ليس بالضرورة األكبر في 
المساحة الدرامية وال الذي يتصدر أيضاً )األفيش(، ولكن الذي يستطيع من خالله 

أن يتنفس إبداعياً.
مثالً خالد الصاوي راهنوا عليه بطالً في العديد من األفالم خالل السنوات الخمسة 
عشر األخيرة، إال أنه عندما وجد أن ما هو معروضاً عليه ال يمنحه البطولة تعامل 
والد   ( في  مشاركاً  العيد  أفالم  في  وهكذا شاهدناه  الجديد،  الواقع  مع  باحترافية 
الرابع  الفيلم  أيضاً  له  سيعرض  وكان  مآتة(،  و)خيال  األزرق2(  و)الفيل  رزق2( 
)الفلوس( بطولة تامر حسني، إال أنه تأجل في اللحظات األخيرة الفيلم األول بطولة 

أحمد عز، والثاني كريم عبد العزيز، والثالث أحمد حلمي.
لم تعد أغلب شركات اإلنتاج ترحب بالصاوي نجماً للشباك، ورغم ذلك لم يعتبرها 
نهاية العالم وقف بطل ثان آخر فيلم لعب بطولته )الضيف( كان حظه متعثراً في دور 
العرض صار لزاماً عليه أن يواصل المشوار بشروط السوق، أو يعتذر ويظل يخدع 
نفسه بأنه النجم الذي ستتخاطفه شركات اإلنتاج، وسيقف المخرجون بالطابور أمام 

باب بيته.
كان نور الشريف يعلم بالضبط أين يتوجه السوق، وهكذا مثالً وافق على أن يشارك 
التالي تسبقه أسماؤهم في )التترات(، وعندما سألته قال لي  الجيل  مع نجوم من 
عندما بدأت في نهاية الستينيات كان اسمي يأتي سابقاً لفتى مصر األول عماد حمدي، 

يجب أن اعترف بأن ذلك هو قانون الزمن.
منح مثالً المخرج شريف عرفة طوق النجاة لمحمد سعد في البطولة الجماعية في 
فيلم )الكنز(بجزئيه األول والثاني، إال أنه لم يستفد من التجربة، ووجدناه يقدم )محمد 

حسين( ليؤدي دور البطل المطلق فحقق باألرقام فشالً ذريعاً.
البطولة  أحالم  قتلتهم  الفنانين  من  عدد  عن  غابت  قيمة  وهي  االحترافية،  هي  تلك 

الزائفة، وصارت كوابيس تؤرقهم بددوا طاقاتهم فيما ال طائل من ورائه.
بعض الفنانين من أجل التشبث بخيوط البطولة الزائفة يوافق على أن يهبط بميزانية 
الفيلم من أجل أن يستمر اسمه متصدراً الشاشة، ونراهم في أفالم دون المستوى، 
ألنها تضمن لهم التواجد في مساحة أكبر، إال أنها تؤدي حتماً إلنزوائهم أكثر وأكثر.

ليس مطلوباً من الفنان أن يقبل بكل الشروط حتى لو كانت على حساب قيمته األدبية، 
وتلك المكانة ال تعني مساحة درامية كبيرة، ولكن مؤثرة وملفتة.

رقعة يلعب عليها الفنان تشبه )السلم والثعبان( قد يوافق على بطولة فيلم متواضع 
يتحول إلى ثعبان فيجد نفسه، وقد هبط ألسفل الرقعة، بينما من الممكن لو امتلك 
لصدارة  الذي يعيده مجدداً  السلم  أن يعثر على  الممكن  القدرة على االختيار، فمن 

المشهد تلك هي االحترافية.
الفن ولهذا يتشبث  اللعبة وأمسك بمفرداتها داخل حلبة  أتقن قواعد  خالد الصاوي 
بمكانته، بينما اآلخرون صاروا في مقاعد المتفرجين ينتظرون قطار البطولة الذي ال 

يقف أبداً على تلك المحطة!! 

أكشن

الذي  بالشر  يمتلئ  اآلخر  الجانب  على  تلمح 
يمثله شقيق األسد األكبر وعم الشبل الذي لم 
ينس أبداً أنه كان األولى بالعرش من أخيه، وظل 
يضمر شراً حتى جاءت له الفرصة ليتخلص من 

شقيقه وابن شقيقه بضربة واحدة.
أنت تتعامل مع رسوم متحركة كما حدث في 
النسخة األولى، أو مباشرة مع تلك الحيوانات 
الخط  تحطم  أن  هو  الرهان  ولكن  المفترسة، 
الوهمي بينك والشاشة، األسد المغدور الطيب، 
واألخ الشرير الطامع في الحكم والشبل النقي، 
فقد حياته وهو  الذي  لزوجها  المخلصة  واألم 
الخضوع  ترفض  ولهذا  ابنه،  حياة  عن  يدافع 
لسيد الغابة الجديد وفاء لذكرى زوجها الملك، 
أنه  األغلبية  رأت  الذي  باألمر  تعترف  لم  فهي 
ينبغي الخضوع لشرعيته، وهو أيضاً ما وجدنا 

عليه خطيبة الشبل، التي ظلت في انتظاره.
الدراما متأثرة وإلى حد بعيد بخيوط )هاملت( 
لوليم شكسبير في العالقة بين الشقيقين، حيث 
الشبح  وظهر  لمؤامرة  الحاكم  الملك  تعرض 
لهاملت يطالبه باالنتقام، هذه المرة الشبل بعد 
بوالده  يحلم  الحكم،  عن  بعيداً  الحياة  أن عاش 
له  يمهد  دائماً  كان  فلقد  القوة،  منه  ويستمد 

طريقه للعرش، قبل أن يغدر به أيضاً شقيقه.
أنه  يستشعر  ألنه  النقاء  يمثل  الصغير  األسد 
من  وشاية  بعد  ابيه،  قتل  في  المباشر  السبب 
)الضباع(  مجموعة  مع  اتفاقاً  عقد  الذي  عمه، 
احتمال  أي  تماماً  ينتهي  حتى  الشبل،  لقتل 
على  يهيم  وهكذا  بالعرش،  للمطالبة  لعودته 
وجهه ويتعرف على الحياة ليعود محمالً برغبة 

لتحقيق العدالة وليس الثأر.
هذه األفالم تستعيد الحكمة من أفواه الحيوانات، 
مصالحها،  وتحركها  وضعها  تتحدى  الضباع 
ضمنياً  اتفاقاً  تعقد  ولكنها  األب  الملك  تخشى 
الحكم،  في  له  شريكاً  تصبح  حتى  أخيه  مع 
وعندما تتأكد مع اقتراب نهايته وبأنه سيغدر 

بها فتتخلص منه.
بداخلنا قيمة  يبدو في جانب منه يوقظ  الفيلم 
التسامح، إال أنه يبعث لنا برسالة ضمنية، تقول 

إن التسامح فقط لمن يستحق!
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العالم،  حول  السياح  من  عدد  اختيار  يتزايد 
قضاء  والمغامرة،  واالسترخاء  الهدوء  محبي  من 
الطبيعة  وسط  سياحية  مخيمات  في  إجازاتهم 
الجميلة، فالتخييم أصبح من أبرز نشاطات سياحة 

العودة إلى الطبيعة.
والتخييم هو أيضاً فرصة توفير للسياح الذين 
في  لإلقامة  كبيرة  مالية  تكاليف  بدفع  يرغبون  ال 

الفنادق والمنتجعات.
للسياح  فرص  مع  التخييم  سياحة  وتترافق 
للمشاركة في فعاليات متنوعة مثل: قيادة الدراجات 
النارية أو الهوائية أو الجبلية والزوارق المطاطية أو 
الخشبية أو المعدنية والمشاركة في سباقات ودية 

اإعداد: �سايل اأبوفار�س 

أو تنافسية فيها، وصيد األسماك والطيور وغيرها 
من الحيوانات المسموح بصيدها، ورياضة المشي، 
الجمال  مثل  الحيوانات  وركوب  الجبال،  وتسلق 
واألحصنة والبغال، وغيرها من الفعاليات الممتعة 

والمفيدة.
قارات  قارة من  أكثر في كل  أو  وتشتهر دولة 
العالم بسياحة التخييم، وتستقطب هذه الدول كل 

عام المزيد من محبي هذا النوع من السياحة.

قارة ا�سرتاليا 

تشتهر في قارة استراليا كل من دولتي استراليا 
استراليا  دولة  ففي  التخييم.  بسياحة  ونيوزيلندا 

يخيم السياح في المناطق الريفية التي تحتوي على 
وأنهار متدفقة، وسهول  مناطق صحراوية هادئة، 
عشبية وغابات كثيفة، وغيرها من المناظر الطبيعية 

الجميلة.
»ويمكن للسياح تجربة الطريقة األسترالية في 
التخييم«، وهي النوم داخل كيس ضد الماء ومجهز 
والنجوم،  القمر  ضوء  تحت  وشراشف  بفرشة 
السائح بنفسه  الطعام فوق حفرة يحفرها  وإعداد 

ويشعل فيها النار.
نصب  للسائح  فيمكن  نيوزيلندا،  دولة  في  أما 
الشواطئ  مثل  األماكن  من  كبير  عدد  في  خيمته 
الخضراء.  والغابات  الجميلة  والتالل  الهادئة 

 »التخييم«.. 
سياحة العودة إلى الطبيعة 
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أن  أي  الحر،  بالتخييم  للسياح  تسمح  ونيوزلندا 
العامة  األماكن  جميع  على  لهم  مسموح  التخييم 
المملوكة من الدولة خصوصاً المحميات الطبيعية، 
مثل  صارمة  بيئية  شروطاً  عليهم  تفرض  ولكنها 
اإلضرار  وعدم  المكان،  نظافة  على  المحافظة 
بالطبيعة أو بالكائنات الموجودة فيها مثل الحيوانات 
والطيور واألسماك، والتخلص من النفايات بطريقة 

صديقة للبيئة.

قارة اآ�سيا

للسياح محبي  من أشهر دول قارة آسيا جذباً 
التخييم من مختلف أنحاء العالم هي مملكة تايالند 
التي تسمح للسياح بالتخييم في عدد من األماكن 

»إيراوان«  الوطنية ومتنزه  مثل حديقة »كاو ياي« 
و»فيتشابون«  ياي«  با  فا  »نام  ومنطقتي  الوطني 

وجزر سيميالن.
المخيمون  السياح  يستمتع  األماكن،  هذه  وفي 
برية،  وبحيرات وحيوانات  وأنهار  برؤية شالالت 

وبمسارات لممارسة رياضة المشي. 
للسياح  التايالندية  المعنية  الجهات  وتوفر 
مدار  على  واألمن  الحراسة  خدمة  المخيمين 
الساعة، وإمكان استئجار المستلزمات مثل: الخيام، 
اإلضاءة  ومصابيح  النوم،  وأكياس  واألسّرة، 
العاملة بالكيروسين، وأدوات إعداد وتناول الطعام 
والشراب، والدراجات الهوائية، وغيرها.. كما توجد 

مقاٍه ومطاعم صغيرة في عدد من أماكن التخييم.

قارة أوروبا 
تستقطب  التي  أوروبا  قارة  دول  أشهر  من 
العالم، هناك  المخيمين من مختلف قارات  السياح 
المملكة المتحدة )بريطانيا(. ويمكن للسياح عيش 
في  برودة  مع  التخييم«  في  البريطانية  »التجربة 
الطقس وسقوط بعض األمطار والنوم تحت غطاء 
مصنوع من القماش المشمع، واالستمتاع بصوت 
على  أو  النوم  كيس  فوق  الخفيف  المطر  سقوط 

سطح الخيمة.
المتحدة  المملكة  في  التخييم  أماكن  أبرز  ومن 
ليك  ومتنزه  إنجلترا  في  البحيرة  منطقة  هناك 

ديستريكت الوطني في كمبريا.



قارة اأفريقيا 

تشتهر جمهورية كينيا في قارة أفريقيا بسياحة 
التخييم.

ويخيم السياح عادة في محمية »ماساي مارا« 
حيث  واسعة،  حيوانات  حديقة  وسط  أي  الوطنية 
في  لألسود  عدد  أكبر  على  المحمية  هذه  تحتوي 
القرن  ووحيد  الفهود  لحيوانات  باإلضافة  العالم، 
و570  الوحش،  وحمار  والغزالن  والفيلة  والثيران 
والنباتات،  األشجار  من  وعدد  الطيور،  من  نوعاً 

واألنهار التي تجول فيها التماسيح.
والطيور  الحيونات  كثرة  من  الرغم  وعلى 
والتماسيح في هذه المحمية، فإن السياح المخيمين 
يكونون في أمن وأمان داخل مخيم فخم وآمن على 

مدار الساعة. 

قارة اأمريكا 

للسياح  جذباً  أمريكا  قارة  دول  أشهر  من 
الراغبين بالتخييم من مختلف قارات العالم، هناك 
الواليات المتحدة األمريكية وجمهورية كوستاريكا 
األمريكية  المتحدة  الواليات  ففي  هايتي.  وجزيرة 
يتيح متنزه »يلوستون« الوطني للسياح المخيمين 
فيه فرص اختيار مكان تخييمهم في مساحة 9000 
كيلومتر مربع من الطبيعة الجميلة التي توجد فيها 
باألسماك،  مليئة  وأنهار  وبحيرات،  كبيرة،  أخاديد 

وسالسل جبال بركانية، وينابيع مياه ساخنة.
المخيمين فرص  للسياح  المتنزه  هذا  يتيح  كما 
لمسافات طويلة، وتسلق  المشي  ممارسة رياضة 
الجبال،  في  الهوائية  الدراجات  وركوب  الصخور، 

المسلية  الفعاليات  من  وغيرها  األسماك،  وصيد 
دببة  وجود  بسبب  الحذر  ضرورة  مع  والمفيدة، 

وذئاب رمادية تجول في أرجاء المتنزه.
السياح  يقصد  كوستاريكا،  جمهورية  وفي 
القادمون للتخييم متنزه »كوركوفادو الوطني« أحد 
أكبر المتنزهات الطبيعية تنوعاً بيولوجياً في العالم، 
والشالالت  الهادئة  بالشواطئ  يستمتعون  حيث 
االستوائية،  المطيرة  والغابات  والبحيرات 
مثل  المتنزه  في  موجودة  حيوانات  ويشاهدون 

القردة والكسالن والبوم. 
»هاليكاال«  حديقة  هناك  هاواي،  جزيرة  وفي 
الوطنية التي فيها منتجع تخييم فخم، حيث يمكن 
التخييم«، والتي  »تجربة هاواي في  للسياح عيش 
تتضمن االستيقاظ باكراً على شاطئ البحر، حيث 

وزيارة  االرتفاع،  عالية  واألمواج  الذهبية  الرمال 
الغابة المطرية، والسباحة في برك سباحة طبيعية، 
وممارسة  والنجوم،  القمر  أضواء  تحت  والنوم 
النشاطات  من  وغيرها  طويلة،  لمسافات  المشي 

الممتعة والمفيدة.

خطوات عملية

وبهدف جعل سياحة التخييم أكثر راحة وأمناً، 
محب  السائح  السياحيون  المختصون  ينصح 
قبل  العملية  الخطوات  من  عدد  باتخاذ  التخييم 

التخييم وخالله. 
ومن هذه الخطوات العملية، هناك:

للتخييم  ومناسبة  مريحة  مالبس  جلب   -
وممارسة النشاطات المتنوعة.

سياحة

العدد 585 سبتمبر 902019



- جلب كيس نوم دافئ تجنباً الختالف درجات 
الحرارة في الليل عن تلك التي في النهار ألنه سينام 

وسط الطبيعة. 
تحتاج  ال  التي  الغذائية  المواد  على  التركيز   -

للتبريد مثل المعلبات. 
لدغات  من  للحماية  خاص  كريم  جلب   -
الحشرات وآخر للوقاية من أشعة الشمس القوية، 
إذا كان  يتناولها عادة  التي  األدوية  إلى  باإلضافة 

يعاني من أمراض معينة.
أو  الحديقة  في  متوافرة  الخيمة  تكن  لم  إذا   -
الذي سيقيم فيه، ليقوم بشراء  المخيم  أو  المتنزه 
خيمة مناسبة ومقاومة للظروف الجوية الخارجية 

وغير سهلة االحتراق.
- جلب أجهزة إضاءة ال تحتاج إلى طاقة كبيرة 

وتعمل بطارياتها لفترات طويلة.
- جلب مولد كهرباء صغير، مع كمية إضافية 
من الوقود خصوصاً إذا كان موقع التخييم بعيداً 

عن محطات الوقود.
- جلب معدات الطوارئ )شعلة الطوارئ وحقيبة 

إسعافات أولية ومطفأة حريق، وغيرها..(.
لديه  التي  التخييم  معدات  كل  أن  من  التأكد   -

كاملة وفي حالة جيدة جداً.
- التدرب على نصب الخيمة وفكها بسرعة حتى 

ال يواجه السائح أي صعوبات في ذلك. 
- التدرب على طرق إطفاء الحريق بسرعة.

- اختيار المكان المناسب والمصرح به للتخييم 
من قبل الجهات المعنية في الدولة التي يتوجه إليها 
حتى ال يتعرض السائح لعقوبات قانونية وغرامات 

مالية.
- إبالغ أفراد العائلة أو األصدقاء بموقع التخييم 

وكيفية التواصل معه.
الهاتفية  االتصال  شبكات  أن  من  التأكد   -

متوافرة في الموقع المراد التخييم فيه.
الموقع  إعدادات  تشغيل  من  التأكد   -
المتحرك  الهاتف  في  إس(  بي  الجغرافية)جي 

وبشكل دائم، لكي يسهل الوصول إلى السائح في 
حاالت الحوادث أو الطوارئ المفاجئة.

مستٍو  مكان  في  الخيمة  نصب  يفضل   -
ومكشوف وبعيد عن المنحدرات والوديان واألنهار 
وغيرها  النمل  وبيوت  والكثيفة  الكثيرة  واألشجار 

من الحشرات.
 - استخدام حبال أوتاد الخيمة بلون فاقع يمكن 
تمييزه بسرعة ومن مسافة بعيدة، ونصب األوتاد 

بعيداً عن طريق مرور األشخاص أو الدراجات..
الحرص على الوصول لموقع التخييم   -
بشكل  الموقع  على  للتعرف  الشمس  غياب  قبل 
المخيمين  السياح  من  عدد  على  والتعرف  أفضل، 
قرب السائح بقصد التواصل اإلنساني بشكل عام 
ولطلب المساعدة في حال وقوع حوادث أو حاالت 

طارئة مفاجئة بشكل خاص.
- االطالع باستمرار على أحوال الطقس للتعامل 

مع أي تغييرات مناخية قد تحصل فجأة. 

91 العدد 585 سبتمبر 2019

قبل  من  المقدمة  بالتعليمات  الدائم  االلتزام   -
الجهات المعنية داخل موقع التخييم وخارجه.

اأحذر هذه االأمور

1. ال تضع المولد داخل الخيمة أو بالقرب منها
2. ال تحاول طبخ الطعام داخل الخيمة أو حتى 

تسخينه تجنباً لالختناق.
3. ال تدخن داخل الخيمة.

4. ال تنس تعقيم أي جرح تصاب به وإن ساء 
األمر اتصل بالجهات المختصة فوراً.

5. ال ترِم المخلفات والقمامة في األرض وجهز 
األماكن  في  منها  والتخلص  لجمعها  األكياس 

المخصصة.
6. ال تقطع األشجار أو تصطاد في األماكن غير 

المصرح بها.
في  األطفال  أن  تأكد  عائلة  لديك  كانت  إذا   .7

مرمى نظرك دائماً.
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من هنا وهناك

هاري  لألمير  الشمع  من  تمثاالن 
متحف  أعده  ميركل  ميغان  وزوجته 
تم  حيث  هوليوود،  في  توسو  مدام 
عرضهما في أبرز المناطق السياحية في 
لوس أنجلوس احتفاالً بعيد ميالد دوقة 

ساسيكس. 
a

»ألترا  لسباق  الثانية  النسخة  إقامة  الرياضي  دبي  مجلس  اعتمد 
ماراثون المرموم« الذي ينظمه المجلس في محمية المرموم الصحراوية 
في دبي خالل ديسمبر المقبل، مع زيادة المسافة هذا العام إلى 300 كلم، 

ليعزز السباق مكانته لكونه أطول سباق قدرة صحراوي في العالم.

نيويورك،  في  الكهربائية  للدراجات  كهربائي  شحن  محطة 
وهي األولى من نوعها بهدف تشجيع استخدام وسائل التنقل 
الكهربائية الصغيرة وهي األولى من 400 محطة سيتم بناؤها 

في المدينة. 
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لوحة يعرضها متحف اللوفر أبوظبي في معرض »موعد في باريس« 
الذي يقام من 18 سبتمبر الحالي حتى 7 ديسمبر المقبل، والذي يغطي 
القرين العشرين بعض أعمال  الباريسية في عشرينيات  الفنية  الحرة 

لبيكاسو وشاغال ومويلياني وغيرهم. 

الفضاء  وكالة  أعلنت 
عن  ناسا  األمريكية 
فرصة  أحدث  إطالقها 
للقطاع التجاري للمشاركة 
الشحنات  نقل  خدمة  في 
إلى  والتكنولوجية  العلمية 
القمر تمهيداً لرحلة روادها 
عام  القمر  على  للهبوط 

 .2024

 شارك أكثر من 3000 عداء في ماراثون بحر الزهور الذي أقيم 
في مدنية تنغ تشونغ الواقعة جنوب شرق الصين للترويج السياحي 

للمدينة التي تشتهر بمناظرها الطبيعية الخالبة.
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من هنا وهناك

 لقطة من فيلم »إل نوتري« الشهير الذي يروي 
الحلم  نحو  الالتينية  أمريكا  في  المهاجرين  قصة 
والفنون  العلوم  أكاديمية  قامت  والذي  األمريكي، 
السينمائية األمريكية بترميمه بعد أكثر من 35 عاماً 
وليوم واحد  على عرضه، حيث تم عرضه مجدداً 
في 200 صالة سينما احتفاالً بشهر التراث الوطني 

الهسباني.

العب   700 من  أكثر  شارك   
النسخة  منافسات  في    والعبة 
الـ 26 لمهرجان أبوظبي الدولي 
للشطرنج في أبوظبي الذي أقيم 

الشهر الماضي.

أهم  يعتبر حصن وادي شي من 
في  الموجودة  والحصون  القالع 
مشاهدة  به  يتاح  حيث  خورفكان، 
برج الرابي والذي يقع شرق المدينة، 
وبالتالي يشكل شبكة مراقبة دفاعية 
من  الحصن  بناء  وتم  للمدينة. 
الحجارة والطين منذ 300 سنة تقريباً 

)تصوير: إبراهيم الريس – وام(.
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النسخة  الرياضي  دبي  مجلس  نظم 
األولى من بطولة كرة قدم ألبناء منتسبي 
الحكومية  والدوائر  والهيئات  المؤسسات 
دبي  عالم  في  دبي  في  أقيمت  التي 
العالمي  التجاري  دبي  بمركز  للرياضة 
بمشاركة خمس فرق من تلك المؤسسات. 

لفنون  الدولي  كيوتو  معرض  يقام 
اليابانية  العاصمة  في  واألنيمي  المانجا 
القديمة »كيوتو« خالل الشهر الحالي، حيث 
المانجا  فنون  في  تطورات  آخر  سيعرض 
يجذب  أن  المتوقع  ومن  واألنيمي،  اليابانية 

هذا العام أكثر من 45000 زائر.

نظم مركز حمدان بن محمد إلحياء التراث 
ورشة عمل بعنوان: »الفن والتراث: الطباعة 
بخام البرقع« بالتعاون مع مركز الشباب في 
العمل  اإلمارات بدبي. وجاءت ورشة  أبراج 
ضمن سلسلة من ورش العمل التراثية التي 
ينظمها المركز بمواقع عديدة في دبي لنشر 
بالفنون  الصلة  المواضيع ذات  الوعي حول 

والبيئة المحلية.
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نزهة

الكلمات المتقاطعة

سودوكو

تراثيــــــات
- سأل قس بن ساعدة أكثم بن صيفي: كم وجدت في ابن آدم من العيوب؟ فقال: هي أكثر من 
ان ُتحصر وهناك خصلة ان استعملها االنسان سترت العيوب كلها قال: وما هي؟ قال: حفظ اللسان 
وقال علي بن هشام رحمه الله: وما الحلم إال عادة وتحلم إذا لم يكن صمت الفتى عن ندامة وعي 
فان الصمت أولى وأسلم. وقال حكيم: من نطق في غير خير فقد لغا ومن نظر في غير اعتبار فقد 
سها ومن سكت في غير فكر فقد لها. وقيل: إذا أعجبك الكالم فاصمت وإذا أعجبك الصمت فتكلم. 
ومن السكوت ما هو أبلغ من الكالم. وقيل لرجل: بم سادكم األحنف فوالله ما كان بأكبركم سناً وال 
بأكثركم ماالً؟ فقال: بقوة سلطانه على لسانه. وقيل: الكلمة أسيرة في وثائق الرجل فإذا تكلم بها 
صار في وثاقها. وقيل: اجتمع أربعة ملوك فتكلموا فقال ملك الفرس: ما ندمت على ما لم أقل مرة 
وندمت على ما قلت مراراً وقال قيصر:أنا على رد ما لم أقل أقدر مني على رد ما قلت وقال ملك 
الصين: ما لم أتكلم بكلمة ملكتها فاذا تكلمت بها ملكتني وقال ملك الهند: العجب ممن يتكلم بكلمة إن 

رفعت ضرت وإن لم ترفع لم تنفع. 

أقوال عن اللسان
-  الذي يخرج من القلب يدخل القلب والذي خرج من اللسان لم يجاوز اآلذان. 

- ليس من شيء أطيب من اللسان والقلب إذا طابا وال أخبث منهما إذا خبثاً.

ابتسامات 
- األول: لماذا تسكب زجاجة الدواء هكذا في الشارع؟

الثاني: أنا مريض وقد طلب مني الطبيب أن امشي على هذا الدواء لمدة أسبوع. 
- الزوج لزوجته وهما يستعدان للخروج: متى ستكونين جاهزة؟

الزوجة أال تسمعني منذ ساعة وأنا أقول لك بعد خمس دقائق.

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

وعمودي.

4- للتفسير- النائي غير القريب.
5- نبي - ينسبون إليهم األقوال.

6- التعّود على الشيء بشكل مرضي.
7- تقذفون - هواء رقيق وطيب الهبوب.

المرارة-  شديد  حولي  نبات  كروية-  لعبة   -8
للنفي.

9- عملة عربية- جمع محراب.
10- مدينة فلسطينية - خاصموك.

أصول  من  سابق  أمريكي  خارجية  وزير   -11
ألمانية.

أفقياً:
بأبو  يلقب  أمريكي  مجري  عالم   -1

القنبلة الهيدروجينية.
المدد  قوات  أوروبية-  عاصمة   -2

والمساندة.
3- نبسط- وكالة أنباء خليجية- عقر 

الناقة »م«.
4- رمز جبري- عاصمة خليجية.

5- تعب- جمع منه- الكالم الكثير. 
6- بكاء - عطشك.

بصرية-  أداة  عطري-  زهر   -7
ضريحي.

8- عنق - من أسماء الذنب.
اللبنانيين  الشعراء  أبرز  أحد   -9

المعاصرين- زاوية.
10- هرب - يتبع.

١١-أول من حفر بئر زمزم.

عمودياً:
1-فقيه لغوي  وعبقري الطب مكتشف 

الدورة الدموية.
2- شديد الظلمة - فك- جنس نباتي 

يتبع الفصيلة السرورية.
صيني  طبي  عالج  الزهور-  من   -3

تقليدي- شخصية تمثيلية لألطفال.

8197
9178

57891
4352

7521
2357

67495
4257
17638  

 

 سودوكو 
كل مربع كبير  شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مره واحدة في 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 

 المفردات : أفقي :
 عالم مجري أمريكي يُلقب بأبو القنبلة الهيدروجينية  – 1
 قوات المدد والمساندة –عاصمة أوروبية  – 2
 عقر الناقة )م( –وكالة أنباء خليجية  –نبسط  – 3
 عاصمة خليجية –رمز جبري  – 4
 الكالم الكثير –جمع ُمنه  –تعب  – 5
 عطشك –بكاء  – 6
 ضريحي –أداة بصرية  –زهر عطري  – 7
 من أسماء الذئب –عنق  – 8
 زاوية –راحل أحد أبرز الشعراء اللبنانيين المعاصرين  – 9

 يتبع –هرب  – 11
 أول من حفر بئر زمزم – 11

 : عمودي 
 مكتشف الدورة الدمويةفقيه لغوي وعبقري الطب  – 1
 جنس نباتي يتبع الفصيلة السروية –فك  – الظلمةشديد  – 2
 شخصية – تقليديعالج طبي صيني  –من الزهور  – 3

 تمثيلية لألطفال      
 غير القريب النائي –للتفسير  – 4
 ينسبون إليهم األقوال  –نبي  – 5
 على الشيء بشكل مرضي التعّود  – 6
 رقيق وطيب الهبوب ءهوا –تقذفون  – 7
 للنفي –نبات حولي شديد المرارة  –لعبة كروية  – 8
 جمع محراب        –عملة عربية  – 9

 خاصموك –مدينة فلسطينية  – 11
 وزير خارجية أمريكي سابق من أصول ألمانية  – 11
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مربع األرقام

تطابق الكلمات

الفوارق

أفقي وعمودي:
أفقياً  الكلمات  ومرادفات  معاني  على  أجب 

وعمودياً حسب التسلسل الرقمي
1- شعر غنائي مرتجل.

2- الكأل الملتف.
3- ضريح.

4- نهم في الطعام.
5- رعب شديد.

6- نال بعة عناء.
7- مرض يصيب العين.

8- يضاف للطعام.

من خالل التدقيق يمكن مالحظة 8 فوارق صغيرة بين كال الرسمين.

تكرار  شرط عدم   6 -1 باألرقام  المربعات  المطلوب ملء   >
الرقم أكثر من مرة أفقياً أو عمودياً.

 
 أفقي وعمودي

 أجب عن معاني ومرادفات الكلمات أفقيا وعموديا حسب التسلسل الرقمي
 مرتجلشغر غنائي  1
 الكأل الملتف –  2
 ضريح – 3
 نهم في الطعام – 4
 رعب شديد – 5
 نال بعد عناء – 6
 مرض يصيب العين – 7
 يُضاف للطعام – 8
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 مربع األرقــــام

شرط عدم  6 – 1المطلوب ملئ المربعات باألرقام من 
 تكرار الرقم أكثر من مره أفقيا أو عموديا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفوارق 

  فوارق صغيرة بين كال الرسمين 8بالتدقيق يمكن مالحظة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفوارق 

  فوارق صغيرة بين كال الرسمين 8بالتدقيق يمكن مالحظة 



العدد 585 سبتمبر 982019

صحة

ُيعَرّف الغضروف على أَنّه نوع من النسيج الضام 
الموجود في الجسم، وُيعّد نوعاً من األنسجة الفريدة 
ألّنه ال يحتوي على أوعية دموية أو أعصاب، وبدالً 
موجودة  بأّنها  الغضروفية  الخاليا  تتميّز  ذلك  من 
التغذية  بتوفير  يقوم  الهالم،  ُيشبه  قالب  داخل 
الغضروف  ُبنية  فإّن  لذلك  وباإلضافة  للخاليا، 
ثالثة  ويوجد  ومرناً.  قوياً  نسيجاً  تجعله  الفريدة 
أنواع من الغضاريف في الجسم، وهي: الغضاريف 
الزجاجية والغضاريف الليفية، والغضاريف المرنة، 
خاصة  حشوات  في  الليفي  الغضروف  ويوجد 
ُتعرف باسم الغضروف المفصلي، ويوجد أيضاً في 
الفقرات الموجودة بين عظام الحبل الشوكي. وهذه 
المفاصل  في  االحتكاك  لتقليل  الحشوات ضرورية 
مثل تلك الموجودة في الركبة، ويعتبره األطباء أقوى 
أنواع الغضاريف الثالثة ألَنّه يمتلك طبقات سميكة 

من ألياف الكوالجين القوية.
في  المفصلي  الغضروف  وظيفة  وتتمثّل  كما 
امتصاص الصدمات، ويعمل كمسند لتلطيف الحركة.
استشاري  عابد  حسين  صادق  الدكتور  وذكر 
جراحة العظام في مديرية الخدمات الطبية في شرطة 
أبوظبي، أنه على الرغم من مرونة وقوة الغضروف، 
أَنّه يمكن أن يتعرض للتلف، وكما ذكرنا سابقاً  إال 
فإَنّ الغضروف ال يحتوي على أعصاب، لذلك فإّن 
االحتكاك  ولكّن  األلم،  يسبّب  ال  التالف  الغضروف 
الذي يحدث بين عظام المفصل والتشوهات األخرى 
الناتجة مثل وخز العظام، يمكن أن يسبّب عدم الراحة، 
إلى االلتهاب، وألّن الغضروف ال  واأللم، باإلضافة 

د.  صادق عابد

يحتوي على أوعية دموية فإّنه ال يشفي نفسه جيداً، 
أو تالفاً،  وذلك ألّنه عندما يصبح الغضروف رقيقاً 
الجديدة،  الغضاريف  من  محدودة  كمية  إنتاج  يتّم 
ولكّن هذه الغضاريف الجديدة تنمو في أنماط غير 
منتظمة وغير مستوية، وينتج عن ذلك أّن العظام قد 
يجعله  مما  المفصل،  عند  بعضاً  بعضها  في  تحتك 
تلف  بيان ألسباب  يلي  وفيما  أيضاً،  لأللم  مصدراً 
الغضروف، واألعراض التي تظهر على المصاب به.

اأ�سباب تلف غ�سروف الركبة

تلف  إلى  تؤدي  التي  األسباب  من  العديد  هناك 
الغضاريف، ومنها:

التآكل: حيث يمكن أن يؤدي التآكل والتمزق مع 
مرور الوقت إلى هشاشة العظام.

قد  التي  األمراض  األمراض: هناك مجموعة من 

المفاصل  التهاب  الغضاريف، مثل:  إلى تلف  تؤدي 
الروماتويدي أو التهاب الفقرات الروماتويدي.

التعرض لضربة مباشرة: فقد يتلف الغضروف 
السقوط  بسبب  قوّية  لضربة  المفصل  تلّقي  عند 
إلى  اإلشارة  وتجدر  حادث سيارة،  نتيجة  أو  مثالً 
يتعلّق  فيما  أكبر  خطراً  يواجهون  الرياضيين  أَنّ 
بالمعاناة من التلف المفصلي وخاصًة أولئك الذين 
يشاركون في الرياضات ذات التصادم العالي مثل: 

كرة القدم األمريكية والرجبي والمصارعة.
السمنة: حيث إّن المفصل الذي يتعّرض لإلجهاد 
لفترة طويلة يمكن أن يتلف، وبالتالي فإّن األشخاص 
الذين يعانون من السمنة المفرطة هم أكثر عرضة 
مقارنة  عاماً،   20 فترة  مدى  على  ركبتهم  لتلف 
وذلك ألّن  يمتلكون وزناً صحياً  الذين  باألشخاص 
الضغط  من  أعلى  لدرجة  الجسم  ُتعّرض  السمنة 

البدني.
التحرك  إلى  المفاصل  تحتاج  الحركة: حيث  قلة 
بانتظام للبقاء في صحة جيدة وقد تزداد احتمالية 
حدوث تلف في الغضروف عند قضاء فترات طويلة 

من الخمول وعدم الحركة.

اأعرا�س تلف غ�سروف الركبة

بتلف  المصاب  على  تظهر  التي  األعراض  من 
الغضروف المفصلي:

وتصبح  المتأثرة،  المنطقة  تتضخم  إذ  االلتهاب: 
أكثر دفئاً من أجزاء الجسم األُخرى، باإلضافة إلى 

أَنّها تصبح مؤلمة وحساسة.

تلف 
غضروف الركبة 

اإعداد: اأماين اليافعي
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• ماهو التهاب الشبكية الصباغي؟
أطلق اسم »التهاب الشبكية الصباغي« قبل أكثر من مئة عام على مرض ظهر كبقع لونية 
)صبغية( في قاعدة العين، شوهدت بواسطة التنظير العيني. كان االعتقاد السائد أن الحديث 

يدور حول التهاب. وقد اتضح الحقاً أن المرض وراثي وناتج عن خلل جيني. 
 

• ما هي أعراض التهاب الشبكية الصباغي؟
تبدأ األعراض األولية للمرض بالظهور، بصورة عامة، في مرحلة الطفولة المبكرة، إذ يمكن 
مالحظة بوادر لمشاكل في الرؤية الليلية، لدى أطفال في سن الخامسة. إن العمى الليلي هو 
عرض عام للمرض. أما العرض الثاني من حيث الشيوع، فهو تقلص مجال الرؤية، حيث 
يشكو 94% من المرضى من ذلك، وفي المقابل، فالتأثير على حدة الرؤية متنوع للغاية. يوجد 
هناك مرضى بالتهاب الشبكية الصباغي الذين ال تتأثر رؤيتهم المركزية حتى جيل متقدم، 
من جهة أخرى، هناك من يفقدون قدرتهم على الرؤية المركزية في العقد الثالث من حياتهم. 
تتغير العالمات البادية في العينين وفقاً لفترة استمرار المرض، فما من عالمات بارزة في 
العقد األول من العمر بشكل عام. تظهر في العقد الثاني نقاط وبقع فاتحة اللون في عمق 

الشبكية، ونقاط صبغية )سوداء اللون( في الشبكية نفسها.

• ما هي طرق عالج التهاب الشبكية الصباغي؟
تتواصل األبحاث الجادة لعالج التهاب الشبكية الصباغي، أو طريقة لتحسن حقيقي في 
إصابة القدرة على الرؤية. يجرى قسم من األبحاث على المصابين بالمرض. يأخذ البحث 

ثالثة اتجاهات مختلفة:
- استبدال الجين المصاب. تتم عملية االستبدال عن طريق وصل فيروس بالجين السليم 

وحقنهما معاً للعين أو للدم، بحيث ينتشر في كل الجسم.
- زرع خاليا مضغية داخل العين بهدف استبدال الخاليا المصابة.

الرقاقة الضوء وتنقل  الشبكية، بحيث تستوعب  أمام أو خلف  إلكترونية  - زرع رقاقة 
اإلثارة )التحفيز( إلى العصب البصري متجاوزة الشبكية المريضة.

توجد هناك احتماالت جيدة لنجاح أحد هذه االتجاهات في السنوات القريبة القادمة.

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

alyafi3@gmail.com

التهاب الشبكية الصباغي

ب
جوا

 و
ال

سؤ
التيبس: حيث تصبح المنطقة متيبسة ومتصلبة.

محدودية الحركة: فمع تقّدم الضرر يفقد الطرف 
المصاب قدرته على الحركة بحرية وسهولة.

قطعة  تنكسر  أن  يمكن  حيث  والبقع:  الكدمات 
من الغضروف في الحاالت الشديدة مما يؤدي إلى 
المنطقة بقع  المفصل، بحيث يظهر على  نزيف في 

وكدمات.

عالج م�ساكل الركبة

تتضمن طرق عالج مشاكل الركبة ما يلي: 
جيداً  خياراً  األولي  العالج  وُيعّد  األولي:  العالج 
العالج:  هذا  ويتضّمن  الركبة  حاالت  من  للعديد 
الراحة أو تقليل األنشطة اليومية ووضع الثلج على 
الركبة المصابة والضغط باستخدام ضّمادة داعمة 

ورفع المنطقة المصابة.
العالج باألودية: يمكن لمسّكنات األلم عالج معظم 
واآليبوبروفين،  األسيتامينوفين،  مثل:  الركبة  آالم 

والنابروكسين.
الطبيعي  للعالج  يمكن  حيث  الطبيعي:  العالج 
العضالت  تقوية  الرياضية  التمارين  وممارسة 

المحيطة بالركبة، وبالتالي زيادة ثبات الركبة.
حقن الكورتيزون: حيث يمكن لحقن الستيرويد 
وانتفاخ  األلم  تخفيف  على  تساعد  أن  الركبة  في 

المفصل.
حمض  حقن  إن  الهيالورونيك:  حمض  حقن 
التهاب  آالم  من  يقلل  قد  الركبة  في  الهيالورونيك 
عند  الركبة  جراحة  إلى  الحاجة  ويؤّخر  المفاصل 

بعض األشخاص.
لتصحيح  الجراحة  إجراء  يمكن  الركبة:  جراحة 
مجموعة متنوعة من حاالت الركبة ويمكن للجراحة 
استبدال أو إصالح الرباط الممزق وإزالة الغضروف 
التالفة  الركبة  استبدال  أو  المصاب  المفصلي 
باستخدام  الجراحة  إجراء  يمكن  أَنّه  إلى  باإلضافة 
باستخدام  أو  إجراء جراحة مفتوحة  أي  كبير  شق 

شق أصغر أي بالمنظار.
الجراحة التنظيرية: حيث يتم إدخال منظار داخلي 
عبارة عن أنبوب مرن مع أدوات جراحية في نهايته 
داخل مفصل الركبة ومن الجدير بالذكر أَنّ الجراحة 
بالمنظار تحتاج فترة نقاهة وإعادة تأهيل أقصر مما 

تحتاجه الجراحة المفتوحة.
يأخذ  حيث  األمامي:  الصليبي  الرباط  إصالح 
الجراح جزءاً من جسم المريض أو من جسم متبرع 

ليحّل محل الرباط الصليبي األمامي الممزق.
ممارسة التمارين الرياضية: فقد يقترح المعالج 
العضالت  لتقوية  للفرد  مناسبة  تمارين  الفيزيائي 
على  الضغط  من  يقلل  مما  بالمفصل  المحيطة 
المنطقة التي تحتوي على الغضروف التالف، ومن 
هذه التمارين: ممارسة تمارين التمدد بشكل خفيف 
الهوائية  التمارين  وممارسة  المرونة  على  للحفاظ 
لتحقيق أو الحفاظ على وزن صحي وتحسين المزاج 
وتحسين القدرة على التحمل وممارسة تمارين القوة 
لبناء العضالت حول المفاصل وعلى الرغم من أَنّ 
هذه التمارين قد ُتقّدم العديد من الفوائد للغضروف 

إاّل أّنها من غير المحتمل أن تؤّدي إلى تجديده.
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تغذية

تصلب  حدوث  حالة  بأنه  اإلمساك  يعرف 
وُيعد  التبرز،  صعوبة  إلى  يؤدي  مما  للبراز 
مرات  عدد  قل  إذا  باإلمساك  مصاباً  الشخص 
في  مرات  ثالث  من  أقل  إلى  لديه  التغوط 
الشائعة  المشكالت الصحية  األسبوع، هي من 
في  حدوثاً  الوظيفية  االضطرابات  أكثر  ومن 

الجهاز الهضمي لإلنسان. 
وترجع أسباب اإلمساك إلى العادات الغذائية 

اإعداد: عائ�سة اليحيائي

اخت�سا�سية التغذية - م�ست�سفى توام- �سركة �سحة اأبوظبي

الخاطئة وطريقة معيشة الفرد ومنها:
منتظمة،  غير  مواعيد  في  الوجبات  تناول   -

وعدم أخذ قسط كاٍف من الراحة.
مثل  باأللياف  الغنية  األطعمة  تناول  قلة   -

الفاكهة، والخضراوات، والحبوب الكاملة.
- قلة الحركة ومالزمة الفراش التي قد تؤدي 
إلى اإلمساك، وهذا مايحدث عادة مع المسنين. 

- عدم تناول الكمية الكافية من السوائل.

- السبب النفسي مثل: القلق – االكتئاب أيام 
االمتحانات- وفاة شخص عزيز- عند السفر أو 

تغيير مكان اإلقامة.
- تكرار تجاهل الشخص الرغبة في الذهاب 

إلى الحمام.
طويلة،  لفترات  األدوية  بعض  استعمال   -
وخاصة التي تحتوي على الحديد والكالسيوم 

واأللمنيوم ومضادات الحموضة.

اتجاهات تغذوية 
للقضاء على اإلمساك واإلسهال
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- فترة الحمل عند النساء.
- اإلفراط في تناول األغذية السكرية المركزة 

كالحلويات والمشروبات السكرية.

ن�سائح غذائية لتخفيف االإم�ساك

في  التالية  الغذائية  النصائح  اتباع  يفيد 
تخفيف حدة اإلمساك:

مثل  باأللياف  الغنية  األغذية  تناول  زيادة   -
الكاملة،  والحبوب  والفاكهة  الخضراوات، 

والبقوليات.
- اإلكثار من شرب المياه والسوائل بحيث ال 

تقل عن 2 لتر يومياً.
- اإلقالل من شرب الشاي خاصة المركز منه 

لتفادي تأثير حمض التانيك القابض لألنسجة.
- اإلقالل من تناول األطعمة النشوية كاألرز 

والبطاطس.
- تجنب التعرض للضغوط النفسية والعصبية 

ألنهما قد يزيدان من فرص حدوث اإلمساك.
- عدم تجاهل الرغبة في الذهاب إلى الحمام 
لحدوث  سبباً  يكون  قد  التجاهل  تكرار  ألن 

اإلمساك.
بصورة  الرياضية  األنشطة  ممارسة   -
مستمرة ألنها تنشط حركة األمعاء، مما يسهل 

دفع الفضالت إلى المستقيم.
الوجبات  تناول  مواعيد  في  االنتظام   -

األساسية.
مع  اإلمساك  تحدث  التي  األدوية  تجنب   -
مراجعة الطبيب المعالج عند الرغبة في تناولها.

- تجنب كثرة استعمال الملينات والمسهالت 
استعمالها  ألن  الطبيب  استشارة  دون  من 
عليها وحدوث  التعود  الطويل يسبب حالة من 

كسل معوي.
استمرار  عند  الطبيب  استشارة  يجب   -
وذلك  طويلة  لفترة  اإلمساك  من  الشكوى 

لتشخيص أسبابه وعالجه.
ليونة  حدوث  حالة  بأنه  اإلسهال  يعرف 
مع  مائية  بصورة  ليصبح  البراز  في  وسيولة 
زيادة عدد مرات التبرز عن العدد الطبيعي، ما 
يؤدي إلى سرعة مروره خالل األمعاء وضعف 
استمر  فإذا  واالمتصاص،  الهضم  عمليتي 
في  شديد  فقد  يحدث  طويلة  لفترات  اإلسهال 

السوائل واألمالح والعناصر الغذائية.

االأ�سباب

هناك عدة أسباب لحدوث اإلسهال أهمها:
- تلوث األغذية بالجراثيم المرضية.

- استعمال بعض المضادات الحيوية، ما يؤدي 
إلى القضاء على الكائنات الحية الدقيقة المفيدة 
وامتصاص  هضم  في  مهم  دور  لها  والتي 

العناصر الغذائية.
أو  الفطريات  بعض  من  الغذائي  التسمم   -

النباتات السامة.
- زيادة تناول أغذية لها تأثير ملين لألمعاء أو 

إضافة كميات كبيرة من التوابل إلى الطعام التي 
تسبب تهيجاً في أنسجة جدار األمعاء.

فقد  طارئة  نفسية  الضطرابات  التعرض   -
يحدث اإلسهال نتيجة الشعور بالقلق والخوف 

كردود أفعال لهما في الجسم.
عند  والبنكرياس  الكبد  في  اضطرابات   -

حدوث أمراض الكبد المزمنة والتليف الكبدي.
- عدم تحمل بعض األطعمة كالحليب وغيره.

النظام الغذائي والتو�سيات الغذائية

تشمل التوصيات الغذائية لمرضى اإلسهال 
على مايلي: 

الطعام  تناول  عن  كلياً  االمتناع  تجنب   -
الحتياج الجسم إلى العناصر الغذائية الضرورية 

له.
- اإلكثار من تناول األغذية النشوية في طعام 
أثناء  والمكرونة  والبطاطس  كاألرز  المريض 
طعامه  إلى  تدريجياً  عودته  ثم  اإلسهال  فترة 

العادي عند تحسن صحته.
- تناول وجبات صغيرة ومتعددة ال تقل عن 

5 - 6 وجبات يومياً.

بالسكر  المركزة  األطعمة  تناول  تجنب   -
والمحليات الصناعية كالسوربيتول.

تأثير  لها  التي  األطعمة  تناول  من  اإلكثار   -
ومخففة لحدة اإلسهال كالموز والجزر والتفاح 

الحتوائها على مركب البكتين.
المستعملة  والزيوت  الدهون  كميات  تقليل   -

في الطعام ألنها تزيد من حدة اإلسهال.
- تناول اللبن والزبادي في الطعام لفائدتهما 
في تخفيف حدة اإلسهال باإلضافة إلى الكائنات 

الدقيقة المفيدة الموجودة فيهما.
الرمان  عصير  و  الشاي  مشروب  تناول   -
التأتير  ذي  التانيك  حمض  من  لالستفادة 

القابض لألنسجة.
- استبعاد الحليب البقري ألنه يزيد من شدة 

اإلسهال.
باأللياف  الغنية  األغذية  عن  االبتعاد   -
كالحبوب الكاملة وبعض الفاكهة والخضراوات 

المحتوية على القشور والبذور والبقوليات.
- في حالة استمرار اإلسهال لفترة طويلة يجب 
والبروتين  السهرات  في  عالية  وجبات  تناول 

مدعمة بالفيتامينات واألمالح المعدنية.
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يتناول الكتاب شخصية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الثرية، بوصفه حاكماً 
عادالً ومتميزاً في إدارة إمارة الشارقة، ومثقفاً كبيراً من مثقفي األمة استخدم سلطته وثروته لتعميم الثقافة 
والمعرفة والعلم، متخطياً حدود إمارته وحامالً بذور الثقافة إلى محيطه العربي، وقد تكّرم بالكثير من المبادرات 
الثقافية المكلفة؛ فبنى مؤسسات ثقافية في الوطن العربي، ال سيما بيوت الشعر والمسرح، وإقامة مهرجانات، 

ودعم الجامعات والمؤتمرات وأنشطة ثقافية كثيرة.
يبدأ الكتاب بالدور الفعال لسمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في عالم الثقافة؛ فيشير إلى دور 
سموه في صناعة الدور الكبير والرائد في التخطيط للحضور البهي إلمارة الشارقة أمام العالم، وسموه قائد 
المسيرة الطويلة في أكثر من أربعة عقود من الزمن، ولم تتوقف مبادرات ومشاريع سموه، وقد حرص على 

أن تكون آليتها يومية داخل الشارقة وخارجها.
ويسلط الكتاب األضواء على الشارقة عاصمة الكتاب، وتأسيس معرض الكتاب فيها، وعلى هيئة الشارقة 
للكتاب، وعلى الشارقة كعاصمة للنشر، ويتناول أهمية الكتاب والمسرح وغيره من األنشطة الدائمة والمتجددة 

في حياة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي.
التي بلغت  أفكاره ورؤاه، وعن مؤلفاته  القيم، وعن  الرؤيوي وحارس  القائد  الكتاب عن سمات  ويتحدث 
على موقعه اإللكتروني 55 كتاباً بالعربية، جعلته من حيث قيمتها أكثر من مؤرخ وأديب، ومسؤول وراٍع لبلده 

وشعبه، وشّكل بنتاجه القيّم منصة إبداع يفتقد لتنوعها وموسوعيتها كتّاب كبار.
ويقف الكتاب بإكبار وإجالل أمام رجل المبادرات، وأمام السيرة الذاتية الثرية لسموه، كما يوثق الكتاب دور 

أسرة سموه في تنمية الحركة الثقافية. 

يوضح الكتاب أهمية سياسة التحفيز التي تتولد في ظل التوجهات الحديثة، والهادفة لتحسين وضعية 
الموظف، وتمكينه من الحصول على تحفيز مادي ومعنوي يتالءم مع وضعيته االجتماعية.

ومظاهر التحفيز كثيرة ومتعددة في األنظمة اإلدارية ألنها مرتبطة بالعمل، وال يمكن فصلها عنه، فهي جزء 
منه؛ بحيث ال يمكن تصور عمل بدون حافز، وأي عمل يقوم به اإلنسان وراءه دافع ومحرك يحفزه على القيام 

به، وهذا ما جعل مظاهر التحفيز تتجلى في األنظمة كافة قديماً وحديثاً، وتبرز على المستويات كافة.
ويرسم الكتاب صورة واضحة عن سياسة التحفيز عبر إبراز المفاهيم لهذا العنصر األساسي في النشاط 

الوظيفي، وأهميته في تطوير النشاط اإلداري، وتأثيره على مسار التنمية. 
واستعرضت الدراسة التي ضمها هذا الكتاب مظاهر التحفيز المتجلية في األنظمة كافة قديماً وحديثاً؛ ففي 
ظل األنظمة القديمة مثالً تجلت هذه البوادر التحفيزية في بعض المجاالت كمناصب المسؤولية أو الترقية، كما 
كان الشأن في النظام الصيني القديم، أو في هرم اإلدارة والجيش بالنسبة لإلدارة الفرعونية، أو في حوافز 

مادية ومعنوية واجتماعية في النظام اإلسالمي.
يتألف الكتاب من ثالثة فصول متسلسلة كالتالي: التأصيل النظري لسياسة التحفيز، ويتناول هذا الفصل 
وأنواعه  التحفيز  أهداف  الثاني:  الفصل  وفي  ورواده.  التحفيز  مدارس  التحفيز،  لسياسة  التاريخي  اإلطار 
الثالث:  اإلدارة. والفصل  التحفيز في  التحفيز وتصنيفها، ومحددات استراتيجية  أهداف  وأساليبه، ويناقش 
سياسة التحفيز وارتباطها بنظام تقييم األداء، ويتطرق الكتاب إلى أهمية تقييم األداء بالنسبة للفرد واإلدارة، 

والحكامة الجيدة لتقييم األداء الوظيفي.
وتشير الحكامة الجيدة لتقييم تقارير األداء الوظيفي إلى أنه صاحب االهتمام بالتقنية الحديثة اهتمام رفيع 

بتنمية وإدارة الموارد البشرية في األجهزة الحكومية كافة.

رحلة في عالم سلطان الثقافة 
)صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي( 

نظرية التحفيز اإلداري

الناشر: دار المؤلف للنشر والطباعة، بيروت، 2019، الطبعة األولى، 232صفحة.
تاأليف: نا�سر عا�سي

تاأليف: بدرية احلو�سني

الناشر: ندوة الثقافة والعلوم، دبي، 2019، الطبعة األولى، 184 صفحة.
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تروي هذه الموسوعة بلغة سلسة ومبسطة المسار الطويل لتطور التاريخ الصيني منذ أول أيام الصين 
قبل خمسة آالف عام وحتى يومنا الحاضر، كما تركز على التاريخ القديم، وتتضمن الموسوعة محاضرات 
لخمسة عشر أكاديمياً متخصصاً في تاريخ الصين تتناول: أصل الحضارة، وتعاقب األسر الحاكمة على 
الصين، والكشف عن ازدهار عصور هان وتانغ وتشينغ، ووسائل المواصالت في العصور القديمة، والزراعة 
الفكري،  والتغيّر  االجتماعية،  والحياة  العسكريين،  والفكر  والنظام  والتجارة،  والصناعة  اليدوية  والحرف 
وتاريخ الفنون واألدب، والعلوم والتقنيات، والتاريخ الحديث، وتاريخ الجمهورية الصينية األولى وصوالً إلى 
اآلن، وقد ُنشر من هذه الموسوعة أربع عشرة طبعة، وُترجمت للعديد من لغات العالم، وهي أول عمل متكامل 

عن تاريخ الصين يترجم من الصينية إلى العربية.
تتألف الموسوعة من خمسة عشر باباً: أصول الحضارة الصينية، والمجتمع الصيني القديم وتعاقب األسر 
الملكية، االزدهار والرخاء في عهد أسر هان وتانغ وتشينغ، وسائل النقل والثقافة الصينية القديمة، العالقات 
والتجارة  الزراعة  القديمة،  الصين  في  االنتخابي  والقانوني  السياسي  النظام  الصين،  تاريخ  في  العرقية 
في  االجتماعية  والحياة  اإلنساني  التراث  فيها،  العسكري  النظام  القديمة،  الصين  في  اليدوية  والصناعات 
الصين القديمة، تطور الفكر الصيني القديم، كنوز الفن واألدب، تكوين وتطور تاريخ الصين القديم، العلوم 
والتكنولوجية الصينية القديمة، قضية جديدة في تاريخ الصين الحديث، مسار الجمهورية الصينية والسعي 

نحو تحديث االشتراكية.
وإذا كنا نرى عبر التاريخ قيمة الحضارة، وعبر الحضارة نرى تطور مراحل التاريخ البشري؛ فإن تاريخ 
مراحل تطور حضارتها  أيضاً  تاريخها  الحضارة واإلنسانية، ويتضمن  تاريخ  من  مهماً  يعّد جزءاً  الصين 

المادية، والروحية والسياسية والمؤسسية.
وتشير الموسوعة إلى أن الصين التي تتمتع من دون حضارات العالم أجمع بميزة خمسة آالف عام متصلة 
بال انقطاع من التاريخ والحضارة، مرْت بفترات ذهبية وكذلك فترات اضمحالل، ولكنها بال شك قد أْثَرت 

التاريخ اإلنساني، وقدمت للبشرية الكثير من المنجزات الحضارية التي ساعدت على رقي البشرية. 

يرصد الكتاب الثراء في مفردات لهجة المنطقة الساحلية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وقد شهدت 
هذه المناطق أنشطة بحرية كثيرة وكبيرة كالتجارة، وصيد األسماك، والغوص على اللؤلؤ، وشهدت حضارات 

إنسانية قديمة وعديدة.
ويعيد المؤلف غياب تأصيل المفردات الساحلية إلى عالقة العرب بالبحر التي كانت مضطربة بسبب تهيّب 
أبناء البوادي من خوض عالم البحر، وإقصاء مناطق سواحل الخليج العربي من جهود الجمع اللغوية ألسباب 

ذكرها بعض المؤرخين.
وتقتصر الدراسة على اللهجات الساحلية اإلماراتية بسبب التشابه بين مفردات البيئة الساحلية في دولة 

اإلمارات والبيئات الساحلية في دول الخليج العربي.
يتألف الكتاب من خمسة فصول، أولها: »بين اللغة والبحر«، ويبين الفروقات بين اللغة، واللهجة، واللسان، 
لينتقل فيما بعد لتبيان العالقة بين العرب والبحر، وتبحث الدراسة في الفصل الثاني »أثر إقصاء لغات سواحل 
الخليج العربي من المعاجم العربية«؛ فتشير إلى أن عدداً غير قليل من علماء اللغة القدامى، تجنب جمع اللغة 
من بعض األقاليم والمناطق العربية بحجة عدم نقائها، وبعضهم لم يخرج في إطار جمعه عن المنطقة التي 
يقطن فيها، وُيعنى الفصل الثالث بالمفردات البحرية المشتركة بين )لسان العرب( واللهجة اإلماراتية. وتوضح 
الدراسة أن هناك مفردات متطابقة لفظاً ومعنى، وجاء الفصل الرابع بعنوان )فوائت المفردات البحرية في 
“لسان العرب”(؛ فيبين جملة من هذه الفوائت، مثل: الزالخة، )وهي سمكة ملصة، تزل عن اليد لمالستها(، 
ويتناول الفصل الخامس »ثراء المعجم البحري في اللهجة اإلماراتية«، والذي يؤكد أنُه بالرغم من شّح المعاجم 
العربية في مفرداتها البحرية، إال أن اللهجات البحرية في منطقة الخليج العربي ما تزال محافظة على ثرائها 
اللغوي في هذا الخصوص، وهو ثراء بات متناقصاً بشكل كبير في ظل تراجع العالقة بين الجيل الجديد من 

أبناء البيئة نفسها والبحر.

لهجات سواحل الخليج العربي في المعاجم العربية

الناشر: دائرة الثقافة والسياحة، المجمع الثقافي، أبوظبي، 2019، الطبعة األولى، 170صفحة.
تاأليف: �سلطان العميمي

موسوعة تاريخ الصين )جزءان(

الناشر: دار ضفاف، بيروت، 2018، الطبعة األولى، 662 صفحة

حترير: ت�ساجن ت�سي دجي

ترجمة: الدكتورة اإ�سراء عبد ال�سيد
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كان الكسندر فون هولت العالم األبرز في وقته، وقال الكثير من معاصريه إنه كان الشخص األشهر في ذلك 
الوقت بعد نابليون، وال تزال هناك إلى اآلن في جميع أنحاء األمريكيتين والعالم الناطق باإلنجليزية مدن وأنهار 
سميت باسمه جنباً إلى جنب مع سالسل الجبال والخلجان والشالالت ومئات األنواع من الحيوانات والنباتات 

بل وحتى على سطح القمر هناك منطقة تسمى همبولتيانوم. 
أما اليوم فيبدو للمتتبع أن هومبولت قد طواه النسيان خارج بالده األصلية ألمانيا ووطنه الثاني أمريكا 
الجنوبية، وهذا هو السبب تحديداً الذي دفع المؤلفة إلى وضع هذا الكتاب الذي أرادت من خالله إعادة تسليط 
الضوء على هذا العالم والرحالة الفذ والتذكير بمنجزاته التي تبدو لنا اآلن بدهية، وال تستحق االنتباه غير 
أن أعماله ومكتشفاته في مجال الطبيعة والكون كانت من دون شك حجر األساس الذي قام عليه علم البيئة 

الحديث. 
تأسست حياة الكسندر العلمية والمهنية على الرحلة األهم التي قام بها إلى أمريكا الجنوبية التي بدأها 
علم ١٧٩٩ برفقة صديقه عالم النبات الفرنسي ايميه بونبالن، وهي الرحلة التي تشكل العمود الفقري لكتاب 
أندريا هذا ال سيما رحلته لتسلق جبل »شيمبورازو« في اإلكوادور. استلهم هومبولت نظريته في تكامل النظام 
البيئي العالمي ووحدته من المشاهد التي رآها عند وصوله إلى قمة ذلك الجبل فقد رأى بوضوح تأثير المناخ 

واالرتفاع عن سطح البحر على توزيع النبات والحيوان في منطقة اإلنديز برمتها.

العربية واإلسالمية  واأللبسة  األزياء  تاريخ  والبحث  بالتحليل  الدراسة  تتناول هذه 
منذ ما قبل اإلسالم حتى أواخر القرن العشرين في شتى األقطار واألصقاع اإلسالمية 
الكادحة وعسس  والطبقة  المجتمع  الحاكمة وصفوة  والنخب  والسالطين  الخلفاء  عند 
المجتمعات  في  األخرى  واألقليات  الذمة  أهل  وألبسة  والمطربات  والجواري  األسواق 
اإلسالمية، باإلضافة إلى المالبس العسكرية واألزياء ذات الطبيعة االحتفالية والطقوسية 

مثل المالبس الكهنوتية ومالبس رجال الدين اإلسالمي. 
تقول مؤلفة الكتاب في المقدمة إن دراسة األقمشة والمالبس تشكل جزءاً ال يتجزأ 
الثقافية  الدراسات  إطار  في  تندرج  التي  والتاريخية  االجتماعية  الدراسات  حقل  من 
المادية، وأن دراستها تهدف إلى إعادة فحص شتى العناصر التراثية المرتبطة بالمالبس 

التاريخية وتوثيق أشكال األلبسة المعاصرة وأنماطها. 

اختراع الطبيعة: مغامرات ألكسندر فون هومبولت بطل العالم المجهول

تاريخ األزياء العربية منذ فجر اإلسالم إلى العصر الحديث

ً الناشر: مشروع كلمة، أبوظبي 2019، 328 صفحة، 180 درهما

تاأليف: اأندريا وولف 

تاأليف: يديدا كالفون �ستليمان

ً الناشر: مشروع كلمة، أبوظبي، الطبعة الثانية 2019، 313 صفحة، 90 درهما

ترجمة: عبلة عودة

ترجمة: �سديق حممد جوهر
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علوم و تكنولوجيا

تتسابق الدول نحو التطور والتكنولوجيا التي 
ت كل مناحي الحياة، حتى وصل إلى اإلعالم  مسَّ
واليابان وغيرهما من  الصين   ففي  والتلفزيون، 
دور  لعب  في  أخيراً  الروبوت  استخدم  الدول، 
»المذيع« معتمداً على الذكاء االصطناعي، على أن 
يكون أول ظهور لهذا الروبوت قريباً على شاشاتنا 
في دولة اإلمارات  العربية المتحدة  وتحديداً على 
التساؤل  ليصبح  أبوظبي لإلعالم،  قنوات شركة 
ملّحاً،  التلفزيوني  للمذيع  الوظيفي  المستقبل  عن 
المذيع البشري مهدد، أم يجب استبعاد تلك  هل 
يستطيع  وال  مشاعر  بال  الروبوت  كون  الفكرة 
التفاعل، كما ال يملك المهارات المتعلقة باإلحساس 
اإلنساني  المذيع  يضفي  فيما  اإلنساني،  والعمق 

الفكر والكلمة المستوحاة من بعض المواقف؟

جتارب عاملية 

الصيني  االفتراضي  المذيع  أطل  الصين  في 
عن  الصينية معلناً  الروبوت على وكالة شينخوا 
المنصات  على  يطل  افتراضي  مذيع  أول  كونه 
باللغتين الصينية واإلنجليزية،  اإلخبارية متحدثاً 
المستوى  في سابقة تعد األولى من نوعها على 
في  التقنية  االستثمارات  لجذب  وسعياً  العالمي، 
مجال اإلعالم وايصال المحتوى اإلعالمي الهادف 

بكل وقت.
إطاللته  في  الصيني  الروبوت  قاله  ومما 
اإلعالمية األولى: »ليس باستطاعتي مرافقتكم على 
أيام السنة فحسب، بل يمكن  اليوم وطوال  مدار 
أيضاً إجراء نسخ مني بأعداد ال نهائية والتواجد 
األخبار،  لكم  ألنقل  المختلفة  األحداث  أماكن  في 
سأعمل بال كلل إلبقائك على اطالع، إذ سيتم كتابة 

النصوص في نظامي من دون انقطاع«.
وفي عام 2015، صممت شركة مايكروسوفت 
األخبار  وقتها  قدم  تلفزيوني  روبوت  أول 
الصباحية في الصين، وباستخدام تقنيات التعلم 

حتقيق: ليلى �سعيد-دبي 

البث  أثناء  الطقس  بيانات  الروبوت  العميق، حلل 
المباشر.

وأكد وانج يانجفونج، مدير عام وحدة التفاعل 
الصوتي في شركة »سوجو« الصينية أن المذيع 
ُيحققان  االفتراضي  الروبوت  ومذيع  البشري 
أغراضاً مختلفة في المؤسسات اإلخبارية بشكٍل 
بالذكاء  المدعوم  لمذيع األخبار  عام، حيث يمكن 
المذيع  لعمل  ورافداً  االصطناعي أن يمثل مكّمالً 
بسبب  مكانه  ليحّل  مؤهالً  ليس  ولكنه  البشري، 
افتقاره للقدرة على تقديم االرتباط نفسه والتفاعل 
المراسل والمذيع  الذي يتمتع به عادًة  اإلنساني 
التكنولوجيا  ستسهم  لكن  البشري،  اإلخباري 
البرامج  مقّدمي  أمام  المجال  فسح  في  المتقّدمة 
مقابلة  في  الوقت  من  المزيد  لقضاء  اإلخبارية 
عدد أكبر من الضيوف والتحّدث عن قضايا أكثر 

تعقيداً خارج حدود االستوديو.
شركة  خوارزميات  أن  يانجفونج:  وأضاف 
تمكن  القطاع  مستوى  على  الرائدة  »سوجو« 
بالذكاء االصطناعي من  المدعوم  الروبوت  مذيع 
مع  كبير  حٍد  إلى  تتوافق  واقعية  تعبيرات  توليد 
إخبارية  تجربة  يوفر  مما  النصية،  المدخالت 
على  العمل  وسنواصل  للمشاهدين،  واقعية 
تحسين هذه التقنيات لجعل تجربة مذيع الروبوت 

المدعوم بالذكاء االصطناعي أكثر واقعية.
المزود  »إريكا«  الروبوت  تولى  اليابان،  وفي 
لقراءة  يؤهله  منصباً  مطور،  اصطناعي  بذكاء 
األخبار التلفزيونية، حيث أعلن المصمم هيروشي 
في  الذكية  الروبوتات  مختبر  مدير  إيشيغورو 
جامعة أوساكا: »سنستبدل أحد مقدمي األخبار 

بالروبوت«.
»إريكا«  روبوت   صوت  استخدام  يمكن  كما 
ذاتية  المركبات  في  المسافرين  إلى  للتحدث 
تحريك  على  قادر  غير  أنه  من  وبالرغم  القيادة، 
ذراعيه، إال أن هذا الروبوت يستطيع تحديد جهة 

السؤال.  إليه  الصوت ومعرفة من يوجه  صدور 
عبر  الغرفة  في  األشخاص  تتبع  أيضاً  ويمكنه 
األشعة تحت الحمراء وتقنية التعرف إلى الوجوه. 
روبوت  مهندس  غالس  ديالن  الدكتور  وأشار 
»إريكا«  الى إن هذا »الروبوت تعلم سرد النكات«.

كفاءة  حقق  االصطناعي  الذكاء  أن  يذكر 
لتقرير  وفقاً  والتلفزيوني  اإلذاعي  اإلنتاج  في 
فيه  أشار  لالتصاالت،  الدولي  االتحاد  أصدره 
تحقيق  في  االصطناعي  الذكاء  دور  أهمية  إلى 
الجودة  تقييم  عملية  وتحسين  القصوى  الكفاءة 
الترددات  طيف  واستخدام  والبصرية  السمعية 
في التوزيع التلفزيوني واإلذاعي، وإنشاء برامج 
المحفوظات،  من  البيانات  باستخالص  جديدة 
محدد  جمهور  إلى  تلقائياً  المحتوى  وتوجيه 

أو أفراد بعينهم.

مبادرة اإماراتية 

سجل  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  وفي 
نمواً  االصطناعي  الذكاء  مجال  في  االستثمار 
وصلت نسبته إلى 70% منذ العام 2015. وتهدف 
الذكاء  االعتماد على  إلى  المتكاملة  استراتيجيتها 
االصطناعي في خدماتها بنسبة 100% بحلول عام 

.2031
الذكاء  على  اإلماراتي  االعتماد  مجال  وفي 
لإلعالم«   »أبوظبي  شركة  قررت  االصطناعي، 
الذكاء االصطناعي في عملها، حيث  تبني  تقنية 
ستصبح أول مؤسسة إعالمية في دولة اإلمارات 
وأول شركة في العالم سيطل على شاشاتها مذيع 
افتراضي روبوت ناطق باللغة العربية، وذلك بعد 
توقيعها مذكرة تعاون في هذا المجال مع شركة 

»سوجو« الصينية.
وقد التقينا مجموعة من اإلعالميين اإلماراتيين 
التقديم  في  الروبوت  استخدام  عن  للحديث 
ومدى  وظائفهم  في  تأثيره  ومدى  التلفزيوني 

هل يهدد »الروبوت« مستقبل المذيعين؟

يعتمد املذيع الب�شري على اإ�شافة الفكر والكلمة امل�شتوحاة من املواقف، فهل 

يهدد »الروبوت« املعتمد على الذكاء اال�شطناعي م�شتقبل املذيعني؟



107 العدد 585 سبتمبر 2019

اإلعالمي  الوسط  في  غريب  لشخص  تقبلهم 
لإلعالم  أبوظبي  شركة  قرار  بعد  خصوصاً 

االستعانة بروبوت لتقديم النشرات اإلخبارية.

�سعوبة 

مكتوم محمد، إعالمي، يقول: برأيي إن الروبوت 
أو  المعدة مسبقاً  النشرات  قد يساعد في بعض 
التقارير اإلخبارية غير اآلنية، أما في حالة األخبار 
التعامل  الروبوت  المذيع  على  فيصعب  العاجلة 
األخبار  من  النوع  هذا  وأن  خصوصاً  معها، 
يتطلب مهارات خاصة ومعلومات قد ال يستطيع 
وجود  بالمجمل،  ولكن  عليها.  التعرف  الروبوت 
تسهم  متقدمة  خطوة  يعتبر  المذيع«  »الروبوت 
بشكل  االصطناعي  الذكاء  منظومة  تطوير  في 
عام في ظل وجود توجه حكومي مستقبلي قوي 
في هذا االتجاه، وهو ما يسهم في تطوير المزيد 
من االبتكارات التي تدعم هذا التوجه وصوالً إلى 
االبتكار  ودعم  الموضوعة  المستقبلية  األهداف 

والذكاء االصطناعي على المستويات كافة.

متطلبات الع�سر

أن  تلفزيوني  مذيع  الوهيبي  محمد  ويؤكد 

كبيراً  تغييراً  يشّكل  الروبوت  الزميل  انضمام 
بال  لكنه  التكنولوجيا  من  جديد  لعصر  وبداية 
ُوجدت  وقد  البشري،  العنصر  عن  ُيغني  ال  شك 
التقنيات لتمثّل فرصاً جديدة وليس تحدياً وعلينا 
الخطوة  بهذه  نرحب  التغييرات،  هذه  مع  التأقلم 
كأول  أبوظبي لإلعالم  عليها شركة  أقدمت  التي 
باالستعانة  تقوم  الدولة  في  إعالمية   مؤسسة 
بروبوت لتقديم النشرات اإلخبارية، وهذا ما يميز 
أبوظبي لإلعالم التي تواكب التطور التكنولوجي 
وتوظفه بطريقة مالئمة لمتطلبات العصر، كما أن 
العنصر البشري ال شك أنه هو األساس واعتقد 
أن دور الروبوت سيكون مقتصراً على أداء مهام 
بصورة  عليه  ُيعتمد  رئيساً  دوراً  وليس  معينة 

أساسية.

دور رائد 

والمذيعة  اإلعالمية  الورد  فاطمة  وتشير 
التلفزيونية إلى أنه بعد اختيار أول روبوت مذيع 
فلن يحل باعتقادي الروبوت مكان اإلعالميين في 
المستقبل بالعكس سيضيف شيئاً مميزاً للتطور 
في صناعة  التقني  التحول  يشهده  الذي  المذهل 
الروبوت  اإلمارات، وأن وجود  اإلعالم في دولة 

المذيع سيجعل اإلعالمي المذيع حريصاً أكثر على 
عمله حتى ال يظهر بمستوى أقل، وسوف يحاول 
وأكثرها  األمور  بأبسط  واالهتمام  نفسه  تطوير 
دقًة واتقاناً، وهذه الفكرة من وجود مذيع روبوت 
ترسخ الدور الرائد للدولة في تعزيز استخدامات 
هذه  باعتقادي  وتضيف:  االصطناعي.   الذكاء 
الروبوت  استخدامات  ستفتح  الرائدة  الخطوة 
في أماكن مختلفة في مجال اإلعالم وأراهن على 
الدور الكبير الذي سيلعبه الروبوت في مستقبل 
اإلعالمي  مع  جنب  إلى  جنباً  اإلماراتي  اإلعالم 

اإلماراتي في اإلنجاز والتوجيه. 

كادر ب�سري 

تظهر  أنه  إعالمي،  حبيب،  حسن  ويوضح 
ليس  لكن  مختلفة  مجاالت  في  حديثة  تقنيات 
األصل  ألنه  البشري  الكادر  إلغاء  الممكن  من 
التكنولوجية،  التقنيات  وتطور  استحداث  في 
فقد تتواجد الصحيفة اإللكترونية لكنها ال تلغي 
التواصل  وسائل  تظهر  وقد  الورقية،  الجريدة 
االجتماعي الحديثة لكنها ال تلغي مضمون الشاشة 
التلفزيونية، فاإلنسان هو المحرك وأساس الفكر 

والتطور.
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 »`aÉμdG óÑY ôªY .Oأ. طـالب الشـحي

إشراقات إيمانية

أ. طـالب الشـحي

للخير كان أو  إن معاملة الطرف اآلخر مسدياً 
معتدياً بالشر بجهل كان أو بعمد، يجعل المرء أمام 

عدة اتجاهات في مكافأة أو مجازاة اآلخر.
ففي الخير: 

بالسكوت  أو  بالفضل  أو  بالمثل  المكافأة  إما 
به  المقصود  وهنا  باإلساءة  تكون  وقد  والترك 

اللؤم. 
وفي الشر: 

أو  واإلعراض  بالسكوت  إما  المجازاة  فتكون 
الزيادة  أو  بالمثل،  المجازاة  أو  والتسامح  بالعفو 

باالنتقام.
قال تعالى: )َوَجَزاُء َسيِّئٍَة َسيِّئَةٌ ِمثْلَُها َفَمْن َعَفا 
الِِميَن( الَظّ ُيِحُبّ  اَل  إَِنُّه  اللَِّه  َعلَى  َفأَْجُرُه  َوأَْصلََح 
)الشورى: 40( وقال سبحانه: )الَّ ُيِحبُّ اللَُّه الَْجْهَر 
َسِميعاً  اللَُّه  َوَكاَن  ُظلَِم  َمن  إاِلَّ  الَْقْوِل  ِمَن  وِء  ِبالسُّ
َتْعُفوا  أَْو  ُتْخُفوُه  أَْو  َخيْراً  ُتبُْدوا  إِن   )148( َعلِيًما 
)النساء:148  َقِديراً  ا  َعُفّوً َكاَن  اللََّه  َفإِنَّ  ُسوٍء  َعن 

.)149 -
حياتنا  واقع  في  االتجاهات  هذه  نضع  وحين 
نجد أننا أحياناً أو غالباً نحسن التعامل بها وهنا 

يظهر دالئل التوفيق في إصابة الخير.
يِّئَُة  قال سبحانه: )َواَل َتْستَِوي الَْحَسنَُة َواَل السَّ
اْدَفْع ِبالَّتِي ِهَي أَْحَسُن َفإَِذا الَِّذي َبيْنََك َوَبيْنَُه َعَداَوةٌ 
َكأَنَُّه َولِّيٌ َحِميمٌ )34( َوَما ُيلَقَّاَها إاِلَّ الَِّذيَن َصبَُروا 

َوَما ُيلَقَّاَها إاِلَّ ُذو َحظٍّ َعِظيٍم( )فصلت:34 - 35(.
قال الطبري: وما يلقى هذه إال ذو نصيب وجّد 

له سابق في المبرات عظيم.
وأحياناً يختار بعض منا اتجاهاً يراه صحيحاً، 
المعتدي  مجازاة  مثل:  له  يبدو  فيما  مناسباً  أو 
بالمثل ولكن يغفل حينها منزلة اآلخر وقدره، فقد 
يكون أباً أو أماً أو زوجا أو غير ذلك، فيخطئ في 
التعامل، فال يمكن أن يتعامل مع الوالدين بالندية 
والمثلية وال يمكن في حياة زوجية تسكنها المودة 

والرحمة أن يعامل أحد الزوجين اآلخر عند حدوث 
الخطأ والتقصير بالمثلية وإال ما استقامت الحياة 

مع اآلخر، وماطابت العشرة.
ولذا كان االختيار األمثل في التعامل مطلباً لدى 

األبرار واألخيار ذوي العقل والفهم.
كيفية  في  اإلنسان  وجه  اإلسالمي  والدين 
التعامل مع األطياف واالتجاهات كافة مع التأكيد 
على أهمية بقاء المودة اإلنسانية قائمة بين أفراد 

المجتمع الواحد.
َقْومٌ  َيْسَخْر  اَل  آَمنُوا  الَِّذيَن  َها  )يأَيُّ تعالى:  قال 
ِنَساءٌ  َواَل  نُْهْم  مِّ َخيًْرا  َيُكوُنوا  أَن  َعَسىٰ  َقْوٍم  ن  مِّ
َتلِْمُزوا  َواَل  نُْهنَّ  مِّ َخيًْرا  َيُكنَّ  أَن  َعَسىٰ  نَِّساٍء  ن  مِّ
أَنُفَسُكْم َواَل َتنَاَبُزوا ِباأْلَلَْقاِب ِبئَْس ااِلْسُم الُْفُسوُق 
الُِموَن  الظَّ ُهُم  َفأُوَلِٰئَك  َيتُْب  لَّْم  َوَمن  اإْلِيَماِن  َبْعَد 

))الحجرات: 11(.
وذلك أن الناس خلقوا من نفس واحدة أبوهم 
آدم وأمهم حواء، وإنما المفاضلة في الُخلق والدين 
الله ومع  التعامل مع  التقوى بحسن  فكلما زادت 

الخلق كان التكريم أعظم.
والتكريم عند الله تعالى بالقرب منه وفي نيل 
بالتعالي  النفس  إظهار  دون  من  ورضاه،  محبته 
إِنَّا  النَّاُس  َها  أَيُّ )َيا  سبحانه:  قال  اآلخرين  على 
ن َذَكٍر َوأُنثَىٰ َوَجَعلْنَاُكْم ُشُعوباً َوَقبَاِئَل  َخلَْقنَاُكم مِّ
اللََّه َعلِيمٌ  إِنَّ  أَْتَقاُكْم  اللَِّه  أَْكَرَمُكْم ِعنَد  إِنَّ  لِتََعاَرُفوا 

َخبِيرٌ ( )الحجرات:13(.
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
الله عليه وسلم: )ال تقاطعوا، وال تدابروا،  صلى 
الله  عباد  وكونوا  تحاسدوا،  وال  تباغضوا،  وال 
إخوانا، وال يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثالثة 

أيام(. رواه مسلم.
ولعظم أمر الشحناء والتقاطع وما يترتب عليه، 
كان المتلبس به ال يرفع له عمل إلى الله تعالى وال 

يناله في األوقات الفاضلة مغفرة ورحمة.

مسديًا للخير
أو معتديًا بالشر
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الله  أن رسول  الله عنه  أبي هريرة رضي  عن 
صلى الله عليه وسلم قال: )تفتح أبواب الجنة يوم 
االثنين، ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد ال يشرك 
بالله شيئاً، إال رجالً كانت بينه وبين أخيه شحناء 
، فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين 
حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا( رواه 

مسلم.
عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله تعالى ليطلع  الله عليه وسلم: )إن  الله صلى 
في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إال 

لمشرك، أو مشاحن(.
ُمثُل عليا تميزت  إلى  الحاجة ماسة  ولذا كانت 
أعمالها  وِعظم  إنسانيتها  ورقي  أخالقها  بمكارم 
في  لها  نبراساً  ولتكون  بها،  اإلنسانية  لتستنير 

تعاملها مع عالمها.
فال حضارة لإلنسانية إال بمبادئ ترتكز عليها، 

وال بقاء لمجتمع تفككت أوصاله.
فبعث الله تعالى في كل أمة من يرشدها ويبين 
لها سبيل عزتها ورقيها، وكان االختيار ممن عرف 
ابن  قال  وسريرته.  فطرته  ونقاء  أخالقه  بسمو 
ابي العز: فتأمل هذا الجواب، ترى في ضمنه أنه 
لغرس شجرة  الذي يصلح  بالمحل  أعلم  سبحانه 
يصلح  ال  الذي  المحل  من  بالشكر،  فتثمر  النعمة 
غرسها  فكان  تثمر،  لم  فيه  غرست  فلو  لغرسها، 
هناك ضائعاً ال يليق بالحكمة، كما قال تعالى: )اللَُّه 

أَْعلَُم َحيُْث َيْجَعُل ِرَسالَتَُه( )األنعام:129(.
خير  دعاة  والصالحون  والرسل  األنبياء  فكان 

وهدى لمجتمعاتهم.
يِّيَن  اأْلُمِّ ِفي  َبَعَث  الَِّذي  )ُهَو  تعالى:  الله  قال 
َوُيَعلُِّمُهُم  يِهْم  َوُيَزكِّ آَياِتِه  َعلَيِْهْم  َيتْلُو  ِمنُْهْم  َرُسواًل 
َضاَلٍل  لَِفي  َقبُْل  ِمْن  َكاُنوا  َوإِْن  َوالِْحْكَمَة  الِْكتَاَب 

ُمبِيٍن( الجمعة: 2(.
عليه  الله  صلى  محمداً  نبينا  تعالى  الله  وبعث 

وسلم كذلك هدى للعالمين.
لِلنَّاِس  ًة  َكافَّ إاِلَّ  أَْرَسلْنَاَك  )َوَما  سبحانه:  وقال 

َبِشيراً َوَنِذيراً( )سبأ:28(.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: )مثلي كمثل 
جعل  حولها  ما  أضاءت  فلما  ناراً  استوقد  رجل 
الَفَراش -وهي الدواب التي تقع في النار- يقعن 
آخذ  فأنا  فيها  ويغلبنه  يحجزهن  وجعل  فيها 
)رواه  فيها(  تقتحمون  وأنتم  النار  عن  بحجزكم 

البخاري(. 
وقد عرف صلى الله عليه وسلم بمكارم األخالق 

ونبلها فقد قالت عنه خديجة رضي الله عنها:
الرحم،  لتصل  إنك  أبداً  الله  يخزيك  ال  )والله 
المعدوم،  وتكسب  الضيف،  وتقري  الكل،  وتحمل 

وتعين على نوائب الحق( رواه البخاري.
ففي تعامله صلى الله عليه وسلم مع اآلخر ممن 

أساء إليه وظلم كان يعفو ويصفح.
اللُه  الله بن عمرو بن العاص رضي  وعن عبد 
)وال  وسلم:  عليه  الله  النبي صلى  واصفاً  عنهما 
َيدَفُع السيئَة بالسيئِة، ولكن يعفو وَيصَفُح( رواه 

البخاري.
ومن مواقفه المشهودة ومآثره المعلومة صلى 

الله عليه وسلم بعد أن أخرج من مكة وقف على 
، ولوال  أطاللها قائالً: )ما أطيبك من بلد وأحبك إليَّ
أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك( رواه 

الترمذي.
الله  الله تعالى سبب خروج نبيه صلى  ويبين 
عليه وسلم من دياره وكيف أن المأل اجتمعوا على 
النيل منه: )َوإِْذ َيْمُكُر ِبَك الَِّذيَن َكَفُروا لِيُثْبِتُوَك أَْو 
َواللَُّه  اللَُّه  َوَيْمُكُر  َوَيْمُكُروَن  ُيْخِرُجوَك   أَْو  َيْقتُلُوَك 

َخيُْر الَْماِكِريَن( )األنفال:30(.
منه  يكن  لم  منهم  تعالى  الله  مكنه  أن  بعد  ثم 
إال العفو عنهم. وقد ذهب عبد الرحمن بن عوف 
وبعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
بمكة فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا في عزٍّ ونحن 
مشركون، فلما آمنَّا ِصرنا أذلة، فقال: )إني أُمرُت 

بالعفو، فال تقاتلوا( رواه النسائي.
الله  الرسول صلى  لقي  المدينة  وعند وصوله 
عليه وسلم فيها أنواعاًَ من الخيانة واألذى فأنزل 
لُِع َعلَى َخاِئنٍَة ِمنُْهْم  َتَزاُل َتطَّ الله عليه قوله: )َواَل 
ُيِحبُّ  اللََّه  إِنَّ  َواْصَفْح  َعنُْهْم  َفاْعُف  ِمنُْهْم  َقلِيالً  إاِلَّ 

الُْمْحِسنِيَن( )المائدة:13(.
وفي معركة أحد أصيب رسول الله صلى الله 
رباعيته  وكسرت  رأسه  شج  حيث  وسلم  عليه 
فكان يمسح الدم عن وجهه صلى الله عليه وسلم 
يعلمون«.  ال  فإنهم  لقومي،  اغفر  »اللهم  ويقول: 

متفق عليه.
مؤمناً  معه  كان  ممن  اآلخر  مع  التعامل  وفي 
ومصدقاً ومحسناً فقد كان صلى الله عليه وسلم 
ال ينسى ألهل المعروف معروفهم ولو بأقل القليل.

فمن وفائه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، 
أنه كان يكرم صديقات زوجته خديجة رضي الله 
الله  رضي  مالك  بن  أنس  فعن  موتها،  بعد  عنها 

عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي 
بالشيء يقول: )اذهبوا به إلى فالنة؛ فإنها كانت 
فإنها  فالنة؛  بيت  إلى  به  اذهبوا  خديجة،  صديقة 
األدب  في  البخاري  رواه  خديجة(  تحب  كانت 

المفرد.
غرت  )ما  قالت:  عنها  الله  رضي  عائشة  وعن 
عليه وسلم  الله  النبي صلى  أزواج  من  أحد  على 
أدركتها،  أكون  أن  بي  وما  على خديجة،  ما غرت 
وما ذاك إال لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه 
بها صدائق  فيتتبع  الشاة  ليذبح  كان  وسلم، وإن 

( رواه الترمذي. خديجة؛ فيهديها لهنَّ
ألعظم  وفياً  وسلم  عليه  الله  صلى  كان  كما 
في  وسلم  عليه  الله  صلى  قال  فقد  له  صاحب 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه: )إّن الله بعثني 
إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت، وواساني 
بنفسه وماله، فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟( رواه 

البخاري.
وفي البيع والشراء كان التسامح والوفاء هديه 
خلقه فعن أبي رافع ، أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم استسلف من رجل بكراً، فقدمت عليه إبل من 
إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره 
، فرجع إليه أبو رافع ، فقال: لم أجد فيها إال خياراً 
رباعياً، فقال: أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم 

قضاء( رواه مسلم
الله  عليه وسلم: )رحم  الله  يقول صلى  وكان 
اقتضى(  وإذا  وإذا اشترى،  باع،  إذا  رجالً سمحاً 

رواه البخاري.
الغض عنها وال  غير أن هناك مواطن ال يمكن 

تركها من دون أخذ تدابير وأحكام ألجلها.
إذ إن التعدي على الثوابت والمصالح العامة ال 

يمكن التساهل فيه وال السكوت عنه. 
هي  والمجتمع  األمر  وولي  والوطن  فالدين 
من  على  السكوت  وال  تجاوزها  يمكن  ال  خطوط 

اعتدى عليها أو أساء في حقها.
حقاً  حياضها  عن  والدفاع  عنها  الذب  فكان 

واجباً، وثواباً واصالً.
الله عنها قالت: )ما ضرب  فعن عائشة رضي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً قط بيده، 
وال امرأًة وال خادماً إال أن يجاهد في سبيل الله، 
وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إال أن 
ينتهك شيء من محارم الله تعالى، فينتقم لله عزَّ 

( رواه مسلم. وجلَّ
عقوبة  تبين  كذلك  الشرعية  النصوص  وجاءت 

من اعتدى على المجتمع:
قال الله تعالى: )ِإنََّما َجَزاء الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن اللَّه 
َوَرُسولَُه َوَيْسَعْوَن ِفي األَْرِض َفَساداً أَن ُيَقتَّلُواْ أَْو 
أَْو  ِخالٍف  ْن  مِّ َوأَْرُجلُُهم  أَْيِديِهْم  َع  ُتَقطَّ أَْو  ُيَصلَّبُواْ 
ْنيَا َولَُهْم ِفي  ُينَفْواْ ِمَن األَْرِض َذلَِك لَُهْم ِخْزيٌ ِفي الدُّ

اآلِخَرِة َعَذابٌ َعِظيمٌ( )المائدة: 33(. 
أن  وقبل  توبتهم  حالة  في  إال  عنهم  يعفى  فال 

يقبض عليهم وأمرهم لولي األمر.
َقبِْل  َتاُبوا ِمن  الَِّذيَن  )إاِلَّ  قال سبحانه وتعالى: 
ِحيمٌ(  رَّ َغُفورٌ  اللََّه  أَنَّ  َفاْعلَُموا  َعلَيِْهْم  َتْقِدُروا  أَن 

)المائدة:34(.

لعظم اأمر ال�صحناء 

والتقاطع وما يرتتب 

عليه، كان املتلب�س به 

ال يرفع له عمل اإىل 

اهلل تعاىل وال يناله يف 

االأوقات الفا�صلة مغفرة 

ورحمة
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تمتاز لينكون نوتيلوس الجديدة التي أطلقتها 
من  أكثر  بكونها  الدولة  في  للسيارات  الطاير 
مجرد سيارة دفع رباعي فخمة متوسطة الحجم، 
والمتطورة،  المبتكرة  التقنيات  بين  تجمع  فهي 
لتفهم سلوكك  ُصّممت  المطلقة. وقد  والفخامة 
فهي ال تسأل عن  قيمك،  واحتياجاتك وتعكس 

الوجهة، بل تنطلق وحسب.
ذاهبًا  أو  المدينة  في  تتجّول  كنت  وسواء 
إلى  أوالدك  إليصال  أو  بأصدقائك،  لاللتقاء 
ما  كل  توّفر  نوتيلوس  لينكون  فإّن  المدرسة، 
المساعد  السائق  نظام  بفضل  وذلك  تحتاجه، 
)كوبايلوت 360( الذي يضم مجموعة من أحدث 
االبتكارات التقنية على اإلطالق، والمصمم ليتيح 
لك االنطالق في رحلتك بكل ثقة. ويستخدم هذا 
النظام الكاميرات والرادارات ليعزز قدرة السائق، 

ويوفر تجربة قيادة في منتهى السالسة.

 999 - خا�س

طرازات  أحدث  الجديدة  نوتيلوس  وتعتبر 
المتعددة  الرياضية  السيارات  فئة  في  لينكون 
الحجم.  ومتوسطة  الفاخرة  االستخدامات 
وتأتي السيارة الجديدة بخيارات من المحركات 
التقنيات  من  متميزة  ومجموعة  التوربينية 

الحديثة التي توفر قيادة سلسة للسائق.
الكاميرات  )كوبايلوت(  نظام  يستخدم 
والرادارات لتعزيز قدرة السائق ومنحه تجربة 
وتشمل  عناء.  بدون  وسلسة  مريحة  قيادة 
الزوايا  عن  الكشف  ميزة  الجديدة  نوتيلوس 
الرجوع،  عند  اإلنذار  نظام  مع  المرئية  غير 
حيث ُتستخدم تقنية الرادار لتنبيه السائق من 
غير  الزوايا  محيط  في  المتواجدة  المركبات 
المرئية من خالل إنذار ضوئي، بينما يستطيع 
المركبات  من رصد  الرجوع  عند  اإلنذار  نظام 
التي تقترب من الجهتين أثناء الرجوع للخلف. 

ومن المزايا األخرى مساعد استباق االصطدام 
مصابيح  التلقائي،  الطارئة  الفرملة  نظام  مع 
التلقائي  التحكم  ميزة  مع  تلقائياً  تعمل  أمامية 
السير،  خط  في  البقاء  ونظام  العالية  باإلنارة 

وكاميرا للرؤية الخلفية.
ميزة  نوتيلوس  في  مرة  ألول  تتوافر  كما 
على  السائق  قدرة  تعزز  التي  بالمقود  التحكم 
أو  الحركة  بطيئة  بمركبات  االصطدام  تفادي 
استخدام  من  السائق  يتمكن  لم  إذا  متوقفة، 
الفرملة. ويتوفر أيضاً نظام بقاء السيارة داخل 
المسار  المسار، حيث يعمل على تحديد خطي 
إلبقاء السيارة بين الخطين. وتساعد تلك الميزة 
تفعيل  أثناء  المسار  وسط  في  السيارة  بقاء 
نظام تثبيت السرعة التفاعلي مع ميزة التوقف 
للسائقين  تتيح  والتي  التلقائي،  واالنطالق 
تحديد السرعة والمسافة المرغوبة بين مركبته 

والمركبة التي أمامه.

لينكون نوتيلوس.. 
تقنيات متطورة لقيادة واثقة
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وبوسع سائقي نوتيلوس البقاء على تواصل 
مخفية  السلكي  شحن  منصة  خالل  من  دائم 
بذلك  متفادية  معها  المتوافقة  الذكية  للهواتف 
اللمس  شاشة  وتعمل  هذا  األسالك.  تشابك 
 )3 )سنك  نظام  كبوابة  الكبيرة  المركزية 
ما  آبل  من  )كاربالي(  برمجية  مع  المتوافق 
يتيح للسائقين التحكم بالصوت والهاتف ونظام 
وتتوافر  تطبيق)ويز(.  ذلك  في  بما  المالحة 
لبعض هذه الميزات أزرار تحكم موجودة على 
أثناء  إليها  الوصول  لتسهيل  السيارة  مقود 

القيادة.

تقنية ال�سحن التوربيني وناقل 

حركة جديد لقيادة �سل�سة

تشكيلة   2019 نوتيلوس  لينكون  تعتمد 
محركات جديدة بالشحن التوربيني تتيح قيادة 
متقدمة  تقنيات  ثالث  باستخدام  وذلك  سلسة، 
هي الشحن التوربيني، الحقن المباشر للوقود، 
المزدوجة  للكامات  المتغير  التوقيت  وتقنية 

المستقلة. 
التوربيني  الشحن  ثنائي   V6 محرك  يوفر 
دوران  وعزم  335 حصاناً  قوة  ليتر   2.7 سعة 

قدره 515 نيوتن متر، في حين يتميز محرك 
المشحون  ليتر   2 سعة  القياسي   4  -  1
والسرعة  بالكفاءة  حصاناً   250 بقوة  توربينياً 

في األداء.
التشغيل  بإمكانية  المحركين  كال  ويتوافر 
واإليقاف األوتوماتيكي، إضافة إلى ناقل حركة 

أوتوماتيكي جديد بثماني سرعات.

مالذ اأنيق ... ت�سميم جميل 

أيضاً،  شكلها  في  مبهرة  الجديدة  نوتيلوس 
مجموعة  مع  الخارجي  تصميمها  ويتماشى 
المقدمة  تتميز  حيث  األخرى،  لينكون  سيارات 
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بشبك معدني يحمل تصميم لينكون المميز. كما 
يجمع التصميم األنيق لهذه السيارة الرياضية 
بين  الحجم  متوسطة  االستخدامات  المتعددة 
الجمال والكفاءة، بينما تضيف خيارات العجالت 

الجديدة بعداً جديداً من التميّز.
وترّحب نوتيلوس الجديدة بالسائق والركاب 
بمجرد  المتميزة  لينكون  إضاءة  خالل  من 
االقتراب منها. وقد ُصممت مقصورتها الفسيحة 
عّما  بعيداً  والهدوء  بالراحة  الركاب  فيها  لينعم 
يدور خارجها، حيث يعمل الزجاج الجانبي على 
الخلفية،  المقاعد  الرياح لركاب  تقليل ضوضاء 
على  المتقدمة  الهندسية  الحلول  تعمل  بينما 

تقليل وصول األصوات األخرى من الطريق.
ويمكن تعديل المقاعد األمامية من نوع »الترا 
طرازات  على  قياسي  تجهيز  وهي   – كمفرت« 
خبرات  إلى  استناداً  تطويره  تم  )ريزيرف( 
جراحي العظام، ويمكن تعديلها وفق 22 وضعية 
وصممت  التدليك  ميزة  تتوافر  كما  مختلفة. 
الرحالت  خالل  خاصة  السائق  تعب  لتخفيف 
الطويلة أو االزدحام المروري فضالً عن المقاعد 
المدفأة والمبردة لطرازات. وثمة خياران للنظام 
الصوتي)ريفيل( مع 13 أو 19 مكبراً للصوت، ما 
يوفر تجربة استماع للموسيقى فريدة ومثالية.

األنيق  التصميم  يضفي  الداخل،  من 
للكونسول المركزي في سيارة نوتيلوس طابعاً 

ناقل  يتناغم  بينما  أجوائها،  على  االنتعاش  من 
التشغيل  بأزرار  يعمل  الذي  المتطور  الحركة 
بسالسة مع المقابض واألزرار الكالسيكية. أما 
عجلة القيادة، فهي مغطاة بالجلد المحاك يدوياً 
بوصة تضم   12.3 قياس  عدادات  لوحة  وتعلو 
أجهزة رقمية قابلة للتعديل وتعرض المعلومات 

التي يحتاجها السائق بوضوح وسهولة.
تشكيلة »بريزيدنشال« الراقية

فئة  نوتيلوس  في  مرة  ألول  تتوافر 
»بريزيدنشال« الراقية تحت اسم »جاال«، والتي 
تضم ألواناً خالبة وخامات مميزة مستوحاة من 
العروض  في  العالمية  الموضة  صيحات  آخر 
األولى لـ »مت غاال« في نيويورك - أهم حدث 
الطراز  ويتضمن  العالم.  في  بالموضة  خاص 
»كارمين«  نوع  بجلد من  مقاعد مغطاة  الجديد 

و»أونيكس« تزينها عناصر األلومنيوم البّراق.
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بريزيدنشال  لينكون  من  الجديد  الطابع  هذا 
أقصى  عن  يبحثون  الذين  للعمالء  مخصص 
خيارين  يضم  وهو  التميزوالفخامة،  درجات 
تشكيلة  نوتيلوس ضمن  في  متوافرين  آخرين 

»بريزيدنشال«:
لينكون  عمالء  لدى  المفضل  »شاليه«،   -
والمتوفر ألول مرة في نوتيلوس، وهو يجسد 
والفنادق  الجبال  في  القيادة  متعة  بتجهيزاته 
الثلج.  على  التزلج  منتجعات  في  المتواجدة 
من  الجلدية  العناصر  الطراز  هذا  في  وتتألق 
نوع إسبريسو وألبين فينيشيان مع الزخارف 

الخشبية الفاخرة من نوع سيلفروود.
الحياة  أسلوب  يعكس  الذي  -»ثوروبريد« 
المتميز والراقي ألجواء سباقات الخيل، ويزخر 
بينما  فينيشيان  نوع  من  الجلدية  بالعناصر 
العناصر  خالل  من  الفخامة  مستوى  يتعزز 
وألكانتارا  التشيلي  الجوز  لشجر  الخشبية 

وزخارف جيت بالك.
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التي  الجبال  وبين  العربية،  الشيخ في جمهورية مصر  مدينة شرم  إلى  في رحلة صيفية قصيرة 
تحيط بالمدينة، والمنتجعات السياحية التي يؤمها العرب واألجانب، لفتت انتباهنا صورة كبيرة في أحد 
الشوارع للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه«، وقد وضعت الصورة في شارع 

ُسّمي باسمه، فقد بناه المغفور له وما زالت اإلمارات تتولى تطوير المرافق على جانبيه. 
العالقة بين اإلمارات ومصر عريقة، وتاريخية، وتتجاوز الميزانيات التي تنفقها اإلمارات على مصر 
وال يمكن اختصارها فيها أبًدا، فالعطاء هو صورة للتضامن، ورسالة يتم من خاللها التعبير عن حرص 
البناء والتطوير لبلد يعده جزءاً منه وحريص عليه كحرصه على بلده،  من يعطي على المشاركة في 
وتعبير آخر عن تقدير لما تبذله الدولة من جهود تصب في صالح الدول العربية، وهو ما كان يؤكد عليه 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان بقوله: »إن ما تقوم به اإلمارات نحو مصر، هو نقطة ماء فى بحر ما 

قامت به مصر نحو العرب«.
العالقة بين الشيخ زايد ومصر، قديمة منذ عهد الرئيس جمال عبدالناصر، فقد جمع حلم الوحدة 
الزعيمين، وعندما أسس الشيخ زايد آل نهيان دولة اإلمارات في 1971، كانت مصر أولى الدول التي أيدت 
بشكل مطلق االتحاد، ودعمته ألنه ركيزة االستقرار دولياً وإقليمياً. ولم تكتف بالتأييد ولكنها أرسلت 
بعثات صحية وتعليمية إلى اإلمارات في مرحلة مبكرة سبقت ظهور النفط فى منتصف الخمسينيات، 
وكانت مصر تنطلق فيها من خالل دور إنساني عربي قومي، واستقبلت الراغبين فى التعلم ونقل العلم 

والخبرات إلى بلدهم.
وتوطدت العالقات في عهد الرئيس السادات، بسبب مواقف الشيخ زايد ودعمه لمصر فى حربها فى 

أكتوبر 1973 وكان يعلن في كل مناسبة بأن النفط العربي ليس أغلى من الدم العربي.
وفي عهد الرئيس محمد حسني مبارك، ارتبط البلدان بعالقات تجارية واستثمارية متبادلة ، ما زالت 
تؤتي أكلها على البلدين وشعبيهما في جميع القطاعات، الزراعية واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
والعقارات والخدمات المصرفية، حتى أصبحت اإلمارات المستثمر األول في مصر تليها المملكة العربية 

السعودية. 
واستمرت العالقات بين الدولتين وفي إطارها الذي عرفت به حتى وقتنا الحاضر بتولي عبد الفتاح 
السيسي رئاسة الجمهورية، فهو يقدر عمق هذه العالقات وينظر إليها بإكبار.. وكرر في أكثر من مناسبة 
على أن العالقات بين البلدين تمثل ركيزة مهمة من ركائز االستقرار واألمن في المنطقة السيما في العمل 
على مواجهة اإلرهاب والتطرف ومن يدعمهما ومن يقف خلفهما، إضافة إلى دعم التنمية التي تضمن 

حقوق الشعوب العربية في حياة كريمة بعيداً عن الصراعات والنزاعات المدمرة. 
كل هذا السرد التاريخي تداعى للذاكرة وحضر في أيام زيارتنا لمدينة شرم الشيخ، ليشعرنا أكثر 
بالفخر باالنتماء لدولة اإلمارات التي تركت مآثرها على الشعوب العربية، واستطاعت التربع على قلوبهم 
بسياستها وحكمة توجهاتها التي تتمنى الخير للجميع، والتي يواصل تطبيقها من هم خير خلف لمن 
يبقى حاضراً  بل  يرحل خيره  فلن  الخير،  زايد  فإن رحل  مآثرهم،  تبقى  رحلوا  وإن  فالرجال  سلف، 

متجسداً من بعده فمن يأتي ويكمل األدوار بعده. 
ما وجدناه في شرم الشيخ وما استدعته الذاكرة نجده في كل مدينة ودولة حرصت اإلمارات على 
أن تكون داعمة لها، شريكاً لها، محتوية ألبنائها، ما يجعلنا بحق، أهل فخر بوطن قدم الكثير ويستحق 

أن نضعه في أعيننا. 
رحم الله الشيخ زايد، وحفظ اإلمارات وأدام عزها وأعاننا على أن نكون محل فخر لها. 

التموت المآثر وإن غاب أصحابها 



العدد)485( مايو 2011

16

ÉjÉ```°†b

há«©Lôe ΩÉµMCG
≥«≤–h ,¥ƒ≤◊G ¿ƒ°üd kÉfÉª°V É¡≤«≤– ¤EG AÉ°†≤dG ≈©°ùj »àdG ájÉ¨dG »g ádGó©dG
ºcÉÙG ábhQCG πNGO áLQO øe ÌcCG ‘ ∫hGóàj »°VÉ≤àdG ¿Éa Gò¡dh ,»YÉªàL’G QGô≤à°S’G
á˘˘ª˘˘µfi{ hCG z¢†≤˘˘æ˘˘dG á˘˘ª˘˘µfi{ hCG zÉ˘˘«˘˘∏˘˘©˘˘dG{ á˘˘ª˘˘µÙG ø˘˘Y IQOÉ˘˘°üdG ΩÉ˘˘µ˘˘˘MC’G IOÉ˘˘˘Y ¿ƒ˘˘˘µ˘˘˘Jh
äGP ºcÉÙG ¬eóîà°ùJ ¿CG øµÁ …òdG ™LôŸG áHÉãÃ ,ôNBGh ó∏H ÚH ≈ª°ùJ Éªc zõ««ªàdG
ΩÉµMC’Gh ,ÉjÉ°†≤dG ∂∏J øe ¢†©H Éæg .á∏KÉ‡ ÉjÉ°†b ‘ É¡eÉµMCG QGó°UE’ ,≈fOC’G äÉLQódG

.ádhódG ‘ É«∏©dG ájOÉ–’G áªµÙG ‘ É¡fCÉ°ûH äQó°U »àdG

ء

ريدغ دسشار ءاسسيم

Ads.indd   9 6/18/19   4:40 PM



Ads.indd   17 5/27/19   4:02 PM


