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مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية

19 خالل   - لتف�شي فريو�س كوفيد  املتحدة بت�شديها  العربية  الإم��ارات  �شربت دولة 

الوقاية واحليطة  واإج��راءات  اأق�صى درجات  الأمثلة يف تطبيق  اأروع  املا�صيني  ال�صهرين 

الريا�صية  الفعاليات  خمتلف  فاألغيت  انت�صاره  من  واحلد  الفريو�س  انت�صار  ملنع  واحلذر 

والثقافية والرتفيهية وعلق التدري�س يف املدار�س واجلامعات وقل�صت الرحالت اجلوية 

القادمة واملغادرة وح�صرت احلالت امل�صتبه باإ�صابتها وحجرت وعوجلت، وغري ذلك من 

اآلف الإجراءات املرئية وغري املرئية ف�صالً عن حزمة التحفيز املايل ال�صخية مل�صاعدة 

قطاع الأعمال املتاأثر. 

لقد كانت القيادة الر�صيدة على اأهبة ال�صتعداد للت�صدي لهذا الوباء وبذلت وما زالت 

تبذل كل ما لديها من جهد يف �صبيل العبور بالبلد اإىل بر الأمان وجتاوز التبعات الكارثية 

وحكومتها  الإم��ارات  دولة  قيادة  حر�س  على  بال�تاأكيد  وذلك  امل�صتجد،  كورونا  لفريو�س 

وموؤ�ص�صاتها الوطنية على دولتنا وجمتمعنا خا�صة فيما يتعلق بال�صحة العامة و�صالمة 

املواطنني واملقيمني. 

فها هو �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

الوزراء حاكم دبي -رعاه اهلل- يقول بعد الجتماع مع �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 

ر�صالة  نبعث   « امل�صلحة:  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زايد 

وباأن  �صالمتهم..  ل�صمان  م�صخرة  كلها  الدولة  موارد  وباأن  املهم  هي  �صحتهم  باأن  ل�صعبنا 

اجلميع اليوم م�صوؤول عن اجلميع.. وباأن دولة الإمارات متحدة اأمام التحديات، ومتحدة 

لتجاوز الأزمات، ومتحدة حلفظ املنجزات.. حفظ اهلل �صعبنا واأدام على جمتمعنا ال�صحة 

وال�صالمة والعافية«.

فيقول:  الطماأنة  ر�صائل  على  نهيان  اآل  زايد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ويوؤكد 

»التقيت اأخي حممد بن را�صد يف ا�صرتاحة املرموم.. حفظ �صالمة النا�س و�صحتهم من 

خماطر انت�صار فريو�س كورونا حمور حديثنا.. الإمارات بتوجيهات خليفة وفرت الإمكانات 

كافة لأخذ التدابري الوقائية حلماية املجتمع.. لن نتوانى يف اتخاذ ما يلزم ل�صمان �صحة 

النا�س.. كلنا �صركاء يف مواجهة هذا التحدي«.

نعم.. كلنا �صركاء يف مواجهة هذا التحدي الذي يواجه الب�صرية يف اأعتى �صوره املهددة 

فاحتد العامل يف املعركة لحتواء انت�صار الفريو�س القاتل باإجراءات ا�صتباقية مل ن�صهد 

لها مثيالً من قبل حتى اإن بع�صهم يقول اإن العامل الذي كنا نعرفه من قبل لن يعود كما كان 

يف ال�صابق. 

ومن �صور التكاتف التي لي�صت بغريبة عن الإمارات ما قدمته الدولة من م�صاعدات طبية 

عاجلة اإىل عدد من الدول املت�صررة من انت�صار الفريو�س يف انعكا�س للمبادئ الإن�صانية 

التي تاأ�ص�صت عليها دولتنا.. فتقدمي امل�صاعدات لإنقاذ حياة اأولئك الذين يعانون �صائقة 

هو اأمر �صروري خلدمة امل�صلحة الإن�صانية امل�صرتكة. 

وجاءت تلك امل�صاعدات اأي�صًا يف اأعقاب مبادرة »الإمارات وطن الإن�صانية«، حيث قامت 

الدولة يف الرابع من مار�س باإجالء 215 �صخ�صاً من رعايا الدول ال�صقيقة وال�صديقة من 

مقاطعة هوبي ال�صينية اإىل مدينة الإمارات الإن�صانية يف اأبو ظبي، حيث تلقوا الرعاية 

الطبية الالزمة قبل عودتهم اإىل ديارهم. وقد اأ�صادت منظمة ال�صحة العاملية بالت�صهيالت 

التي قدمتها الإمارات لتي�صري عمل املنظمة من اأجل مكافحة فريو�س كورونا يف عدد من 

البلدان، واأعربت عن �صكرها للدولة يف هذا ال�صاأن.

يف  وجل  عز  اهلل  اإىل  ولنت�صرع  الفريو�س  هذا  �صد  املعركة  هذه  يف  جميعاً  فلنتكاتف 

�صلواتنا اآناء الليل واأطراف النهار اأن يرفع هذا البالء عن الب�صرية جمعاء.. اإنه �صميع 

جميب.

وحياكم اهلل
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أقوال ومواقف

إن اللقاء بين القائد والشعب هو في مفهومي لقاء بين األب وأبنائه .. وأي ابتعاد 
من القائد عن الشعب يبعد عنه الصورة الواقعية الحتياجات شعبه. 
إن القائد الحقيقي هو الذي ينظر إلى شعبه نظرته إلى أفراد أسرته.

مواقف ومقوالت مؤسس الدولة وباني نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
ب الله ثراه«،  والتي بها تستمر مسيرة دولة االتحاد نحو غد أكثر إشراقاً. »طيَّ
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على  التدريبية  الدورات  تشجيع  الضروري  من 
أن  باعتبار  كافة  والفنية  اإلدارية  المستويات 

اإلنسان هو العنصر األساسي لكل تقدم.
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أخبار الوطن

خليفــة بن زايد ي�صدر عددًا من املرا�صيم

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس 
واألميرية،  االتحادية  المراسيم  من  عدداً  الله«  »حفظه  الدولة 

وشملت التالي:
مرسوم اتحادي لسنة 2020 بتعيين ناصر عبدالله بن خرباش 
التوطين،  لشؤون  والتوطين  البشرية  الموارد  لوزارة  وكيالً 
ومرسوم اتحادي لسنة 2020 بتعيين سميرة مرشد الرميثي وكيالً 
للمراسم الرئاسية في وزارة شؤون الرئاسة بدرجة وكيل وزارة، 
ومرسوم اتحادي  لسنة 2020 بتعيين محمد سيف خلفان الهاملي 

مديراً عاماً للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية.
كما أصدر سموه بصفته حاكماً إلمارة أبوظبي مرسوماً أميرياً 
للمحاسبة،  أبوظبي  لجهاز  رئيساً  أبوشبص  عبيد  حميد  بتعيين 
ومرسوماً أميرياً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا 
نهيان،  آل  زايد  بن  خالد  الشيخ  سمو  برئاسة  الهمم،  ألصحاب 
وعضوية كّل من الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، عبدالله عبد 
الحميد الساهي، حمد علي الظاهري، عامر حسين الحمادي، مبارك 
سعيد الشامسي، لبنى علي الشامسي، سناء محمد سهيل، طالل 
سنوات   5 المجلس  عضوية  مدة  وتستمر  الهاشمي.  مصطفى 
قابلة للتجديد، وقانون بإنشاء »مركز أبوظبي للغة العربية« يتبع 
لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وتشمل اختصاصات المركز 
وضع الخطط واالستراتيجيات الخاصة به للنهوض باللغة العربية 
التنفيذي  المجلس  من  العتمادها  تمهيداً  لإلقرار  للدائرة  ورفعها 
إلمارة أبوظبي، واقتراح التشريعات الالزمة لتمكين اللغة العربية 
وتعزيز استخدامها في مختلف المخاطبات واألعمال الرسمية في 

اإلمارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

.. وبتوجيهاته محمد بن زايد يأمر بإجالء 215 من رعايا دول عربية وصديقة من الصين

الدولة»حفظه  بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الله«، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
األعلى للقوات المسلحة، بإجالء رعايا عدد من الدول الشقيقة والصديقة من مقاطعة 
هوبي الصينية بؤرة تفشي وباء كورونا المستجد »كوفيد - 19«، وذلك بناًء على 
طلب حكوماتهم، حيث تم نقلهم إلى »المدينة اإلنسانية« في أبوظبي، وذلك في إطار 
النهج اإلنساني الذي تنتهجه الدولة في الوقوف مع األشقاء واألصدقاء ومد يد العون 

والمساعدة لهم في الظروف الصعبة.
موقع  على  تدوينة  في  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وقال 
الدول  رعايا  من  العالقين  إجالء  باهتمام  »تابعت  »تويتر«:  االجتماعي  التواصل 
الشقيقة والصديقة من مقاطعة هوبي الصينية إلى اإلمارات، سيحظون برعاية صحية 
شاملة للتأكد من سالمتهم قبل عودتهم إلى بلدانهم، نشكر الحكومة الصينية على 

تعاونها ونثمن جهود أبنائنا المتطوعين في هذه المهمة، إيماننا راسخ بوحدة المصير 
اإلنساني«.

اإلجالء،  بعملية  قامت  متكاملة  طبية  بخدمات  ومزودة  مجهزة  طائرة  وكانت 
والتي ضمت عدد 215 شخصاً من رعايا دول عربية وصديقة، وشارك في عملية 
اإلجالء فريق االستجابة اإلنساني الذي تضمن فريقاً من المتطوعين شمل الطيارين 
والمضيفين والفريق الطبي واإلداري والتي كانت مشاركتهم لتعزيز وإبراز الدور 
اإلنساني والتطوعي. وتم تجهيز »المدينة اإلنسانية« في أبوظبي بجميع التجهيزات 
تم  الذين  الدول  لرعايا  الالزمة  الطبية  الفحوص  إلجراء  الضرورية  والمستلزمات 
14 يوماً،  لمدة  الصحي  الحجر  للتأكد من سالمتهم، وتم وضعهم تحت  إجالؤهم، 
حيث وفرت لهم منظومة رعاية صحية متكاملة طوال فترة الحجر، وبما يتوافق مع 

معايير منظمة الصحة العالمية إلى حين تم التأكد التام من سالمتهم.
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محمد بن راشد ومحمد بن زايد  يبحثان عددًا من الق�صايا الوطنية

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« أخاه صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة بحضور 
سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ 
هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي، وسمو 
شؤون  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ 
الرئاسة، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي 

لإلعالم، إلى جانب عدد من المسؤولين والمرافقين.
وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم »رعاه الله«، وأخوه 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خالل اللقاء الذي عقد في استراحة 
مقومات  جميع  بتوفير  الصلة  ذات  الوطنية  القضايا  من  عدداً  بدبي،  المرموم 
الحياة الكريمة للمواطنين في جميع أرجاء الوطن، واإلجراءات المتبعة من أجل 
تحصين مجتمع اإلمارات عموماً بالرعاية الصحية وسالمة العيش واالستقرار 

االجتماعي والصحي لجميع شرائح وفئات المجتمع.
وأشاد سموهما في هذا السياق بجهود ومتابعة الجهات المعنية في الدولة 
واللجان الوطنية المتخصصة بمواجهة األزمات المحلية، وتأمين جميع المتطلبات 

ووسائل حماية المجتمع من األمراض واألوبئة وغيرها..

وأكد سموهما حرص قيادة دولة اإلمارات وحكومتها ومؤسساتها الوطنية 
المواطنين  العامة وسالمة  بالصحة  يتعلق  بما  بخاصة  ومجتمعنا  دولتنا  على 
والمقيمين. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم »رعاه الله« 
في تغريدة على موقع التواصل االجتماعي »تويتر«: »مع أخي محمد بن زايد.. 
نبعث رسالة لشعبنا بأن صحتهم هي األهم.. وبأن موارد الدولة كلها مسخرة 
لضمان سالمتهم.. وبأن الجميع اليوم مسؤول عن الجميع.. وبأن دولة اإلمارات 
متحدة أمام التحديات، ومتحدة لتجاوز األزمات، ومتحدة لحفظ المنجزات.. حفظ 
الله شعبنا وأدام على مجتمعنا الصحة والسالمة والعافية«. وتابع سموه: »كما 
نحيي اليوم الرجال المخلصين وجنود الوطن المتفانين في الهيئة الوطنية إلدارة 
الطوارئ واألزمات والكوارث وِفي الجهات الصحية واألمنية والبلديات والدوائر 
االقتصادية وغيرها.. أديتم بإخالص.. ورفعتم الرأس.. وعليكم واجب تكملونه.. 
وعلى الجميع التعاون معكم لضمان تجاوز هذه الفترة«. وقال صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر »تويتر«: »التقيت أخي محمد بن راشد في 
استراحة المرموم.. حفظ سالمة الناس وصحتهم من مخاطر انتشار فيروس 
كورونا محور حديثنا.. اإلمارات بتوجيهات خليفة وفرت اإلمكانات كافة ألخذ 
التدابير الوقائية لحماية المجتمع.. لن نتوانى في اتخاذ ما يلزم لضمان صحة 

الناس.. كلنا شركاء في مواجهة هذا التحدي«.

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« قراراً بترقية معالي عبدالله خليفة 
المري القائد العام لشرطة دبي إلى رتبة فريق، تقديراً لجهوده وإسهاماته في 
مجال العمل األمني، ودوره في قيادة منظومة العمل الشرطي في إمارة دبي، 
والتي جعلت منها واحدة من أكثر مدن العالم التي تتمتع بأعلى درجات األمن 
الغالية  للثقة  والعرفان  الشكر  بالغ  عن  المري  الفريق  معالي  وأعرب  واألمان. 

والسهر  الوطن  خدمة  أن  مؤكداً  سموه،  من  المستمرين  والتشجيع  والمتابعة 
على أمنه واستقراره وضمان راحة وسعادة جميع أفراد المجتمع من مواطنين 
ومقيمين وزوار هو شرف وأمانة ال يدخر أبناء جهاز الشرطة، كل في موقعه، 
أي جهد في حملها على الوجه األكمل، لتبقى دولة اإلمارات رمزاً لألمن واألمان، 
وأنموذجاً يحتذى به في إقرار القانون وتطبيق أحكامه بصورة تصون مكتسبات 

الوطن وتحمي مقدراته.

نائب رئيس الدولة يرقي المري إلى رتبة فريق

.. وبتوجيهاته محمد بن زايد يأمر بإجالء 215 من رعايا دول عربية وصديقة من الصين
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أخبار الوطن

محمد بن زايد: الإمارات اتخذت اإجراءاتها الوقائية مبكرًا ملواجهة كورونا

وتنفيذًا لتوجيهاته.. »تنفيذي أبوظبي« يعلن إطالق حزمة حوافز اقتصادية

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
نشهدها  التي  الصعبة  الظروف  بأن  تفاؤله  عن  المسلحة  للقوات  األعلى  القائد 
والعالم ستمضي بإذن الله تعالى، ونحن أكثر قوة وصالبة رغم التحديات العديدة 
التي نواجهها. وقال سموه، في كلمة له بمجلسه في قصر البحر، بحضور عدد من 
أصحاب السمو الشيوخ ومعالي الوزراء والمسؤولين: »أريدكم أن تتذكروا كلمة 
وهي أن الوقت الصعب الذي نعيشه سيمضي بإذن الله لكن يحتاج منا إلى صبر«.
وأضاف سموه: »أن العالم كله يمر بظروف صعبة.. ودولة اإلمارات ولله الحمد 
محظوظة، فظروفنا أهون بسبب عوامل عدة رئيسة، أولها همة الكوادر التي أخذت 
على عاتقها مسؤولية مواجهة فيروس كورونا المستجد في الصفوف األمامية 

منذ بداية األمر«.
في  والصعوبات  التحديات  ورغم  الزمن  مع  سباق  في  »نحن  سموه:  وتابع 
مواجهة هذا الوباء، فإن هذا الوقت الصعب سيمضي بعون الله..ونحن في دولة 
اإلمارات علينا مسؤولية حماية وطننا وأهلنا والمقيمين على أرضنا..نحن اتخذنا 
إجراءات مبكرة عقالنية ومتقدمة وسباقة للعديد من الدول من حولنا للتصدي لهذا 
الوباء..لهذا السبب نجد أرقام اإلصابات بفضل الله لدينا قليلة ألسباب رئيسة، 
وهي أننا سابقنا الزمن في تقصيه ومواجهته والسيطرة عليه منذ بدايته..فكان 

األثر أقل ضررا،ً أما إذا انتشر فيصعب السيطرة عليه وتتزايد تداعياته ومعدالته 
وتتراكم بسرعة«. وأكد »أن دولة اإلمارات بادرت واتخذت إجراءات مبكرة، وهي 
مستمرة في اتخاذ مزيد من التدابير بشكل متزايد وسريع لمواجهة تطورات هذا 
الوباء من خالل االستفادة من تجارب دول العالم المتقدمة مثل سنغافورة وكوريا 
وشفاف  مباشر  تواصل  في  الفيروس..ونحن  مواجهة  في  والصين  الجنوبية 
وواضح معهم..كما أن سرعتنا متزايدة في إجراء الفحوصات الطبية للكشف عن 
فيروس كورونا لإلماراتيين أو المقيمين على أرض الوطن..نحن خالل هذه الفترة 
وبفضل الله نعد من أكثر الدول تقدماً في المنطقة في مواجهة هذا التحدي سواء 
من حيث عدد األشخاص الذين أجريت لهم الفحوصات أو من حيث اإلمكانات التي 

تمتلكها الدولة ولله الحمد«..
وأوضح سموه: »أن هناك الكثير من األمور التي تقوم بها الدولة ال نتحدث 
عنها، لكن المسؤولين القائمين على هذا العمل يعلمون جيداً أن الدواء والغذاء خط 
أحمر في دولة اإلمارات يجب تأمينه ألهلنا إلى ما ال نهاية بغض النظر عن أي 
تحديات سواء كورونا أو غيره.. نحن بدأنا استعداداتنا قبل كورونا.. وبفضل الله 
تعالى اإلمارات آمنة ومستقرة ومتطورة طبياً ونحن في خير وأمان والحمد لله.. 

وجاهزيتنا مستدامة لمواجهة التحديات كافة«.

لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد  تنفيذاً 
إلمارة  التنفيذي  المجلس  رئيس  المسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي 
المجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  هزاع  الشيخ  ومتابعة سمو  أبوظبي، 
حزمة  عن  أبوظبي  إلمارة  التنفيذي  المجلس  أعلن  أبوظبي،  إلمارة  التنفيذي 
االقتصادية  المبادرات  أهم  وتنفيذ  إنجاز  وتيرة  وتسريع  اقتصادية  حوافز 
ضمن »برنامج غداً 21«، وذلك بهدف دعم األنشطة االقتصادية وخفض تكاليف 

المعيشة وتسهيل ممارسة األعمال في اإلمارة.
الحوافز  حزمة  أن  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وأكد 
االقتصادية الحالية التي أطلقتها أبوظبي بجانب المبادرات التي أطلقها المصرف 
المركزي والحكومات المحلية مؤخراً، تعد دعائم لدفع عجلة االقتصاد والمحافظة 

على االستقرار االقتصادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
ووجه سموه بمواصلة جميع المشاريع الرأسمالية والتنموية المعتمدة في 
إمارة أبوظبي، واتخاذ مزيد من اإلجراءات لحماية مكتسبات أبوظبي االقتصادية 

ومنح األولوية للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
االستثمار  قطاعات  تحفيز  إلى  تهدف  خطط  بوضع  سموه  وجه  كما 
في  وتضم  المالية،  دائرة  برئاسة  جديدة  لجنة  بتشكيل  وأمر  االستراتيجي، 
االقتراض  برامج  لمراجعة  محلية  وبنوكاً  االقتصادية  التنمية  دائرة  عضويتها 
بهدف دعم الشركات المحلية. وأكد سموه أن الهيئات المعنية ستواصل تطوير 
قوانين ولوائح االستثمار لتصبح أكثر مرونة بما يحافظ على تنميتنا االقتصادية، 

معرباً عن ثقته بمرونة اقتصادنا الوطني وقدرته على تجاوز تقلبات السوق.
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سيف بن زايد  يلتقي الرئي�س التون�صي  ويهنئ املري برتقيته اإىل فريق 

الفريق سمو  التونسية  الجمهورية  رئيس  قيس سعيّد  الرئيس  فخامة  التقى 
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ضمن 
اجتمعوا في  الذين  العرب  الداخلية  لوزراء  أقامه  الذي  الرسمي  حفل االستقبال 
العاصمة التونسية. وقد ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وفد 
الدولة لحضور الدورة الـ 37 لمجلس وزراء الداخلية العرب التي ُعقدت في مقر 

األمانة العامة للمجلس بتونس برعاية فخامة الرئيس التونسي.
»نشكر  »تويتر«:  االجتماعي  التواصل  موقع  على  تغريدة  في  سموه  وقال 
جامعة الدول العربية على جهودها في إنجاح الدورة 37 لمجلس وزراء الداخلية 
العرب في تونس الخضراء، سائلين الله التوفيق والسداد لما فيه الخير لمجتمعاتنا 

واالستقرار لبلداننا والسالم للعالم أجمع«.
وكانت الدورة 37 لمجلس وزراء الداخلية العرب افتُتحت بكلمة لمعالي إلياس 
األمير  االفتتاح سمو  التونسية، كما تحدث في جلسة  الحكومة  الفخفاخ رئيس 
عبدالعزيز بن سعود آل سعود وزير الداخلية السعودي الرئيس الفخري لمجلس 
في  الداخلية  وزير  إدريس  الطريفي  شرطة  والفريق  العرب،  الداخلية  وزراء 
جمهورية السودان رئيس الدورة الحالية، ومعالي الدكتور محمد بن علي كومان 

األمين العام للمجلس.
وناقشت الدورة عدداً من القضايا المتعلقة بمبادرات ومشاريع عربية مشتركة، 
تعنى بتطوير التعاون في المجاالت األمنية والشرطية، إلى جانب استعراض تقارير 
اللجان واألمانة العامة للمجلس وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 
وتعزيز العمل في مواجهة التحديات ومكافحة الجريمة، والتوصيات الصادرة عن 
المؤتمرات واالجتماعات التي انعقدت في نطاق األمانة العامة ونتائج االجتماعات 
المشتركة مع الهيئات العربية والدولية خالل عام 2019، كما جرى تدشين الموقع 

اإللكتروني الجديد لألمانة العامة للمجلس.
المغرب  العربية، واتحاد  الدول  الدورة ممثلون عن: جامعة  وشارك في هذه 
العربية،  الخليج  لدول  التعاون  ومجلس  العربية،  الدول  إذاعات  واتحاد  العربي، 

واالتحاد األوروبي، ومنظمة »اإلنتربول« ومكتب األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب، 
»اليوروبول«،  ومنظمة  والجريمة،  بالمخدرات  المعني  المتحدة  األمم  ومكتب 
ومشروع مكافحة اإلرهاب لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وجامعة نايف 

العربية للعلوم األمنية، واالتحاد الرياضي العربي للشرطة.
محمد  راشد  سعادة  من:  كل  الدولة  وفد  ضمن  المجلس  اجتماع  حضر 
المنصوري سفير الدولة لدى تونس، وسعادة اللواء خليفة حارب الخييلي رئيس 
مجلس التطوير المؤسسي في وزارة الداخلية، والعميد محمد حميد بن دلموج 
الداخلية،  الوزراء وزير  العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس  الظاهري األمين 
والعميد الدكتور راشد سلطان الخضر مدير عام الشؤون القانونية في الوزارة، 
والعميد الدكتور جمال سيف فارس مدير إدارة الشؤون القانونية في ديوان سمو 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد من الضباط.
والتقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، معالي اللواء محمود توفيق 

وزير الداخلية المصري، ومعالي محمد فهمي وزير الداخلية اللبناني. 
وتبادل سموه معهما الحديث حول عدد من القضايا والموضوعات المتعلقة 
ماريا  كاثرين  سموه  التقى  كما  المشترك.  األمني  المجال  في  التعاون  بتعزيز 
ديبول رئيسة الشرطة األوروبية »يوروبول«، وجرى خالل اللقاء بحث عدد من 
الموضوعات التي تتعلق بتعزيز التعاون بين وزارة الداخلية والمنظمة األوروبية. 
وكذلك التقى سموه الدكتور جهانجير خان مدير مكتب األمم المتحدة لمكافحة 
اإلرهاب، وجرى خالل اللقاء بحث عدد من الموضوعات تتعلق بتعزيز التعاون بين 

وزارة الداخلية اإلماراتية مع المنظمة األممية في المجاالت األمنية.
من جهة ثانية، بارك الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية، لمعالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام 
موقع  على  له  تغريدة  في  سموه  وقال  فريق.  رتبة  إلى  ترقيته  دبي،  لشرطة 
التواصل االجتماعي »تويتر«: »نبارك للفريق عبد الله خليفة المري، ثقة القيادة 

الرشيدة، ونسأل الله التوفيق له في خدمة وطننا الغالي«.

وتنفيذًا لتوجيهاته.. »تنفيذي أبوظبي« يعلن إطالق حزمة حوافز اقتصادية
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الغالف - 1

كورونا  فيروس  انتشار  مع  اإلمارات  تعاملت 
وقادت  مثالي  نحو  على   »19  – »كوفيد  المستجد 
ونجحت  الفيروس  هذا  توابع  مكافحة  في  الطريق 
من  مجموعة  عالية  وبكفاءة  تطبق  أن  في  الدولة 
من  والحيلولة  الفيروس  في  التحكم  ُبغيَة  التدابير 

دون انتشاره.
اإلمارات  أن  ذلك  نجاحها،  أثبتت  التدابير  هذه 
اإلصابة  حاالت  من  قليالً  عدداً  اآلن  حتى  شهدت 
بالفيروس. وعالوة على ذلك، فمن غير المرجح أن 

يرتفع هذا العدد، وذلك بفضل التدابير الناجحة.
ومنتصف الشهر الماضي صنفت منظمة الصحة 
أنه  يعني  ما  عالمياً  وباء  كورونا  فيروس  العالمية 
عندما ينتشر مرض جديد حول العالم بصورة تفوق 

اإعداد: الرا الظرا�صي

التوقعات، وال يملك البشر مناعة تجاهه، حيث يعتمد 
الفيروس  تفشي  مدى  على  التصنيف  هذا  إعالن 

جغرافياً، ال على حّدته.
ويرى خبراء الصحة أن إعالن تفشي وباء عالمي 
مستقبالً،  مجدياً  يكون  لن  السفر  حظر  بأن  يفيد 
وأنه يجب على السلطات الصحية التحضير لمرحلة 
كاستعداد  إنفاقها،  من  الحكومات  فيها  تزيد  جديدة 
للمرضى،  كبير  تدفق  الستقبال  المستشفيات 
تعليمات  وتقديم  الفيروسات،  مضادات  وتخزين 

للناس بمالزمة بيوتهم.

نظام استباقي 
وأثنت منظمة الصحة العالمية على كفاءة النظام 

انتشار  مواجهة  في  ونجاحه  الدولة  في  الصحي 
في  استباقياً  نظاماً  الدولة  طبقت  فقد  كورونا 
انتشاره،  ومنع  المستجد،  كورونا  فيروس  مواجهة 
واكتشاف الحاالت المصابة في وقت مبكر، وتنفيذ 
برامج الحجر والعزل الصحي، اعتماداً على خمسة 
إجراءات رئيسة، حّدت من انتشار الفيروس، وقللت 
التدابير  وشملت  العامة.  الصحة  على  خطره  من 
المختصة خمسة  الجهات  قبل  تنفيذها من  تم  التي 
إجراءات رئيسة تضمنت تفعيل أنظمة اإلنذار المبكر 
تعمل  مؤهلة  طبية  فرق  وتجهيز  الصحية،  للحاالت 
على مدار الساعة، وتعزيز مخزن المستلزمات الطبية، 
فيروس  وعالج  لفحص  الصحي  التأمين  وتغطية 
وغير  عليهم  المؤّمن  األشخاص  لجميع  كورونا 

اإلمارات في مواجهة كورونا
اإجراءات ا�صتباقية يف الدولة للحد من انت�صار الفريو�س.
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السفر،  تجنب  أهمية  على  والتأكيد  عليهم،  المؤّمن 
الجوية  المنافذ  الحراري في  أنظمة الكشف  وتفعيل 
والبحرية والبرية وأماكن التجمعات ومراكز التسوق، 
وتفعيل منظومة التعقيم في األماكن العامة ووسائل 
والمدارس  الحضانات  عمل  وتعليق  يومياً،  النقل 
والجامعات، وتطبيق منظومة التعليم عن ُبعد، إضافة 
مجانية  أرقام  وتوفير  التوعية،  حمالت  تكثيف  إلى 
صحة  لكون  التساؤالت،  على  واإلجابة  للتوعية 

وسالمة المجتمع أولوية قصوى.
وتضمنت تدابير وزارة الصحة ووقاية المجتمع، 
واتخاذ  عالية،  بكفاءة  الوبائي  التقصي  نظام  تطبيق 
الفيروس  لمواجهة  والوقائية  االحترازية  اإلجراءات 
مع  خصوصاً  كثب،  عن  الراهن  الوضع  ومتابعة 
وامتالك  األخرى،  الدول  في  الحاالت  عدد  ازدياد 
الطبية  المستلزمات  من  استراتيجي  مخزون 
األساسية الالزمة للفحص المتقدم الكتشاف فيروس 
العزل  الطبي وتوفير غرف  العزل  كورونا، وتطبيق 
المجهزة بطريقة تضمن عدم انتقال الفيروسات إلى 
المناطق المجاورة، وتطبيق الحجر الصحي كإجراء 
وقائي ومتبع عالمياً حسب تعليمات منظمة الصحة 
إلى  وإعداد طواقم طبية متخصصة تصل  العالمية، 
700 شخص يعملون في الفترة الواحدة وعلى مدار 
في  المتبعة  الصحية  باإلجراءات  وااللتزام  اليوم، 
المطار، فيما تم تخصيص مراكز اتصال في الجهات 
الصحية تعمل على مدار الساعة للتقصي والمتابعة.

وكان من ضمن التدابير تجنب السفر، وفي حال 
تم السفر يتم اتخاذ اإلجراءات الوقائية عند العودة 
المختصة  السلطات  تقدير  وفق  الدولة  خارج  من 
ثم  ومن  المطار،  في  الطبية  الفحوص  في  متمثلة 
التأكد  لحين  المنزلي  الصحي  الحجر  في  اإلبقاء 
اإلصابة  التأكد من  المسافر، وفي حال  من سالمة 
في  الصحي  العزل  إجراءات  تطبيق  يتم  بالفيروس 
وتجنب  لسالمته  ضماناً  وذلك  الصحية،  المنشآت 

مخالطة اآلخرين.
التربية  لوزارة  الوقائية  اإلجراءات  شملت  فيما 
لحماية  المؤقت  الحضانات  عمل  تعليق  والتعليم 
المواد  ألثر  تحملهم  عدم  الحتمالية  نظراً  األطفال، 
المستخدمة ضمن إجراءات النظافة المشددة المتبعة 
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حالياً، وتقديم إجازة الربيع وتعليق الدراسة وتطبيق 
منظومة التعليم عن ُبعد في جميع مدارس وجامعات 
النظافة  كفاءة  برفع  المدارس  كل  وإلزام  الدولة، 

وفرض إجراءات التنظيف والتطهير المنتظمة.
االحترازية  إجراءاتها  ضمن  الوزارة  ألزمت  كما 
كافة  التعليمية  المنشآت  في  والعاملين  الطلبة 
من  السفر  من  القادمين  والخاصة(،  )الحكومية 
الالزم،  الطبي  الفحص  إجراء  إلى  الدولة،  خارج 
والتزام الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوماً، للتأكد 
بدخول  لهم  ُيسمح  لن  إذ  المرض،  من  خلوهم  من 
كورونا  تحول  ومع  ذلك.  قبل  التعليمية  المنشآت 
الى وباء عالمي وانطالقاً من روح المسؤولية التي 
تتحلى بها دولة اإلمارات، وضمن جهودها لمكافحة 
منها مع دول  العالم، وتضامناً  الفيروس حول  هذا 
من  الدولة  رفعت  بسالم،  األزمة  هذه  لعبور  العالم 
كورونا  لمواجهة  واالحترازية  الوقائية  إجراءاتها 
التأشيرات كافة،  التوقف المؤقت عن إصدار  ومنها 
الثقافية  المراكز  وإغالق  الجوية  الرحالت  وتعليق 
والترفيهية ومراكز التسوق في مدن الدولة. وفرض 

الوضع الخطير الذي أنتجه انتشار الفيروس على كل 
االحترازية  اإلجراءات  الكثير من  اتخاذ  العالم،  دول 
الصارمة، التي وصلت إلى حد فرض حالة الطوارئ 
دول  من  عدد  في  الوطنية  الجيوش  واستدعاء 
العالم. وهذه اإلجراءات غير المسبوقة تتناسب في 
الذي يشهده  المسبوق  التحدي غير  األمر مع  واقع 
العالم خالل المرحلة الحالية بفعل انتشار هذا الوباء 
وقد  عقب.  على  رأساً  األوضاع  قلب  الذي  الخطير 
ما  ظل  في  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  كانت 
تتمتع به من سياسات عامة مبنية على التخطيط ذي 
تتمتع  ما  ظل  وفي  المتكامل،  االستراتيجي  الطابع 
إدارتها  به أيضاً من وجود مؤسسات راسخة، تتم 
اتخاذ  في  السباقة  الدول  من  وفريد،  متميز  بشكل 
لمواجهة  الصارمة  االحترازية  اإلجراءات  هذه  مثل 
مثلت  التي  اإلجراءات  وهي  المستجد،  كورونا  وباء 
تفاعالً مطلوباً مع حجم الخطر الذي بات يمثله هذا 
الوباء، التي تتسق في الوقت نفسه مع ما يحظى به 
اإلنسان من قيمة مركزية في عقل القيادة الرشيدة 
للدولة، التي تعتبره أثمن ثروة يمكن أن يمتلكها أي 

مجتمع من المجتمعات. ومما ال شك فيه أن أحدث 
اإلمارات  دولة  اتخذتها  التي  االحترازية  اإلجراءات 
المستجد،  كورونا  وباء  لمواجهة  المتحدة  العربية 
التي  العديد من اإلجراءات  إلى  والتي جاءت إضافة 
الدولة  أن  تؤكد  نفسه،  الهدف  لتحقيق  اتخاذها  تم 
في مواجهة شاملة مع هذا الوباء، يتم خاللها حشد 
الالزمة  اإلجراءات  الممكنة وتطبيق كل  الجهود  كل 
وقد  الشرس.  الوباء  هذا  مع  حاسمة  لمواجهة 
أثبتت إدارة الدولة لهذه المواجهة نجاحها، وسوف 
تنتصر اإلمارات ومعها دول العالم في هذه الحرب 
الجميع،  يلتزم  أن  هو  المطلوب  ولكن  الضروس، 
أن  يعلموا  وأن  اإلجراءات  بهذه  ومقيمين  مواطنين 
الجهود  على  السلبية  تأثيراتها  لها  إياها  مخالفتهم 
المعنية،  الدولة  مؤسسات  تبذلها  التي  الدؤوبة 
فضالً عن أن هذه المخالفة تعد جريمة يعاقب عليها 
للدولة  العام  النائب  أهاب  كما  الدولة،  لقوانين  طبقاً 
بجموع  الشامسي  سيف  حمد  الدكتور  المستشار 
اإلمارات  دولة  أرض  على  والمقيمين  المواطنين 
االلتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة عن السلطات 
المعنية في الدولة، حرصاً على سالمتهم، وحتى ال 

يقعوا تحت طائلة القانون.

حزمة دعم
خطة  المركزي  اإلمارات  مصرف  أطلق  كما 
درهم  مليار   100 بتكلفة  شاملة  اقتصادي  دعم 
المتأثرين بوباء  موّجهة للعمالء، األفراد والشركات 
حزمة  الوزراء  مجلس  فوري.وأقر  بشكل  كورونا 
إجمالي  ليصل  درهم  مليار   16 بقيمة  إضافية  دعم 
الحزمة التحفيزية االقتصادية الى 126 مليار درهم 
في الدولة. وفي إطار إعالن منظمة الصحة العالمية 
المصرف  اعتمد  عالمياً،  وباًء   19  - كوفيد  فيروس 
المركزي عدداً من التدابير في مسعى يهدف إلى دعم 
االقتصاد الوطني، وحماية المستهلكين والشركات. 

اعتماد  من  الموّجهة  المالي  الدعم  خطة  وتتألف 
مالي يصل إلى 50 مليار درهم، ُخصص من أموال 
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بتكلفة  وسلف  قروض  لمنح  المركزي  المصرف 
بضمان،  مغطاة  بالدولة  العاملة  للبنوك  صفرية 
من  تحريرها  يتم  درهم  مليار   50 إلى  باإلضافة 

رؤوس األموال الوقائية اإلضافية للبنوك.
والغرض من الخطة هو تسهيل توفير إعفاء مؤقت 
من دفعات أصل الدين والفوائد على القروض القائمة 
األفراد  والعمالء  كافة  الخاص  القطاع  لشركات 
المتأثرين في الدولة لمدة 6 أشهر اذ تعرض العديد 
النقص  مخاطر  إلى  والشركات  األفراد  العمالء  من 
الوباء.  تفّشي  بسبب  النقدية  تدفقاتهم  في  المؤقت 
وتهدف الخطة إلى معالجة هذا األمر من خالل توفير 
مساعدة للعمالء ومنح تمويل بتكلفة صفرية للبنوك.
وتسمح الخطة لجميع البنوك استخدام ما يعادل 
60% من رأس المال الوقائي اإلضافي، كما سيكون 
بمقدور البنوك المحددة بواسطة المصرف المركزي 
كبنوك محلية ذات أهمية نظامية استخدام 100% من 
رأس المال الوقائي اإلضافي المقرر لها كبنوك ذات 

أهمية نظامية.

إنه الخوف!
رود،  جوسلين  الفرنسي  الباحث  رأى  ذلك  الى 
الدراسات  »معهد  في  االجتماعي  النفس  علم  أستاذ 
العليا في الصحة العامة« في مدينة رين الفرنسية، 
فهم  وجود  بعدم  يرتبط  وباء  أي  من  الخوف  أن 
واضح للمرض الجديد، أكثر مما هو ناجم عن عدد 
الوفيات التي يتسبب بها. والباحث جوسلين رود هو 
المخاطر  إدراك  »ديناميكية  حول  أطروحة  صاحب 
مع  مقابلة  في  قال  حيث  وباء«،  انتشار  ظل  في 
األوائل  األوبئة  علماء  ما الحظه  أن  »فرانس برس« 
بالضرورة  هناك  ليس  أنه  التاسع عشر،  القرن  في 
عالقة متناسبة بين عدد الوفيات والخوف الناجم عن 
المرض، فاألمراض الجديدة التي تظهر بشكل دوري 
عدد ضحاياها  كان  لو  حتى  القلق  من  الكثير  تثير 
وباء،  انتشار  بداية  في  أنه  المفارقة  ومن  قليالً. 
يكون السكان األقرب إلى بؤرة اإلصابات هم األقل 
قلقاً. فكلما اعتاد الناس الخطر مع تسجيل إصابات 
مباشرة، تراجع قلقهم. والخوف أقرب إلى استباق 
يتراجع  المرض،  على  االعتياد  تنامي  ومع  األمور. 
يتحتّم  أنه  إلى حّد  المنطقي.  والسلوك غير  الخوف 
الحماية،  إلى  بالحاجة  الناس  إحساس  إيقاظ  أحياناً 
إذ ُيسجل تالٍش عام في التزام تدابير الحماية التي 
توصي بها السلطات العامة. بموازاة ذلك، يظهر لدى 
فئة ضئيلة من السكان سلوك مرتبط بالقلق، فيقوم 
بعضهم بالتبضع، كجمع مخزون من ورق الحمام، 
في حين أنه ليس هناك أي مشكلة تموين. إنها ظاهرة 
النبوءة التي تحقق نفسها: ترّقب انقطاع المواد يولد 
التباعد  إن  قائالً:  ويتابع  المواد.  انقطاع  بنفسه 
االجتماعي سيسمح لنا بإبطاء انتشار الفيروس بين 
بأفضل  بالتجاوب  الصحي  للنظام  للسماح  السكان 
الفيروس  انتشار  مسار  ننشر  ممكن. سوف  شكل 
على فترة زمنية أكبر، وخوفي الوحيد هو في حال 
أطلقنا  نكون  أال  التسارع  في  الوباء  انتشار  استمر 
الذي  الوضع  أن  إلى  ويشير  األخيرة.   رصاصاتنا 
حتى  لمجتمعاتنا  بالنسبة  عادياً  كان  اليوم  نشهده 

الناس  كان  القدم،  في  العشرين.  القرن  مطلع 
أوبئة ذات نسبة عالية  يواجهون بشكل منتظم جداً 
من الوفيات، مثل الجدري والكوليرا. كان هذا نصيب 

البشرية، وال يزال كذلك في بعض الدول النامية.

       كيف بدأ الفيروس؟
في ديسمبر 2019، أُبلِغ عن تفشي ذات الرئة في 
ارجاع  تم   ،2019 ديسمبر   31 في  بالصين.  ووهان 
كورونا،  فيروسات  من  جديدة  ساللٍة  إلى  التفشي 
العالمية بـ  وُسميت رسميًا بواسطة منظمة الصحة 
كوفيد - 2019. بحلول 23 مارس، أُبلغ عن  14688 
حالة وفاة مؤكدة وأكثر من 338 ألف إصابٍة مؤكدة 
في 192 دولة ومنطقة. ُعِرّفت ساللة ووهان على أنها 
ساللة جديدة من فيروس كورونا بيتا من المجموعة 
2B مع تماثل وراثي يبلغ ~70% مع فيروس سارس.
لكن  الثعابين،  من  كان  الفيروس  أصل  أن  اعتُِقد 
هذا  مع  يختلفون  البارزين  الباحثين  من  العديد 
فيروسات   %96 بنسبة  الفيروس  ُيشبه  االعتقاد. 

كورونا الخفاشية، لذلك ُيعتقد بشكٍل واسٍع أنها من 
أصل ُخفاشي.

الفيروس ليس »جديداً« )كان يصيب الحيوانات(، 
بإمكانه  أصبح  أن  بعد  للبشر  بالنسبة  جديد  لكنه 
ويرتبط  الكائنات.  من  مختلفة  أنواع  بين  االنتقال 
للمأكوالت  بسوق  األولى  اإلصابات  من  الكثير 

البحرية في ووهان في جنوب الصين.
قرب  عن  الصين  في  الناس  من  الكثير  ويتعامل 
مع حيوانات حاملة للفيروسات، التي يسهل تفشيها 
العالية. وعلى سبيل  السكانية  الكثافة  البلد ذي  في 
التنفسي  االلتهاب  متالزمة  مرض  ظهر  المثال، 
الحاد )سارس( ألول مرة في الخفافيش، ثم انتقل 
إلى القطط، ومنها إلى البشر. وبدأ وباء سارس في 
الصين عام 2002، وحصد أرواح 774 شخصا من بين 
8098 مصاباً. والفيروس الحالي، هو واحد من سبعة 
أنواع معروفة لفيروس كورونا، وال يبدو أنه يتحور 
حتى اآلن. لكن في الوقت الذي يبدو فيه الفيروس 

مستقراً، يواصل العلماء مراقبته عن كثب.

تقول منظمة الصحة العالمية إن غسل اليدين بشكل منتظم وشامل أمر بالغ األهمية 
في المكافحة لتجنب العدوى بالمرض.

ولم يعرف بعد على وجه الدقة كيف ينتشر فيروس كورونا من شخص آلخر، بيد 
أن الفيروسات المماثلة تنتشر عبر الرذاذ، مثل تلك التي تنتج عندما يسعل أو يعطس 

شخص مصاب.
وتوصي منظمة الصحة العالمية بالتالي:

• غسل اليدين جيداً، فبإمكان الصابون قتل الفيروسات.
• تغطية الفم واألنف عند العطس أو السعال وغسل اليدين بعدها لمنع انتشار الفيروس.
• تجنب لمس العينين واألنف والفم حال مالمسة اليد لسطح ُيرجح وجود الفيروس 

عليه، إذ يمكن أن ينتقل الفيروس إلى الجسم بهذه الطريقة.
• ال تقترب من المصابين بالسعال أو العطس أو الحمى، إذ يمكن أن ينشروا جسيمات 

صغيرة تحتوى على الفيروس في الهواء. وُيفضل االبتعاد عنهم لمسافة متر واحد.

إجراءات الوقاية
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حتقيق: اأماين اليافعي- ت�صوير: حممد علي 

 

مخاطر من العيار الثقيل
البدانة مدخل لكثري من الأمرا�س اخلطرية كال�صكري وال�صغط والكول�صرتول والقلب وت�صلب ال�صرايني.

خصص  -التي  البدانة  أن  يظن  من  يخطئ 
باسم  مارس(   4( السنة  في  يوماً  العالم  لها 
عابر  جمالي  أمر  هي  للبدانة-  العالمي  اليوم 
طويلة  بسلسلة  فيه  والتحكم  معالجته،  يمكن 
من الحميات وممارسة الرياضة وأنه موضوع 
ذلك.  من  أكبر  األمر  البدين.  يخص  شخصي 
أن  إلى  تشير  العالمية  واإلحصاءات  البيانات 
ثالث  تضاعفت  قد  العالمية  السمنة  معدالت 
مرات منذ عام 1975، فحالياً ُيقدر أن أكثر من 1.9 
مليار شخص، ممن تخطوا سن الـ18، مصابون 
بزيادة الوزن، ومن بين هؤالء يوجد 650 مليون 
مصاب بالسمنة المفرطة، وهو ما يعني أن %39 

و%13  الوزن،  زيادة  من  يعانون  البالغين  من 
منهم مصابون بالسمنة، وال يقتصر األمر على 
البالغين فقط، حيث ُيقدر أيضاً أن أكثر من 41 
مليون طفل حول العالم مصابون بزيادة الوزن 
أو السمنة، وإذا ما أضفنا إلى هذه الفئة العمرية 
فئة المراهقين، فسنجد أن الرقم سيرتفع حينها 
إلى 340 مليون مصاب بزيادة الوزن والسمنة 

بين األطفال والمراهقين.
هذا عالمياً.. أما محلياً فالصورة ليست سارة 
الرابعة  المكانة  الدولة  تحتل  إذ  اإلطالق.  على 
بأمراض  المصابين  السكان  نسبة  في  عالمياً 
العالمية،  واإلحصاءات  لألرقام  وفقاً  السمنة، 

حيث يبلغ عدد المصابين بالمرض نحو %33.7، 
من السكان وذلك حسب تصريحات  للدكتور 
عبد الواحد الواحدي، استشاري جراحة السمنة 

بمستشفى القاسمي بالشارقة.
واألطفال هم من أكبر ضحايا هذا »الوباء« 
دائرة  إحصاءات  تشير  اذ  التعبير،  جاز  إن 
في  المدارس  طالب  من   %14 أن  إلى  الصحة 
بينما  الوزن،  يعانون من زيادة  أبوظبي  إمارة 

يعد 15% منهم من زائدي الوزن.
زيادة  فإن  بدبي،  الصحة  لهيئة  ووفقاً 
خالل  سجلت  دبي  مدارس  طلبة  لدى  الوزن 
العام الدراسي )2017 - 2018(، نسبة %12.6، 

الغالف- 2
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د.�سمري �سامي: جميع 

الأنظمة الغذائية 

للحمية املختلفة يف 

اإنقا�ص الوزن الزائد 

ع�سوائية لأنها من دون 

اأي درا�سة

د. رانيا اأحمد: الذين 

يعانون من ال�سمنة 

يعانون اأي�سًا من 

الإحباط وال�شعور 

بالذنب والف�شل و�شوء 

تقييم الذات

عائ�شة املال: من اأهم 

اأ�سباب زيادة الوزن 

تناول كميات من 

الطعام مبا يزيد على 

حاجة اجل�سم

مقابل   ،%7 المرضية  والسمنة   ،%8.8 والسمنة 
الوزن  نسبة  وصلت  فيما  الوزن،  نقص   %5.3

الطبيعي إلى %73.
البدانة  وتؤكد دائرة الصحة في أبوظبي أن 
أسباب،  لعدة  ترجع  أبوظبي  في  األطفال  عند 
أهمها التغذية المفرطة للطفل رغبة في أن يتمتع 
الطفل بالحلويات  بصحة جيدة، وكذلك مكافأة 
التشجيع  من  كنوع  الصحية  غير  واألطعمة 
على  األطفال  حصول  وسهولة  األداء،  على 
المشروبات الغازية ورقائق البطاطا والحلويات 
ضئيلة  نسب  ترجع  قد  فيما  والشوكوالتة، 

للبدانة لخلل طبي في الغدد أو أسباب جينية.
وُتعرف السمنة على أنها زيادة في األنسجة 
الدهنية في الجسم، ولتقدير نسبة السمنة في 
الجسم يتم استخدام مقياس كتلة الجسم حيث 
يتم حساب وزن الجسم بالكيلوجرام، مقسوماً 
الرسم  مع  مقارنته  بالمتر،  الطول  مربع  على 
الوزن  في  الزيادة  وُتعرف  النموذجي،  البياني 
عندما تفوق نسبة كتلة الجسم الدرجة المئوية 

الطبيعية.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية إن الشخص 
زائد الوزن إذا كان مؤشر كتلة الجسم لديه أكثر 
يعتبر  فأكثر   %95 المؤشر  كان  وإذا   ،%85 من 

الشخص مصاباً بالسمنة.
الرئيسة  األسباب  أحد  من  السمنة  وتعتبر 
ومدخالً للعديد من األمراض، كالقلب والسكري 
بل  أيضاً،  السرطانية  واألورام  والضغط 
وارتفاع  والمرارة،  المعوي،  واالرتجاع  والعقم 
وأنشأت  واالكتئاب.  الدم،  في  الكولسترول 
ووقاية  الصحة  وزارة  في  ممثلة  الدولة، 
المجتمع، العديد من المراكز المتخصصة لعالج 
السمنة خالل السنوات القليلة الماضية، وتهتم 
الالزمة  العالجات  تقديم  في  كبيرة  بصورة 

للمرضى، وكذلك البرامج التوعوية والطبية.
 

أنظمة عشوائية
استشاري  سامي  سمير  الدكتور  ويؤكد 
اإلماراتي  الرجيم  مركز  في  والسمنة  التغذية 
للحمية  الغذائية  األنظمة  جميع  أن  الياباني، 
للجسم  الزائد  الوزن  إنقاص  في  المختلفة 

وتقييم  دراسة  أي  دون  من  ألنها  عشوائية 
للحالة ومن دون تشخيص وفحص دم ومراعاة 

الجانب الصحي والنفسي للشخص.
كما تعتبر البدانة مدخالً لكثير من األمراض 
الخطيرة إذ تسبب وتؤثر في البنكرياس وبالتالي 
والكولسترول  والضغط  السكر  مرض  يسبب 
ومشاكل في أمراض القلب وتصلب الشرايين، 
والمظهر وخاصة  النفسي  الجانب  على  ويؤثر 
للنساء أكثر ويؤثر على األداء الوظيفي مع الزي 
وخاصة الثقل في الجسم وعلى الحركة وعلى 
أمراض  وأغلب  والفقرات،  واألوجاع  العظام 
يسبب  للسيدات  هرموني  خلل  وجود  العصر 
حدوث تكيس الذي بدوره يؤثر على اإلنجاب، 

وبالتالي هو باب لألمراض الخطيرة.
ويقول الدكتور سامي إن السمنة تختلف في 
الجسم من مكان آلخر، فسمنة البطن هي أخطر 
للدهون  ازدحاماً  تشكل  ألنها  السمنة  أنواع 
أجهزة  ألعضاء  عائقاً  تسبب  التي  الجسم  في 
الجسم التي تتمركز في منطقة البطن، ألن أغلب 
الوسطى  المنطقة  في  متمركزة  الجسم  أجهزة 
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الكبد  وهي تسبب العديد من األمراض لوجود 
فهي  والقلب  والمبايض  والكلى  والبنكرياس 

أقرب من أجهزة الجسم جميعها.
الرجال  بين  اختالفاً  هناك  أن  ويضيف: 
بالذات  النقطة  فهذه  الدهون  تكتل  والنساء في 
في اختالفات كثيرة، فهناك رجال لديهم سمنة 
في  علوية  سمنة  لديهم  رجال  وهناك  سفلية 
الوراثي  العامل  فيها  فيدخل  الصدر،  منطقة 
اختالف  االختالف  وأصل  الجيني  والتركيب 
البدني  النشاط  طبيعة  اآلخر  واألمر  هرموني. 
واليومي للرجال مختلفة عن النساء، أما تجمع 
الدهون في مناطق مختلفة فذلك بسبب العامل 
الحركي والعامل الهرموني واالستعداد الوراثي 
الشعوب  فبعض  اآلباء،  من  المتوارث  الجيني 
سمنتهم سمنة سفلية وتختلف من شعب آلخر، 
وبعض الرجال سمنتهم سمنة علوية في منطقة 
الحركة وطبيعة  نوع  إلى  ذلك  الصدر، ويرجع 

الجلسة.
ومن أهم أسباب زيادة الوزن بشكل عام قلة 
تناول  في  واإلسراف  الطعام  وأنواع  الحركة 
الغنية  االمتصاص  سريعة  واألكالت  الطعام 
سرعة  على  يساعد  والنشويات  بالسكريات 
على  تعمل  والحركة  والتخزين.  االمتصاص 
وحرق  الجسم،  في  الحرارية  السعرات  حرق 
الجسم  تجعل  الحركة  فقلة  الدهون،  مخزون 
غير قادر على التخلص من السعرات ويخزنها 
في شكل دهون، وهناك أشخاص لديهم خلل أو 
معدل األيض عندهم ضعيف أي خلل هرموني 
أو نقص في عنصر معين، وإذا نقص عنصر في 

الجسم فإن الجسم يختل بسبب ذلك النقص.
ويضيف الدكتور سامي: أن األنسولين يعمل 
على مستوى  الحفاظ  أو  تقليل  أو  على سحب 
األنسولين  إفراز  كان  فإذا  الدم،  جلوكوز 
السكري  مريض  المثال  سبيل  على   - عالياً 
السكر  فيتم سحب  األنسولين-  يتعاطى  الذي 
فالسكر  دهون،  شكل  على  وتخزينه  الدم  من 
وهي  الكربوهيدرات  أهمها  كثيرة  مصادر  له 
مصدر الجلوكوز أو سكر الدم، ويجب أن نلفت 
االنتباه الى بعض البرامج أو األغذية أو الحميات 
نزول  في  النتائج  تحقق  فهي  بالدهون  الغنية 
الوزن ولكنها لها سلبيات في ارتفاع الدهون أو 

الكولسترول في الدم. 
اضطراباً  تحدث  المعوية  الجراثيم  كذلك 
في الجهاز الهضمي وتسبب في تهيج الجهاز 
وتحدث  القولون  والتهابات  والمعدة  الهضمي 
واإلسهال  اإلمساك  مثل  مضادة  أعراضاً 
وبالتالي يؤثر على شهية الجسم وتعمل خلالً 
في الجهاز الهضمي أي المعدة والمعدة هي بيت 

الداء.
السليمة  التغذية  بأن  سامي  الدكتور  يؤكد 
التي يكون غذاؤك حسب حالتك وظروفك  هي 
وتقييمك وتشخيصك وفحص دمك، فعلى سبيل 
المثال ال يصح لمن يعاني من مرض النقرس 
والحمص  والفول  اللحوم  تناول  من  يكثر  أن 
شخصاً  ينفع  غذاء  ربما  قلنا  وكما  والعدس، 
ويضر شخصاً آخر كل حسب حالته الصحية، 
والفيصل في الغذاء المناسب هو فحص وتحليل 
موجوداً  عنصراً  يزيد  غذاء  هناك  فربما  الدم 

بالفعل في الدم وزيادة أو قلة غذاء أو غياب غذاء 
نقصان  على  فيساعد  معينة  حمية  في  يساعد 
عنصر في الدم وهو ناقص في الدم، وبالتالي 
يسبب خلالً أو مضاعفات وسوء تغذية، فالغذاء 
خاصة  والتقييم  التشخيص  حسب  السليم 

التقييم المعملي.
 

عوامل نفسية
عبد  أحمد  رانيا  الدكتورة  تقول  جهتها،  من 
في  النفسية  األمراض  اختصاصية  الحليم 
تؤثر  السمنة  بأن  بالشارقة،  الطبية  الخدمات 
على الحالة النفسية، حيث إن العديد من األبحاث 
النفسية  الحالة  بين  عالقة  وجود  على  أكدت 
من  الكثير  أن  وجدت  حيث  الوزن،  وزيادة 
يعانون  السمنة  من  يعانون  الذين  األشخاص 
والفشل  بالذنب  والشعور  اإلحباط  من  أيضاً 
من  الكثير  هناك  أن  كما  الذات،  تقييم  وسوء 
العوامل النفسية التي تؤدي إلى زيادة استهالك 
الطعام حيث يصبح تناول الطعام عادة، وليس 

حاجة، وهذا ما يسبب السمنة عند الكثيرين.
الشخص  بها  يشعر  التي  العوامل  أهم  ومن 
واالكتئاب،  بالقلق  الشعور  بالسمنة  المصاب 
ما يزيد من كميات األكل المتناول في كثير من 

الحاالت.
أيضاً يميل بعض األشخاص إلى االفراط في 
تناول الطعام بهدف تفريغ الضغط النفسي أو 
الحاالت  بعض  وفي  بالقهر.  الداخلي  الشعور 
الذات، إذ يأكل  يكون األكل بهدف االنتقام من 
ال  نفسه  تعذيب  بهدف  كبيرة  كميات  المريض 
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ألسباب  الطعام  يتناول  الذي  أكثر.فالشخص 
عضوية،  أو  مرضية  ألسباب  وليس  نفسية 
يحتاج على األغلب للعالج النفسي المتمثل في 

العالج السلوكي المعرفي أو العالج الدوائي.
وتؤكد د. رانيا أن السمنة واالكتئاب يسيران 
يؤدي  أن  يمكن ألحدهما  إلى جنب حيث  جنباً 
تؤدي  قد  الوزن  وزيادة  اآلخر.  في  ويؤثر 
يؤدي  كما  تماماً  االكتئاب،  أعراض  ظهور  إلى 
االكتئاب إلى اإلفراط في تناول الطعام، وبالتالي 
زيادة وزن الجسم. والجدير بالذكر أن مضادات 
االكتئاب قد تسهم أيضاً في زيادة الوزن بنسب 

متفاوتة.
طريق  عن  ذلك  تجنب  يمكن  أنه  وتضيف: 
تغيير أسلوب تقييم النفس بطرق تتجاوز مظهر 
الجسم، وكذلك إدراك الفرد أنه خلق مختلفاً عن 
اآلخرين والتركيز على اإليجابيات التي يمتلكها. 
االلتزام  على  قادراً  ذلك سيكون  في  فكر  فإذا 
بخطة ونظام حياة صحي إلنقاص الوزن تجنباً 

للمضاعفات الصحية العديدة للسمنة.

عدم توازن
أما من جانب آخر ترى اختصاصية التغذية 
في  المجتمعية  التغذية  إدارة  من  المال  عائشة 
مستشفى توام التابع لشركة صحة أبوظبي أن 
من أهم أسباب زيادة الوزن تناول كميات من 
الطعام بما يزيد على حاجة الجسم بالتالي تزداد 

التوازن  عدم  إلى  يؤدي  ما  الحرارية  السعرات 
التي  الجسم والطاقة  يتناولها  التي  الطاقة  بين 
يصرفها. من أهم النصائح الغذائية التي يجب 

اتباعها وفقاً للمال: 
الصحي  الطعام  استهالك  بين  الموازنة   -
وممارسة النشاط البدني والعمل على أن يكون 
وليس  المستمرة  الحياة  نمط  من  جزءاً  ذلك 

لفترة محددة من الزمن.
- تناول ثالث وجبات رئيسة خالل اليوم مع 
وجبتين من الوجبات الخفيفة الصحية على أن 
يكون الوقت بين كل وجبة وأخرى ثالث ساعات 
مع تحديد كمية الطعام المستهلك في كل وجبة.

- التوقف عن تناول الطعام في حال الشعور 
ببطء  الطعام  مضغ  عملية  تهمل  وال  بالشبع 
الذي يساعد على استهالك كمية أقل من الطعام 
وتستطيع من خاللها التعرف على مرحلة الشبع 

لديك.
- مارس التمارين الرياضية بانتظام لمدة 30 
السعرات  لحرق  مهمة  فالرياضة  يومياً  دقيقة 

الحرارية ما يساعد في عملية تخفيف الوزن.
األلياف  التي تحتوي على  - تناول األطعمة 
الكاملة  والحبوب  والفواكه  الخضراوات  مثل 
ألنها تساعد على الشعور بالشبع وتحتوي على 
سعرات حرارية أقل وتساعد على التحكم بسكر 

الدم وتحسين الجهاز الهضمي.
- خطط للوجبات التي ستتناولها خالل اليوم 

فذلك سيزيد من فرصة التزامك بالنظام الغذائي 
واحرص على تناول الوجبات في وقتها.

-  تأكد من توفر وجبات صحية خفيفة مثل 
قليلة  األلبان  ومنتجات  والفواكه،  الخضراوات، 
الحصة  لكمية  االنتباه  مع  والمكسرات  الدسم 
من  تزيد  الصحية  األطعمة  فحتى  المتناولة 

الوزن في حال اإلفراط فيها.
- قلل من تناول األطعمة العالية بالسكريات 
الغازية  والمشروبات  العصائر  الحلويات،  مثل 

واألطعمة الغنية بالملح والدهون.
- احرص على شرب كمية وافرة من الماء ما 

يعادل ثمانية أكواب يومياً.
والليمون  والتوابل  البهارات  استخدم   -
النكهة  والملح إلضافة  السمن  أو  للزبدة  بديالً 
للطعام فهي ال تحتوي على الكثير من السعرات 

الحرارية. 
- استخدم طرق الطهي الصحية مثل الشواء 

أو السلق بدالً من القلي.
من  والشحوم  الدجاج  من  الجلد  انزع   -

اللحوم.
باعتدال  الصحية  الدهون  مصادر  اختر   -
واألفوكادو  المكسرات،  النباتية،  الزيوت  مثل 
والسلمون وقلل من مصادر الدهون السيئة مثل 

الزبدة والسمن مع تجنب الزيوت المهدرجة. 
من  كافياً  قسطاً  وخذ  نومك  أوقات  نظم   -

النوم.
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حتقيق: ليلى عبداحلميد- م�صر

وصمة العصر 
»ماراثون« يف كل قطر عربي �صمن خطط وطنية ملكافحة البدانة.

في  شائعة  أصبحت  التي  األمراض  من  السمنة 
ال  قد  السواء..  على  والنامية  المتقدمة  المجتمعات 
يقود  رئيس  عامل  لكنها  ذاتها،  بحد  مرضاً  تعتبر 
العصر  هذا  أخطبوط  هى  األمراض..  من  للعديد 
العمرية  الفئات  يهدد جميع  الذي  الكاسر  والوحش 
السمنة  والكبار...  والصغار  والنساء،  الرجال  من 
في  الحضاري  للتقدم  السلبية  المظاهر  أحد  تعد 
منها،  العديد  في  انتشر  التي  الحديثة  المجتمعات 
الرياضة،  ممارسة  وإهمال  والخمول،  الكسل 
من  والشراب..الخطورة  الطعام  في  واإلسراف 
دائماً ألصحاب  مضاعفات السمنة، أنها تسبب قلقاً 
الوزن الزائد، ما ينغص عليهم متعة العيش والحياة.

الزائدة..ما  األوزان  ذوي  يشغل  الذي  والسؤال 
في  المختلفة  الحمية  أنظمة  تفلح  لم  لماذا  العمل؟ 
توقفت  وقد  أفعل  ماذا  المترهل؟  الجسم  إنقاص 
عن الكثير مما لذ وطاب من األطعمة؟ كيف السبيل 

للعيش بجسم متناسق؟
البشر  ماليين  يشغل  يومي  حديث  األسئلة  هذه 
العربية  في منطقتنا  على وجه األرض، وخصوصاً 

التي تحظى بالنسبة األكبر من المصابين بالسمنة، 
من  عدد  على  القضية  هذه   »999« طرحت  لذلك 
مسببات  على  للوقوف  محاولة  في  المتخصصين 

السمنة وطرق التخلص منها...فماذا قالوا؟

مخاطر السمنة 
تقول د. شيرين جبر استشاري التحاليل الطبية 
معتمد  واختصاصي  للطيران،  مصر  بمستشفى 
األوروبية  الجمعية  وعضو  الوزن،  على  للمحافظة 
للتغذية العالجية، إن السمنة من المشكالت الخطرة 
التي تؤثر على صحة وحياة اإلنسان، مسببة الكثير 
من األمراض، نتيجة تراكم الدهون بكميات كبيرة في 
طبقة تحت الجلد، وبذلك يكون اإلنسان أكثر عرضة 

لألمراض نتيجة ارتفاع الدهون بالدم .
وتشير أحدث التقارير العالمية إلى أن 34%  على 
األقل في بلد مثل مصر يعانون من مرض السمنة، 
بينما   %17.3 إلى  الرجال  بين  السمنة  وتصل نسبة 
تصل بين السيدات إلى 39%، كما إن المرضى الذين 
يعانون من السمنة، يعانون أيضاً من متالزمة األيض 

الخصر  أعراضهأ، زيادة في محيط  )الحرق(، ومن 
102 سم للرجال و88 سم للسيدات، ما يجعلهم أكثر 
الثاني،  النوع  السكري من  عرضة لإلصابة بمرض 
مستويات  وارتفاع  الدم،  ضغط  ارتفاع  عن  فضالً 
الدهون  انخفاض في معدل  الضارة، مقابل  الدهون 

النافعة.
من   %90 أن  إلى  الحديثة  الدراسات  تشير  كما 
من  السكري  مرض  من  يعانون  الذين  األشخاص 
والسمنة،  الزائد  الوزن  من  يعانون  الثاني،  النوع 
وهذه األمراض سببها األساسي مقاومة األنسولين، 
لألنسولين،  لالستجابة  قابلة  غير  الخاليا  يجعل  ما 
بالدم، وحدوث مرض  السكر  ارتفاع  إلى  يؤدي  ما 

السكري من النوع الثاني . 
لمعرفة  السليم  القياس  أن  شرين  د.:  وتضيف 
الجسم، وهو مقياس  الوزن، من خالل مؤشر كتلة 
الجسم  كتلة  فإذا كان مؤشر  بالطول،  الوزن  يقابل 
من 25 إلى 29.5  فإن الشخص يعاني من وزن زائد، 

وما فوق 30 فإنه يدخل في مرحلة السمنة.
وهناك صلة وثيقة للسمنة باألمراض، منها ارتفاع 
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د. جنوى ال�شايب: 

ال�شمنة باتت 

»و�شمة« بعدما 

كانت يف ع�سور 

�شابقة رمز »الرثوة«

ضغط الدم، ومرض السكري من النوع الثاني، والكبد 
وسرطان  الدماغية،  والسكتة  الكحولى،  غير  الدهني 
المرارة،  وأمراض  والمبيض،  والقولون  األمعاء 
في  صعوبة  وأحياناً  النوم،  أثناء  النفس  وانقطاع 

حدوث الحمل.
السمنة  بين  قوية  عالقة  هناك  أن  وتتابع 
واالكتئاب، ما له آثار سلبية على حياة اإلنسان، حيث 
يكون االكتئاب مصاحباً للتوتر الذي يؤدي إلى إفراز 
الدهون  تخزين  إلى  يؤدى  ما  الكورتيزول،  هرمون 

بالجسم.
وأهم أسباب االكتئاب في رأيي، نظرة المجتمع إلى 
اإلنسان الذي يعاني من السمنةـ حيث يتم تصدير 
فكرة مفادها أن النحيف يساوي الجميل، وهذا معتقد 
اإلنسان  يكون  أن  بالضرورة  ليس  أنه  ذلك  خاطئ، 
نحيفاً كي يكون جميالً، بل الجميل هو اإلنسان ذو 

الوزن المناسب الذي يتمتع بصحة جيدة.

المسببات والعالج
نمط  إن  شيرين  تقول  السمنة،  مسببات  وعن 
الحياة الخاطئ واالعتماد على األغذية ذات السعرات 
العالية، وأبرزها الوجبات السريعة، يؤدي  الحرارية 
الوزن واإلصابة  الدهون، ومن ثم زيادة  إلى تراكم 
موجهة  تثقفية  ندوات  بإقامة  أطالب  ولذا  بالسمنة، 
لألُم لتعليمها نظم التغذية الصحية السليمة، والرجوع 
الذي  السلطة  طبق  في  المتمثل  الصحي  األكل  إلى 
األغذية  من  تعتبر  التي  الخضراوات  على  يحتوي 
السعرات  بالفيتامينات والمعادن والقليلة في  الغنية 

الحرارية.
والسبب الثاني للسمنة يأتي من عدم وجود نشاط 
وقلة  الرياضة،  ممارسة  خالل  من  واضح  بدني 
ساعات النوم، إذ إن السهر يؤدي إلى اختالل التوازن 
بين الهرمونات التي تتحكم في الشهية مثل »اللبتين« 
و»الجريلين«  الشهية،  تثبيط  عن  مسؤول  هرمون 

الهرمون المحفز الشهية.
عالقة  وجود  إلى  الحديثة  الدراسات  وتشير 
أن  ذلك  و»الميكرويوم«،  السمنة  بين  وثيقة 
نقص  من  يعانون  بالسمنة  المصابين  األشخاص 
المفيدة  البكتيريا  من  نوع  وهو  »الميكرويوم«،  في 
على  تتغذى  بكتيريا  وهي  األمعاء،  تسكن  التي 
ولذلك  تخزينها،  عدم  على  تساعد  ولذلك  الدهون، 
يجب المحافظة على هذا النوع من البكتيريا النافعة 
عن طريق تناول األغذية مثل الزبادي، والتقليل من 

استخدام المضادات الحيوية.
الغذائية  المكمالت  تناول  من  د.شيرين  وتحذر 
إنقاص  الرياضيون على تناولها بغرض  التي يعتاد 
الغذائية  المكمالت  »موضوع  تقول:  وكما  الوزن، 
في  توجد  إذ  الخطورة،  شديدة  الموضوعات  من 
تباع  التي  خاصة  ضارة،  غذائية  مكمالت  األسواق 
في صاالت الجيم، فضالً عن أدوية التخسيس التي 
تزيد من معدل فقد الوزن، ولكن هذا الفقدان سرعان 
على  المترتبة  الصحية  المخاطر  أمام  يتضاءل  ما 

استخدام هذه األدوية«.
فقد  أن  أثبتت  األمريكية  الدراسات  أن  وتتابع 
مضراً  يعتبر  أسبوع  في  كجم   5 من  أكثر  الوزن 

أبرزها  الخطورة،  آثار جانبية شديدة  بالصحة، وله 
اختالل في وظائف الكلى، لذلك يجب التأكد من أن 
تناول أدوية بغرض التخسيس مصرح بها من قبل 
منظمة األغذية والدواء األمريكية، ألن بعض األدوية 
وتزيد  الحرق،  على  تساعد  هرمونات  على  تحتوي 
القلب،  ضربات  انتظام  بعدم  اإلصابة  احتمال  من 
واإلصابة بضغط الدم المرتفع واختالل في وظائف 

الكبد.
وللقضاء على السمنة  تنصح د. شيرين بتغيير 
دون  من  سليم  غذائي  نظام  واتباع  الحياة،  نمط 
حرمان، لضمان االستمرارية، والمحافظة على الوزن، 
العناصر  جميع  على  الغذائي  النظام  يحتوي  وأن 
كربوهيدرات  من  الجسم  يحتاجها  التي  الغذائية 
النوع  بالكربوهيدرات  ونقصد  ودهون،  وبروتين 
والفلفل  التفاح،  التي توجد في  األلياف  المفيد وهو 
اإلحساس  األلياف  تعطي  إذ  والجزر،  الرومي، 
توجد  حين  في  الدهون،  امتصاص  وتمنع  بالشبع، 
األسماك  في   »3 »األوميجا  المشبعة  غير  الدهون 

وزيت الزيتون والمكسرات.
ولكن في المقابل تحذر من انتشار حمية غذائية 
من  وكثير   ،keto diet أو  »الكيتو«  تسمى  مشهورة 
على  تعتمد أساساً  التي  الحمية  يتبعون هذه  الناس 
منع الكربوهيدرات، واالعتماد على الدهون كمصدر 
في  الحمية  هذه  واستعملت  والبروتين،  للطاقة 
األساس لعالج حاالت الصرع عند األطفال، لكن لها 

الكربوهيدرات،  االمتناع عن  أن  كثيرة منها  أضراراً 
يحتاج  اإلنسان  مخ  ألن  اإلنسان،  على صحة  يؤثر 
إلى الجلوكوز  كمصدر أساسي للطاقة، لذا فإن غذاء 
مثل  الكربوهيدرات،  على  يحتوي  أن  يجب  اإلنسان 
الفواكه،  وبعض  والمكرونة  واألرز،  األسمر،  الخبز 
تحتاجها  التي  الطاقة  من   %85 أن  كما  والبطاطس، 
خاليا الدم الحمراء تأتى من الكربوهيدرات،  لذا ال 

يجب االمتناع عن الكربوهيدرات في الغذاء.

مشكالت نفسية واقتصادية
االجتماع-  أستاذ  البابلي  هدى  الدكتورة  وترى 
كلية بنات بجامعة عين شمس، أن العديد من عادات 
الجاهزة  والوجبات  السريعة  لألغذية  االستهالك 
المجتمعات  إلى  انتقلت  المستحدثة،  والمشروبات 
العربية من الدول الغربية السيما الواليات المتحدة، 
أسهمت  استهالكية جديدة،  ثقافة  بناء  على  لتساعد 
السريعة،  الوجبات  مطاعم  من  العديد  انتشار  في 
أصنافاً  المطاعم،  من  المستحدثة  النوعية  وأضافت 
وثقافات  بعادات  مغلفة  للوجبات،  وعديدة  جديدة 

غريبة عن المجتمع العربي.
تصاب  الشباب  فئة  أن  »النتيجة  وتضيف: 
التهافت  جراء  السمنة  منها  األمراض،  من  بطائفة 
الشروط  اتباع  عدم  بسبب  السريعة،  الوجبات  على 
من  النوعية  هذه  إعداد  عند  المناسبة  الصحية 
الوجبات، فضالً عن اتباع العادات الخاطئة في تناول 
والحلويات،  الدهون  تناول  في  اإلفراط  مثل  الغذاء، 
وشرب المياه الغازية، وعدم تنظيم مواعيد الوجبات، 

وقلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة«. 
النفسية  المشكالت  من  عدداً  البابلي  وترصد 
بالسمنة،  المصاب  لها  يتعرض  التي  والمعنوية 
وفقدان  والخجل،  المظهر،  عن  الرضا  عدم  منها 
واالختالط  التفاعل  في  الرغبة  وعدم  بالنفس،  الثقة 
االجتماعية  المشكالت  إلى  باإلضافة  اآلخرين،  مع 
في  المشاركة  على  القدرة  عدم  مثل  واألسرية، 
إلى  الشخص  واضطرار  االجتماعية  األنشطة 
باقي  غذاء  نمط  غذائي مختلف عن  نمط  تخصيص 
أفراد األسرة، إذ تقوم األسرة في كثير من الحاالت، 
على  بالسمنة،  المصاب  الشخص  وتشجيع  بدعم 

متابعة العالج وتقليل الوزن. 
وهناك مشكالت اقتصادية، منها ارتفاع مصاريف 
جراحياً   أو  دوائياً  كان  سواء  السمنة  عالج  وتكلفة 
عن طريق اتباع نظام غذائي معين، فيضطر الشخص 
عليها،  يقدر  ال  ربما  للعالج  ميزانية  تخصيص  إلى 
لكنها محاوالت للتخلص من الوزن الزائد، وقد ينجح 
برنامج العالج، فيشعر الشخص بالراحة والحصول 
على شكل أفضل، وصحة أقوى، وزيادة في النشاط، 

وسهولة في الحركة، وتحسن في الحالة النفسية.
إلى  العودة  منها  عكسية،  آثار  هناك  تكون  وقد 
الوزن مرة أخرى، لكن بزيادة أكبر في الوزن ما كان 
الغذائي، والشعور  إذا لم يتم االلتزام بالنظام  عليه، 
بالحرمان، بسبب منع العديد من األطعمة، وبالتالي 
ضعف الجسم والشعور بالهبوط، وتدهور الصحة، 
وتعب المعدة بسبب األدوية واإلرهاق، بسبب النظام 

الغذائي المتبع. 
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ويكمن الحل من وجهه نظر الدكتورة البابلي، في 
ضرورة التثقيف الصحي عن طريق وسائل اإلعالم 
تجنبها  وكيفية  السمنة،  بمرض  اإلصابة  لخطورة 
ونشر الوعي الغذائي، وتعليمه لألبناء داخل األسرة 
للتوعية  الجامعات،  داخل  ندوات  وعمل  والمدارس، 
الطعام  تناول  وأوقات  السليمة،  الصحية  باألغذية 
وضرورة  الغذائية،  العملية  بتنظيم  يسمح  بشكل 
منها،  واإلكثار  األطعمة  بعض  بخطورة  التنويه 

كالوجبات السريعة والتركيز على أهمية الرياضة.
منتجات  أي  أو  المعلبات  تناول  بتجنب  وتنصح 
مجهولة المصدر، وتناول األسماك بكثرة، والحصول 
على قسط كاٍف من النوم، مع تجنب تناول الطعام 
الشعور  حالة  وفي  الليل،  من  متأخرة  ساعات  في 
بالجوع يتم تناول ثمرة فاكهه، وتجنب تناول األغذية 
المقلية، واإلكثار من الخضراوات والفواكه، بدالً من 
عن  واالبتعاد  والحلويات،  والمعجنات  المخبوزات 
تناول األغذية التي تحتوي كميات كبيرة من الدهون 
مثل:  البقوليات،  الكاملة  الحبوب  وتناول  المشبعة، 
القمح والفاصوليا والعدس وغيرها، وتجنب  شرب 
العصائر التي تحتوي كميات كبيرة من السكريات، 
وعدم إهمال الوجبات الرئيسة، خاصة وجبة الفطور، 
واالبتعاد عن تناول الفواكه المجففة، مثل المشمش 
السعرات  من  مرتفعة  نسبة  على  الحتوائها  والتين 

الحرارية.

وصمة العصر 
أستاذ  الشايب  نجوى  الدكتورة  قول  حد  وعلى 
السمنة  فإن  شمس،  عين  بجامعة  االنثروبولوجيا 
ينظر إليها في العالم حالياً على أنها »وصمة« بعدما 
كان ينظر إليها في عصور أخرى عبر التاريخ، على 

أنها رمز »الخصوصية« و»الثروة«.
وباتت السمنة أحد أهم المشكالت المعاصرة في 
في  السريعة  التغيرات  نتيجة  العربية،  المجتمعات 
شتى المجاالت، وكذلك الطفرات التكنولوجية الهائلة 
في مجال الغذاءـ فضالً عن أن للعادات والتقاليد في 
اإلنسان، حيث  على  سلبياً  تأثيراً  الشرقي  المجتمع 
يتم تقديم الحلويات واألغذية الغنية بالطاقة، ما تدفع 

اإلنسان إلى تناول كميات أكثر من احتياجه.
السمنة مرض يصيب اإلنسان في  أن  وتضيف: 
الدهون  ترسيب  عن  ناجمة  وهي  األعمار،  مختلف 
المؤدية  األسباب  من  وتعتبر  الجلد،  طبقات  تحت 
إلى الكثير من األمراض، كأمراض القلب والشرايين 
تدفع  التي  األسباب  من  العديد  وهناك  والتنفس. 
الشخص إلى اإلفراط في تناول الطعام، فبعضاً يفرط 
في تناول الطعام، بسبب التوتر أو االحباط، وقد يأتي 
هذا الشعور نتيجة القلق أو زيادة  العمل، أو بسبب 

المشكالت المختلفة.
وتتابع: »السمنة تعوق صاحبها عن المشاركة في 
كثير من األنشطة، وقد يكون أضحوكة بين أقرانه، 
اآلخرين  تعليق  البدانة  أصحاب  بعض  يتقبل  وقد 
والضيق  بالحرج  اآلخر  يشعر  فيما  رحب،  بصدر 
تنزوي  قد  الفئة  وهذه  له،  اآلخرين  نظر  لمجرد 
اجتماعياً ويكون لديها شعور بالدونية، وقد يترتب 
عن ذلك مزيد من العزلة واالنطواء االجتماعي لهم، 

على  نفسية،  اضطرابات  لنشأة  الفرصة  يهيئ  ما 
رأسها االكتئاب«.  وهناك حاالت أخرى عكس ذلك، 
كما تقول الشايب، قد تصف فيها البدينة بأنها طيبة، 
ولديها نقاء وجمال في الشكل، والرجل يتمسك بذلك 
لخفة الدم وروح الطيبة، وقد تتغير الشخصية بعد 
انخفاض الوزن إلى النحافة، وتحدث المشكالت بين 

الزوجين  بسبب شراء مالبس جديدة.
وتأتي السمنة كما تقول الشايب كشعور بالتفاخر 
معظم  وأن  خاصة  بالدسم،  المليئة  بالمأكوالت 
االحتفاالت  في  حتى  األكل  عليها  يغلب  االحتفاالت 
المستقبل  أمهات  األطباء  يوجه  ولذلك  الدينية، 
بالحفاظ على الصحة والخوف من األمراض الناجمة 

عن السمنة عند الكبر.
وتتابع »االتجاه اآلن، هو السعي للتطوير والتغير، 
الجسم  تفضل  التي  الغربية  الثقافة  إلى  والميل 
النحيف وممارسة الرياضة، واألكل المتوازن للحفاظ 
الصحة، خاصة وأن للسمنة  أضراراً صحية عديدة، 
حيث تقلل من التئام الجروح بعد العمليات الجراحية، 
وتغير في مكونات الدم، إذ ترفع نسبة الكوليسترول 
الدموية،  واألوعية  القلب  أمراض  مسببة  والدهون 
السكري  البول  بمرض  اإلصابة  فرصة  وكذلك 
وعسر  وأجهزته  الجسم  ألعضاء  إجهاد  ويحدث 

الهضم«.
تتسبب  السمنة  فإن  االجتماعية،  أخطارها  ومن 
في  الرغبة  وعدم  الوحدة،  من  اإلنسان  معاناة  في 
المشاركة في األنشطة االجتماعية،  كما أن لها تأثيراً 
على الحالة االقتصادية واالجتماعية، لما تسببه من 
تتطلب  التي  الوظائف  على  الحصول  إمكانية  عدم 

مظهراً الئقاً مناسباً.
 

بدانة منذ الصغر 
أستاذ  عبدالخالق  شادية  الدكتورة  وترجع 
عين  بجامعة  النفسي  واإلرشاد  النفسية  الصحة 
البدانة  لمكافحة  األوروبية  الجمعية  وعضو  شمس 
عوامل  إلى  البدانة،  أسباب  الميتابوليزم،  ومتالزمة 
إذ  الطفولة،  مرحلة  من  تبدأ  واجتماعية  نفسية 
تحرص األمهات على أن تطعم الطفل بشكل يشعرها 
الطعام،  من  كبيراً  قدراً  تعطيه  لذلك  »شبعان«،  بأنه 
وتضغط عليه وتقوم بمالعبته ومداعبته حتى يستمر 
في األكل، وتتحسن عالقة األم النفسية بطفلها أثناء 

الطعام بحب األم وإرضائها،  ليرتبط  الطعام،  تناول 
فيأكل الطفل، أكثر ما يريد ليرضي أمه.

المناسبات  في  فنجدها  االجتماعية،  األسباب  أما 
يحتل  الذي  الطعام  تخلو من  التي ال  كافة  واألعياد 
الطعام  مطاردة  إلى  باإلضافة  األولى،  المرتبة 
لألشخاص، حتى في اإلعالنات التليفزيونية، وتظهر 
في الشوارع في إعالنات مضيئة من مختلف األنواع 
للمأكوالت.  والعالج من السمنة ال يتطلب فقط خطة 
من الفرد البدين لنفسه، وال وضع خطة داخل األسرة 
من  مواجهة،  إلى  تحتاج  بل  صحتها،  على  لتحافظ 
خالل خطة قومية يتم فيها تضافر جهود المجتمع 
الماكينة  ألنه  المواطن،  صحة  على  للحفاظ  كافة، 

المنتجة، خاصة إذا كان شاباً.
في  السمنة  عالج  على  ينفق  ما  أن  وتضيف: 
مؤسسات التأمين الصحي وعيادات األطباء، يعادل 
الصحة  مثل  الضخمة  الوزارات  إحدى  ميزانية 
والتعليم، وربما ال ينجح المريض في العالج، لذلك 
فإن األمر يحتاج إلى خطة قومية، تتضمن تشجيع 
ممارسة الرياضة من قبل الجميع، وعمل مسابقات 
ألمانيا  مثل  دول  في  يحدث  مثلما  »ماراثون« 
الماراثون خمس مرات في  يقام فيها  التي  وأمريكا 
العام، وتعميم المنشورات والمطبوعات في مختلف 
مراحل التعليم، والتي تبرز مخاطر البدانة واألساليب 

المختلفة للطعام الصحي.
والحقيقة فإن الفرد إذا لم يغير من عاداته الغذائية 
الطعام، بحيث ال يكون مادة  وأساليب توجهه نحو 
ينخفض  »اليويو«  طريقة  على  يظل  فإنه  للتسلية، 
الدراسات  وتشير  القلب،  عضلة  يضعف  ما  وزنه، 
إلى أن الذين قاموا بإجراء عمليات تكمبم المعدة، أو 
تغيير مسار الطعام أو البالون أو غيرها من األساليب 
العالجية، فإنهم يعودون إلى البدانة مرة أخرى، ما 
لم يغيروا من عاداتهم الغذائية، مع االلتزام بممارسة 

الرياضة.
وتطالب د.شادية بضرورة تنشيط عمل الجامعات 
تخفيض  على  األشخاص  تساعد  التي  الربحية  غير 
القادر  الشخص  أن  ذلك  مكلفة،  غير  بطريقة  الوزن 
من  العالج  في  إمكانياته  على  يعتمد  أن  يستطيع 
السمنة، فيما ال يستطيع ذلك متوسطو الدخل وذوو 
المساعدة  تقديم  ينبغي  وهؤالء  المنخفض،  الدخل 

الحقيقية لهم من قبل المجتمع.
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مشكلة تتفاقم..
الدرا�صات العلمية اأظهرت اأن ن�صبة البدانة يف لبنان تبلغ 28.8% من اإجمايل اللبنانيني البالغني  

ال�صباب والكبار.

الوطن  في  السادسة  المرتبة  في  لبنان  حل 
العربي بعدد المواطنين الذين يعانون من البدانة 
 ،2018 للعام  العالمي  التغذية  تقرير  بحسب 

والذي أصدرته منظمة الصحة العالمية.
بحسب  لبنان  في  البدانة  نسبة  ووصلت 
 2019 عام  اللبنانية  الصحة  وزارة  تقارير 
كل  تشمل  وهي  السكان،  عدد  من   %32 إلى 
والشباب  والمراهقين  األطفال  العمرية:  الفئات 

والبالغين وكبار السن.
المشكلة  هذه  من  للحد  الحلول  هي  فما 

إنها وبحسب  واالجتماعية؟  والنفسية  الصحية 
نفسه  البدين  الشخص  من  تبدأ  حلول  الخبراء 

قبل مؤسسات المجتمع الحكومية والخاصة.
لبنان  في  البدانة  نسب  تزايد  أسباب  تعود 
إلى أسلوب الحياة الذي يتبعه معظم اللبنانيين، 
األطعمة  من  الكثير  تناول  على  يقبلون  فهم 
المطبخ  قائمة  في  توجد  التي  والمشروبات 
»المازة  يتناولون  المثال  سبيل  فعلى  اللبناني، 
األصناف  عشرات  عن  عبارة  وهي  اللبنانية«، 
األطباق  إلى  االنتقال  قبل  المقبالت  من 

الجانبية، فالطبق الرئيس، فالحلويات، فالفواكه، 
فالمشروبات. 

الحياة  أسلوب  انتشار  ذلك  إلى  أضف 
اللبنانيين من مطاعم  المعاصر لدى الكثير من 
الرياضة،  ممارسة  وقلة  سريعة،  وجبات 
لمشاهدة  يومياً  كثيرة  ساعات  والجلوس 
أو  اإللكترونية  باأللعاب  التسلية  أو  التلفاز 
االجتماعي  والتواصل  اإلنترنت  مواقع  متابعة 
أو تناول األركيلة »الشيشة«، لذلك تتزايد أعداد 
اللبنانيين البدينين عاماً بعد عام، ومن مختلف 

حتقيق: �صايل اأبو فار�س- لبنان



29 العدد 592 أبريل 2020

د. نهال حول: البدانة 

تزيد قيمة الفاتورة 

ال�شحية الوطنية وتقلل 

من اإنتاجية املوظفني 

يف القطاعني  العام 

واخلا�ص

د.رجا واكيم: جراحات 

عالج البدانة ميكن اأن 

ت�شبب �شوء التغذية اإذا 

مل يتبع ال�شخ�ص نظامًا 

غذائيًا �شحيًا منا�شبًا له

العربي  المثل  قول  وعلى  العمرية.  الفئات 
فوائد«،  قوم  عند  قوم  »مصائب  المشهور 
استفاد الكثير من األشخاص والمؤسسات في 
اللبنانيين  هؤالء  من  من  عدد  سعي  من  لبنان 
بأي طريقة،  أوزانهم  إنقاص  لمحاولة  البدينين 
والعالجات  واألعشاب  األدوية  ترويج  فانتشر 
الشعبية المخفضة للوزن، ومعظمها غير صحي 
ومضر. كما تزايد ظهور أطباء جراحة السمنة 
وسائل  في  التغذية  وخبراء  واختصاصيي 
اإلعالم المقروءة والمسموعة والمرئية ومواقع 
اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي في لبنان، 
وإرشاداتهم  نصائحهم  متابعي  عدد  وتزايد 
عدد  تزايد  وكذلك  الوزن.  إلنقاص  المتنوعة 
مراكز ومطاعم الوجبات الصحية التي تخفض 
تزايد  أو تحافظ على استقراره. وأيضاًً  الوزن 
التي  والمستشفيات  والمراكز  العيادات  عدد 
 : مثل  السمنة  لعالج  جراحية  عمليات  تجري 
وتصغير  وتحوير  المعدية،  المجازة  جراحة 
المعدة،  حلقة  وعملية  المعدة،  وطي  وقص 
وغيرها..، وهي عمليات مرتفعة التكلفة المالية، 
ما دفع بعدد من اللبنانيين البدينين إلى إجرائها 

في دولة مجاورة مثل سورية وقبرص وغيرهما 
ألنها أقل تكلفة مالية.

حملة وطنية 
وفي سبيل التوعية من أخطار البدانة، أطلقت 
مع  بالتعاون  لبنان،  في  العامة  الصحة  وزارة 
الخاصة، حملة وطنية  الطبية  الجهات  عدد من 
وزن  خفف  بتحمل،  ما  »صحتك  شعار  تحت 
عليها« أواخر شهر يوليو الماضي، وذلك بهدف 
حث اللبنانيين الذين يعانون من مشكلة البدانة 
على استشارة األطباء واالختصاصيين لتحديد 
لمعالجتها  األنسب  والطرق  البدانة،  أسباب 
بمساعدة اختصاصيي التغذية، ليحققوا خسارة 

مستدامة للوزن من أجل تحسين صحتهم. 
والجهات  العامة  الصحة  وزارة  وقامت 
المشاركة في الحملة بتوزيع مواد تثقيفية على 
لقياس  ميدانية  بحمالت  قامت  كما  الجمهور. 
عدة.  لبنانية  مناطق  في  الجسم  كتلة  مؤشر 
وكذلك قام مختصون بالطب والتغذية باإلجابة 
النصائح  وإعطائهم  الجمهور  أسئلة  على 

واإلرشادات حول البدانة.

أرقام 
وعن تعريف البدانة، قال الدكتور رجا واكيم 
إن:  البدانة  وجراحة  عامة  جراحة  اختصاصي 
البدانة هي مرض مزمن يعرف بأن مؤشر كتلة 
الجسم الذي يعطي إجمالي الدهون في الجسم.

األمراض  من  العديد  هناك  أن  وأضاف: 
أثناء  التنفس  توقف  مثل:  بالبدانة،  المرتبطة 
والربو،  التهوية،  نقص  ومتالزمة  النوم، 
والسكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم، 
الدهني  الكبد  ومرض  الدهون،  نسبة  وارتفاع 
الشرايين،  وانسداد  والقلب،  الكحولي،  غير 
المنهك،  المفاصل  والتهاب  العظام،  وهشاشة 
المعدي  الجزر  ومرض  الوريدي،  والركود 
مثل  والسرطانات  الدماغية،  والسكتة  المريئي، 
واألمراض  والعقم،  والرحم،  والقولون  الثدي 

النفسية مثل الكآبة.
أما الدكتورة نهال حوال أستاذة جامعية في 
مقرون  إن: »البدانة هي مرض  فقالت  التغذية، 
بارتفاع نسب الوفيات وباألمراض المزمنة غير 
المعدية مثل: مرض السكري من النوع الثاني، 
وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والشرايين، 
أنواع السرطانات مثل  الدرقية، وبعض  والغدة 
من  وغيرها  والكبد،  والرحم  الثدي  سرطانات 
ال  للبدانة  السلبية  التأثيرات  وأن  األمراض..، 
تقتصر على الشخص البدين وحده، بل تشمل 
أيضاً المجتمع والوطن، حيث تزيد البدانة قيمة 
إنتاجية  من  وتقلل  الوطنية،  الصحية  الفاتورة 
العام والخاص، وتزيد  القطاعين  الموظفين في 
ينعكس سلباً  ما  العمل،  فترات غيابهم عن  من 

على العمل وتطوره«.
الفئات  لبنان بحسب  في  البدانة  وعن نسب 
الدراسات  أن  حوال  الدكتورة  ذكرت  العمرية، 
في  البدانة  نسبة  أن  أظهرت  اللبنانية  العلمية 
لبنان تبلغ 28.8% من إجمالي اللبنانيين البالغين 
الشباب والكبار، وتبلغ 3.3% عند األطفال دون 
عمر 5 سنوات، و 16.6% لدى األطفال بين 6 و10 
سنوات، و 12.7% في الفئة العمرية بين 11 و 19 

سنة أي لدى المراهقين.
أن  إلى  أشارت  البدانة،  أسباب  أحدث  وعن 
األخيرة كشفت عن  العالمية  العلمية  الدراسات 
وجود عالقة ترابط بين زيادة الوزن والمأخوذ 
المكررة  والحبوب  اللحوم  فئات  من  الغذائي 
والمشروبات المحالة بالسكر والبطاطا المقلية 
ورقائق البطاطا، وعن وجود عالقة ترابط أيضاً 
بين زيادة الوزن والمأخوذ الغذائي من الفاكهة 
والخضار والحبوب الكاملة، وأنه من أجل تعزيز 
ممارسة  وزيادة  الصحي  الغذائي  المأخوذ 
الرياضة لدى الشخص، هناك حاجة ماسة لنظام 
والجمعيات  األشخاص  يشمل  جديد  اجتماعي 
المعنية باألطفال و المراهقين والشباب واألسرة، 
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والمسوقين،  والمشروبات،  األغذية  ومنتجي 
والمنظمات غير الربحية، والمؤسسات والبرامج 
ووسائل  الصحية،  الرعاية  ومقدمي  الحكومية، 
والجامعات،  والمدارس  والباحثين،  اإلعالم، 

وغيرها..

حلول 
وعن الحلول لمواجهة تزايد البدانة في لبنان، 
رأت الدكتورة حوال أن مسؤولية الحد من تزايد 
البدين  الشخص  على  تقع  ال  لبنان  في  البدانة 
وحده، بل على المجتمع ككل األسرة والمدرسة 
والجامعة والقطاع الخاص والجهات المسؤولة 
تتعاون  أن  يجب  حيث  والتعليمية،  الصحية 
لبنان  في  واإلعالم  والتربية  الصحة  وزارات 
للناس  والغذائية  الصحية  المعلومات  إليصال 
ليأخذوا بالنصائح واإلرشادات التي لها عالقة 

بالبدانة وباتباع نمط حياة صحي.

عمليات جراحية
لعالج  جراحية  عمليات  إلى  اللجوء  وعن 
البدانة، أوضح الدكتور واكيم أن معالجة البدانة 
باتباع  تكون  عمليات جراحية،  إلى  اللجوء  قبل 
الشخص البدين لنظام غذائي صحي شديد، مع 
وجود إرادة قوية لديه للتوقف عن تناول األطعمة 
السبب  تعد  والتي  الصحية،  غير  والمشروبات 
الصحي  الغذائي  النظام  وهذا  للبدانة.  الرئيس 
قد يساعد في إنقاص الوزن الزائد بشكل عام، 
من  الزائد  الوزن  إنقاص  في  يساعد  ال  ولكنه 
الذي  البدين  الدهون، لذلك يجب على الشخص 
 2 كجم/م   40 لديه  الجسم  كتلة  مؤشر  يبلغ 

في  التفكير  ما  مرض  من  يعاني  أن  دون  من 
الشخص  وكذلك   ، البدانة  لعالج  إجراء جراحة 
الذي لديه مؤشر كتلة الجسم من 35.0  البدين 
واحدة  2 مع حالة مرضية  م  39.9 كجم/  إلى 
على األقل. وأضاف: أن هدف جراحة البدانة هو 
إنقاص الوزن إلى أقصى حد ممكن مع الحفاظ 
على صحة غذائية ومنع نقص المغذيات وفقدان 
الوزن بشكل سليم، ألن جراحات البدانة  تسبب 
بعدما  للمغذيات  الجسم  امتصاص  سوء  عادة 
وتجعل  الهضمي،  الجهاز  تحويل  على  تعمل 
مباشرة  المعدة  تتجاوز  والمشروبات  األطعمة 
إلى اإلمعاء. والطبيب الجراح المختص بجراحات 
الجراحية  العملية  نوع  يقرر  الذي  هو  البدانة 
الضرورية بناء على حالة الشخص البدين، وذلك 
بعد إجراء عدد من الفحوصات الطبية الضرورية 
له. ومن المهم جداً ألي شخص بدين مقبل على 

عملية جراحية للبدانة أن يعلم طبيبه الجراح عن 
تاريخه الطبي بالتفصيل. وأشار الدكتور واكيم 
تسبب  أن  يمكن  البدانة  أن جراحات عالج  إلى 
سوء التغذية إذا لم يتبع الشخص نظاماً غذائياً 
صحياً مناسباً له، فالنقص الغذائي بعد الجراحة 
وسوء  الغذائي  المدخول  انخفاض  إلى  يؤدي 
االمتصاص وعدم كفاية المكمالت )الفيتامينات 
النظام  يعتمد  أن  بد  ال  لذلك  المغذية(،  والمواد 
البدانة على  الغذائي الصحي بعد جراحة عالج 
الغذائية  االحتياجات  على  يركز  مرحلي  منهج 
الشفاء  مراحل  من  مرحلة  كل  في  للشخص 
يحدد  أن  للشخص  بد  ال  كما  الوزن.  وفقدان 
عليها  سيحافظ  التي  الصحية  الغذائية  العادات 
بأسلوب حياة صحي  االلتزام  عبر  حياته  بقية 
العملية  والحفاظ على وزن صحي مستقر بعد 

الجراحية.
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حتقيق: ليلى بوتبغة- املغرب

اقرعوا األجراس!
الأرقام الر�صمية لوزارة ال�صحة توؤكد باملغرب اأن ع�صرة ماليني مغربي يعانون من الوزن الزائد. 

لمحرك غوغل:  البحث  خانة  في  تكتب  أن  يكفي 
بالكم  تفاجأ  حتى  الزائد؟  الوزن  من  اتخلص  كيف 
الحميات  المحلية على  المختلفة  الروابط  الهائل من 
الكثيرة المنصوح باتباعها من قبل مختصين أو من 
صفحات  إلى  غوغل  ينقلك  قد  كما  مجربيها.  قبل 
متخصصة في الحميات الغذائية على فيسبوك مثل: 
المتقطع«،  الصيام  و»دايت  الوزن«،  سر  »ريجيم 
اليوتيوب  على  فيديوهات  وإلى  الكيتو«..  و»نظام 
ألطباء ومتخصصين واستشاريين في األغذية وفي 

أنظمة الحميات.
مواقع  على  الواسعة،  المشاهدات  نسبة  وتظهر 
ومجموعات  واليوتيوب  االجتماعي  التواصل 
وصفحات الحميات الغذائية وإنقاص الوزن أن هناك 
هاجساً يشغل بال فئة عريضة من الناس في العالم 

أسئلة  يثير  والذي  كذلك  العربية  المجتمعات  وفي 
مقلقة حول وضع الجسم ومصيره.

اضطرابات نفسية
حول  سلبية  تصورات  المجتمعات  داخل  تنبني 
طبيعة  في  ذلك  ويظهر  الزائد،  الوزن  أصحاب 
الخطابات التي يتم إنتاجها بشكل واٍع أو غير واٍع 
والقصص  النكت  تعززها  سلبية  اتجاهات  وتحمل 
التي يتداولها األفراد في الفضاءات المختلفة؛ األسرة، 
والمدرسة، والشارع، والعمل.. وقد تتجاوز اإلساءة 
إلى  وتصل  اللفظي  الجانب  البدين  الشخص  إلى 
وبعض  الجسم  مناطق  بعض  في  باللمس  التحرش 
السلوكات العدوانية المؤذية. ونضيف غياب االهتمام 
المجتمعي بهذه الفئة وتركها تواجه عقبات متعددة 

لوحدها مثالً عدم توفر الكراسي بحجم مناسب في 
األماكن العمومية وقاعات الدرس والعيادات. وغياب 
وعدم  والمتاجر  المحالت  في  المناسبة  المقاسات 
أجورهم في  التوظيف وتدني  الفئة من  تمكين هذه 

حالة العمل.
نفسية  اضطرابات  السلبية  الصورة  هذه  تخلف 
والمصابين  الزائد  الوزن  أصحاب  عند  هينة  غير 
تسبب  التي  الزائد  الوزن  وصمة  أبرزها  بالسمنة 
االجتماعي  واالنعزال  والخوف  والقلق  االكتئاب 
في  للتنمر  يتعرضون  الذين  األطفال  عند  خاصة 
على  ذلك  فيؤثر  السمنة  بسبب  والشارع  المدارس 
أدائهم المدرسي وجودة انخراطهم االجتماعي فينتج 
عن ذلك سوء تقدير الذات وتفضيل الوحدة، والتفكير 
في االنتحار في صفوف المراهقين. األمر الذي يدفع 
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للبحث  عائالتهم  أو  بالبدانة  المصابين  األشخاص 
إلنقاص  فعالة  أساليب  عن  ومستمر  دائم  بشكل 
السلبي  التعامل  وطأة  ولتخفيف  جهة  من  الوزن، 

معهم من جهة أخرى.
سنة،   47 مطالسي  مزيان  الدين  جالل  يشارك 
مع  السيئة  ذكرياته  معنا  االبتدائي،  التعليم  أستاذ 
السمنة في المرحلة االبتدائية، ويقول: »لم أكن واعياً 
حتى  األطفال  بباقي  مقارنة  عادي  غير  طفل  بأني 
بدأت اتعرض للتنمر من قبل زمالئي بسبب وزني 
بألفاظ  التلفظ  على  يتجرأ  يكن  لم  من  حتى  الزائد، 
أرى االستغراب والسخرية في عينيه.  مسيئة كنت 
لقد كنت محروماً من الرحالت والخرجات وحصص 
التربية البدنية، ولم يكن لي حظ في الحب والعالقات 
يتخيلني  يكن  لم  إذ  المراهقة  مرحلة  في  العاطفية 
زمالئي من الجنسين سوى مرسال حب ال حق له 

في التعبير عن مشاعره ولو مزاحاً.
من  لمجموعة  الرقمية  التواصل  وسائل  تروج 
إلى اختبارها  الناس  التي يتسابق  الغذائية  الحميات 
نتائج  إعطائها  حال  في  ونشرها  بها  وااللتزام 
والكيتو  الحرارية  السعرات  نظام  بين  مستحبة. 
التفاح  وحمية  الماء  وحمية  المتقطع  والصيام 
األخضر.. تضيع فئة كبيرة من الناس تأمل في أن 

تتخلص من كيلوغرامات زائدة.
تعتمد أغلب هذه الحميات على ضبط عدد السعرات 
المتناولة خالل  التي تتكون منها األطعمة  الحرارية 
اليوم والتشجيع على شرب كميات وفيرة من الماء 
الدهون  كميات  ونقص  اليوم(،  في  لترات  )ثالثة 
مدة  األكل  عن  والتوقف  النشويات  على  والتخلي 

زمنية مهمة خالل اليوم والمشي والرياضة.
دون  من  الحميات  هذه  جل  البدين  يجرب  وقد 

نتيجة مؤقتة  تكون  أو  تذكر،  نتيجة  لذلك  يكون  أن 
فقط. ال تنجح هذه الحميات غالباً في إنزال الوزن، 
ألنها أوالً ال تصلح لجميع األشخاص، فنظام األيض 
البنية  هناك  أن  كما  آلخر،  شخص  من  يختلف 
وهي  المرضي  والتاريخ  الدهون  وتوزيع  الجسمية 
عناصر تؤثر بشكل حاسم في عملية فقدان الوزن.. 
كما أن بعضها يقوم على حرمان الجسم من العناصر 
الغذائية الالزمة له بشكل تام، األمر الذي قد يسبب 
أمراضاً خطيرة، وقد يؤدي إلى نتيجة عكسية. ثم إن 
الحمية الغذائية وحدها غير كافية، إذ يجب أن يرافقها 
تغيير في العادات اليومية، القيام بالرياضة واحترام 

مواعيد النوم.
يخبرنا مطالسي أن الحميات الغذائية لم تكن تنفع 

الحميات  جميع  »جربت  محدودة  لمدة  إال  تفيد  أو 
التي نصحني بها األصدقاء والعائلة واألطباء وكانت 
ضرورة  إلى  إضافة  كبيراً  مجهوداً  مني  تحتاج 
بسبب  لي  مرهقة  كانت  التي  بالرياضة  مصاحبتها 
وزني، كنت كلما فقدت بعض الكيلوغرامات من وزني 
ما إن تمر سنة حتى أعيد ما فقدته بشكل مضاعف، 
وكان األمر يصيبني باإلحباط ودفعني للتفكير في 

اللجوء إلى الجراحة التجميلية«. 

إحصاءات
تؤكد األرقام الرسمية لوزارة الصحة بالمغرب أن 
10.2 مليون مغربي يعانون من الوزن الزائد، وتعتبر 
النساء أكثر إصابة بالسمنة. ويؤكد ذلك تقرير البنك 
الدولي الذي أقر أن 66 بالمئة من األطفال المغاربة 
يعانون من السمنة حسب البحث الوطني حول عوامل 
وزارة  نشرته  الذي  السارية  غير  األمراض  أخطر 

الصحة وتم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
دعت هذه اإلحصاءات وزارة الصحة إلى التفكير 
تعتبر  إذ  والعالج،  والحماية  الوقاية  إجراءات  في 
الوزارة مرض السمنة مرضاً مزمناً يستدعي تدخالً 
في  إنه  بل  نفسية،  ومتابعة  دوائياً  وعالجاً  جراحياً 
التغطية  ضمن  تدخل  التي  األمراض  من  المغرب 
العمليات  بعد  المرضى  تعويض  ويتم  الصحية 
وشراء األدوية. وقد أطلقت وزارة الصحة المغربية 
الوطني  التاسعة لألسبوع  النسخة   2019 أبريل  في 
البرنامج  إطار  في  الطبيعية،  الرضاعة  لتشجيع 
الطبيعية:  »الرضاعة  شعار  تحت  للتغذية،  الوطني 
خطوة أولى للوقاية من السمنة«، وذلك التزاماً منها 
بتوصيات منظمة الصحة العالمية التي تعتبر زيادة 
الوزن والسمنة من عوامل االختطار التي قد تؤدي 
مرحلتي  خالل  السارية  باألمراض  اإلصابة  إلى 

الطفولة والبلوغ.

البدانة في المدارس
بالمدارس  السمنة  مع  األطفال  معاناة  تظهر 
المقارنة  تتم  ما  غالباً  إذ  كبير،  بشكل  والثانويات 
والسخرية  للتنمر  عرضة  ويصبحون  األطفال  بين 
نفسيتهم  على  األشكال  من  بشكل  تؤثر  قد  التي 
اللغة  أستاذة  بوتبغة،  كريمة  وتخبرنا  ودراستهم. 
اإلنجليزية بالسلك الثانوي التأهيلي، أن »هناك غياباً 
المقررات  البدانة أو السمنة في  شبه تام لموضوع 
الدراسية باألسالك الثالثة إذ ال توجد نصوص عنها 
في الوحدات بالمقرر حتى نتمكن من استثمارها في 
الشفوي  التعبيرين  خاصة  لها،  المرافقة  األنشطة 
تلميذات  وجود  سنة  كل  نالحظ  كما  والكتابي. 
قسم  كل  في  ثالثة  أو  اثنين  بمعدل  بدناء  وتالميذ 
من أصل أربعين تلميذاً. وقد تكون البدانة عائقاً أمام 
الدراسي،  موسمهم  إلنجاح  التلميذة  أو  التلميذ  هذا 
كما أنه ال يوجد ناد مدرسي ضد السمنة على غرار 
األساتذة  ليتمكن  اإلنسان  وحقوق  المواطنة  نوادي 
من متابعة الحاالت والتحسيس بخطورة المرض«. 

بلفقيه،  نائلة  األستاذة  تقول  نفسه  السياق  في 
الثانوي  بالسلك  واألرض  الحياة  علوم  أستاذة 
واألرض  الحياة  مادة  في  أننا  »صحيح  التأهيلي: 

كريمة بوتبغة
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سطحي  توقف  لكنه  البدانة،  موضوع  عند  نتوقف 
نوعاً ما ال يتعدى اإلشارة إلى السمنة ضمن نتائج 
وضمن  السليمة،  غير  الغذائية  السلوكات  بعض 
وأمراض  السكري  كداء  األمراض  بعض  مسببات 
الدم  في  الكوليسترول  وارتفاع  والشرايين  القلب 
على  تحث  وزارية  بمذكرات  نتوصل  ولم  وغيرها. 
إدراج  يجب  أنه  وأرى  البدانة،  بموضوع  االهتمام 
الموضوع كدرس في المقرر لكي تتاح لنا الفرصة 
للخوض في تفاصيله ونتحفز للبحث والتعمق أكثر 

فيه بمعية التالميذ والتلميذات«.
وتشير اليونيسيف، في تقرير أصدرته في أكتوبر 
أن ما ال يقل  2019 حول األطفال والغذاء والتغذية، 
الخامسة  سن  دون  أطفال  ثالثة  كل  من  واحد  عن 
يعانون من سوء التغذية أو الزيادة في الوزن، وهذا 
وضعف  الدماغ،  نمو  لضعف  أكثر  يعرضهم  ما 
القدرة على التعلم، ونقص المناعة، وزيادة اإلصابة 
بااللتهابات، وفي العديد من الحاالت لخطر الموت. 
ويفيد التقرير أن 40 مليون طفل يعانون من زيادة 
إلى  الوضع  هذا  التقرير  ويعزو  البدانة.  أو  الوزن 
الممارسات السيئة في األكل والتغذية التي تبدأ من 
األيام المبكرة من حياة الطفل. فعزوف األمهات عن 
الرضاعة الطبيعية في الستة أشهر األولى من عمر 
الرضيع تكاد تكون سبباً رئيساً في السمنة. كما أن 
النظام الغذائي لألطفال في سن متقدمة يشوبه خلل 
ظاهر، إذ إنهم يتناولون في الغالب أغذية غير صحية، 
ممارسات  عن   - التقرير  - حسب  ذلك  عن  وينتج 
األغذية  ووفرة  المالئمة،  غير  واإلعالن  التسويق 
النائية،  المناطق  وفي  المدن  في  التجهيز  الفائقة 
وإمكانية الحصول المتزايدة على الوجبات السريعة 
من  كبيرة  كميات  على  تحتوي  التي  والمشروبات 

السكر.

وسوم ضد البدانة
تقول الصحافية صفاء اقسعني، صحافية بجريدة 
الصحافة  دور  سؤال  عن  جوابها  في  »لوبينيون«، 
أن  »أكيد  السمنة:  التحسيس بخطورة  المغربية في 
الصحافة بنوعيها المكتوب والمسموع تجتهد لطرح 
العالمية  الصحة  قضايا صحية، خاصة وأن منظمة 
موضوع  بشأن  باستمرار  تقاريرها  ترسل  اليوم 
من  أكثر  تجاوبت  الصحافة  فإن  لذلك  البدانة.  مثل 
له  وخصصت  الموضوع  مع  إيجابي  بشكل  مرة 
حيزاً سواء في الجرائد أو نشرات األخبار. غير أن 
على  التأثير  في  المكتوبة،  خاصة  الصحافة،  قدرة 
نظراً  محدوداً  يبقى  السمنة  بخطورة  الناس  وعي 
للعزوف عن اقتناء الجرائد والمجالت. وبالمقابل فإن 
الصحافة الرقمية قد تمارس هذا الدور التحسيسي، 
ألن لديها فئة عريضة من المتابعين. ويمكن أن نشير 
االجتماعي قد نجحت في  التواصل  أن شبكات  إلى 
كثير من األحيان في مساعدة أشخاص يعانون من 
واقترحت  مخاطرها،  من  للتحذير  وتدخلت  البدانة، 
غذائية  حميات  فيسبوكيين«  »مؤثرين  لسان  على 

صحية مساعدة على محاربة الوزن الزائد والبدانة.
 ونذكر التفاعل الكبير للمغاربة مع الطفلة آية التي 
عانت من السمنة المفرطة بسبب مرض نادر )200 

كيلوغرام بعمر 11 سنة( عانت هي وأسرتها بسبب 
ذلك. وبعد ترويج شريط عنها أعدته مجلة سلطانة 
عام 2016، انتشرت وسوم على الفيسبوك والتويتر 
من قبيل »كلنا آية« و»ساعدوا آية«، وتكلف بفضله 
أطباء بمتابعة حالتها والتدخل إلنقاذها، إضافة إلى 
دخول جمعية مهتمة بالمصابين بهذا المرض النادر 

على الخط لمساعدة آية«.

هذه هي الحكاية..
من 160 إلى 97 كيلوغراماً هي الرحلة التي قطعها 
مشكل  من  للتخلص  مطالسي  مزيان  الدين  جالل 
السمنة، من طفل يعاني في صمت بسبب حساسية 
في األمعاء لم ينفع معها سوى حمية صارمة حرمته 
من الخبز وكل متعلقاته، بعيداً عن الوالدين اللذين بقيا 
في مدينة تازة واضطرا إلى تركه عند جده وجدته 
في الرباط لقربهما من المستشفى الذي سيتابع به 
حالته الصحية، ومن مراهق يصارع مشكلة اتساع 
وصعوبة  دائمة  جوع  حالة  من  ويعاني  المعدة  فم 
اإلحساس بالشبع، إلى زوج وأب يعاني من السمنة 
كالسكري  عنها،  ترتبت  التي  األمراض  من  وكثير 
ومرض القلب وألم مزمن في الركب، ويتألم بسبب 

سخرية زمالء ابنته من وزن أبيها المثير.
اختيارات  في  التحول  نقطة  التنمر  هذا  سيكون 
السيد جالل الدين الذي سيقرر إنزال وزنه بحميات 
مضبوطة، وبتغيير عاداته الغذائية إذ سيتخصص في 
الطبخ الصحي ويجهز الطعام بنفسه بكميات محددة، 
ثم سيجري تدخالً جراحياً الستئصال 85 بالمئة من 
معدته لتتغير بعدها حياته وليصبح أنموذجاً يقتدى 

به في العزيمة وقوة اإلرادة وروح التحدي.
بتأسيس  المهتمين  من  ثلة  مع  مطالسي  قام 
بمدينة   2015 في  السمنة  لمحاربة  الوطنية  الجمعية 
بدور  لإليمان  الجمعية  تأسيس  »تم  يقول:  تازة. 
التحسيس بقضايا مختلفة من  الجمعوي في  العمل 
بينها السمنة، وكان الهدف نقل التجربة الشخصية 
واالقتداء بها والتشجيع على األكل الصحي واتباع 
مزاولة  وأهمية  اليومية  الحياة  في  الجيدة  العادات 
الرياضة، ثم التحسيس بخطورة السمنة خاصة عند 

بإنجاز  الجمعية منذ تأسيسها  لذلك قامت  األطفال، 
وصبحيات  تحسيسية  وحمالت  تكوينية  دورات 
السمنة  من  عانت  حاالت  وتابعت  الصحي،  للغذاء 
وتوفقت في إنجاح رحلتها إلنقاص الوزن، كما عملنا 
للتالميذ  السمنة  خطر  وشرح  مدارس  زيارة  على 
المعلبات والسكريات على الصحة  وفسرنا خطورة 

وعلى المستوى الدراسي«.

الخاسر األكبر
التفكير في مسألة البدانة، على أهميته، أمر مركب 
وصعب يتم على جبهات عدة ويندرج في سجالت 
مختلفة ويستدعي اعتماد مقاربات متنوعة لتحصيل 
اإللمام ولبيان الموضوع وتبيينه. ولعل أول ما يلزم 
إخراج  وجوب  هو  السياق،  هذا  في  إليه،  االنتباه 
مسألة البدانة من دائرة الطب الضيقة والتي تسعى 
هو  حيث  من  ومعاملته  المرضية  في  اختزاله  إلى 
كذلك بموجب المقاربة العالجية والتقويمية المحض، 
تربة  في  أوالً  يتجذر  وأشمل  أوسع  تناول  إلى 
اإلنسانية  الذات  أبعاد  ليشمل  ويتفرع  األنطولوجيا 
للجسد  إن  تزال تكتشف.  كما هي معلومة وكما ال 
فلسفة انتهت، عبر مسار من التفكير طويل، إلى النظر 
فيه كما هو في كليته المادية والرمزية وإلى اعتباره 

أساس الهوية اإلنسانية الفردية والجمعية.
النظر  فالواجب  الزمان  في  تقع  الهوية  وألن 
بين  السمنة كهوية مادية مؤقتة وبإمكانية من  إلى 
بالتالي  والقابلة  الالمحدودة  الذات-الجسد  إمكانات 
الفرنسي جيروم  والطبيب  الفيلسوف  يدعو  للتغير. 
إلى ضرورة  البدانة  عن  حديثه  سياق  في  دارجان 
وداخل  الزمانية  سياق  في  المفهوم  إدراج  إعادة 
إلى  السمنة،  أي  بها،  يصير  حيث  الجسد،  سردية 
بإخراج  الكفيل  وحده  وهذا  مؤقتة،  وضعية  مجرد 
البدين من بدانته والسماح له، من خالل االعتراف، 
بتقويم هويته الفردية وإعادة تشكيل صورته بطريقة 
عليه  والحفاظ  مجتمع  قضية  الجسد  مرضية.  
بالوقاية وباالستشفاء رهان جمعي. لذلك، فإن الحد 
من ظاهرة السمنة شأن عام ال يمكن للبدين وحده 

تحمله. 
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تحقيق

»منذ سنوات نجح المغرب، ألسباب ال نعرفها، 
في الحد من الهجرة غير النظامية بشكل كبير. منذ 
قوارب خشبية صغيرة  »الباتيرات«  أشهر زرقة 
المتوسط،  األبيض  البحر  في  الماء  زرقة  تغطي 
هدير محركات  وراء  يكاد ال يسمع  اليم  وهدير 
»الزودياكات« زوارق مطاطية، أما صور الغرقى 
بين الضفتين فتنافس صور صدف البحر لألسف 
الشديد. هكذا دخل ناشطون عبر الفيسبوك على 
موضوع الهجرة غير الشرعية التي يمكن القول 
إنها عاشت وما تزال تعيش أوجها في السنتين 
األخيرتين، ربما يكون األمر عائداً للهواتف الذكية 
وتقنية البث المباشر على الفيسبوك اللتين سهلتا 
هي  والفيديوهات  الصور  وأصبحت  الموضوع، 
أو  األخرى  للضفة  الوصول  على  الوحيد  الدليل 

حتقيق: فاطمة موهمو- املغرب

الغرق في مياه المتوسط أو األطلسي. 
ففي التسعينيات كان »الحريك« اللفظ المتداول 
محلياً لداللة على الهجرة غير الشرعية »بالفلوكة« 
الزواج  عبر  »الحريك«  إلى  تحول  ثم  قارب، 
الهجرة  إلى  ذلك  بعد  ومن  والكنترات،  األبيض 
السياحية،  الفيزا  بالخارج، ثم عبر  الدراسة  عبر 

ثم عبر اللجوء. 
كيف  يستوعب  ولم  كبر  الجديد  الجيل  اآلن 
نزال  وال  أوروبا  من  كيلومترات  بعد  على  أننا 
في أماكننا، بينما يأتي المهاجرون من كل حدب 
وصوب ويصلون للضفة األخرى عبر أرض هذا 
الوطن، ولعل آخر حادثة غرق التي راح ضحيتها 
الماضي  أكتوبر  العمر شهر  مقبل  في  16 شاباً 
على  دليل  لخير  البيضاء  الدار  مدينة  بسواحل 

تشبث فتيان هذا الوطن بحلم ما وراء البحر أو 
بـ»الفردوس الموجود«.

الشهر  هذا  موضوع   »999« مجلة  خصصت 
لـ »الحريك« أو الهجرة غير الشرعية أو الهجرة 
ما  اآلتية:  األسئلة  خالله  من  وطرحت  السرية، 
هي أسبابها؟ ما هي دوافعها؟ كيف تتعامل معها 
الدولة؟ كيف يتعامل معها المجتمع؟ لماذا يهاجر 
األطفال والمراهقون؟ وما هو السبب الذي يجعل 
اإلنسان يذهب إلى المغامرة بحياته؟ كيف يتناول 

اإلعالم هذا النوع من القضايا؟ 

مليلية.. األمل
يوسف شاب في بداية العشرينيات، من مدينة 
سال، يحكي لـ»999« قصته مع محاوالت الهجرة 

»الحريك«.. رحلة بطعم الموت
�صباب يغامرون بحياتهم يف الهجرة غري ال�صرعية اإىل »الفردو�س«.
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السرية المحبطة أكثر من مرة، طمعاً في أن تطأ 
أبناء حيه  لمالقاة عدد من  إسبانيا  أرض  قدماه 
كما  هناك،  بهم  االلتحاق  على  شجعوه  الذين 
يغرونه برغد العيش الذي يزعمون أّنهم يعيشون 
فيه. يحكي لنا يوسف تجربته في محاولة الهجرة 
توجد  التي  السليبة  المغربية  مليلية  مدينة  عبر 

تحت السيادة اإلسبانية. 
يبدأ يوسف حكايته وقصته التي راودته مند 
الصغر، فنظراً لقصر اليد وعدم تفوقه الدراسي، 
فقد عاش مرحلة من التيه، ثم قرر أن الهجرة وما 
وراء البحر هي المالذ وهي الحل الذي سينتشله 
الفقر والحاجة. حضر يوسف نفسه للسفر  من 
فقط  بوجهته،  إخبارهم  دون  من  والديه  وودع 
أقنعهم بضرورة خروجه من مدينة سال والبحث 
عن لقمة عيشه في مدن الشمال. توجه يوسف 
مع  الحدود  على  الموجودة  الناظور  مدينة  إلى 
العبور  باب  تعتبر  والتي  المحتلة،  مليلية  مدينة 

للضفة األخرى لدول الشمال.
يتابع يوسف حديثه ويخبرنا أنه بعد توجهه 
الشباب  من  الكثير  وجد  الناظور  مدينة  إلى 
إلى  الدخول  فرصة  إليجاد  دورهم  ينتظرون 
»أول  ويخبرنا:  حديثه  يوسف  يكمل  مليلية. 
محاولة لي في »الحريك« كانت سنة 2012 عندما 
بميناء  للسلع  إلى شاحنة كبيرة  التسلل  حاولت 
إلى إسبانيا، وكنت  مدينة مليلية، كانت متوجهة 
أحاول االختباء داخلها، فانتبه الحراس لمحاولتي 
الكّرة مرات  أعاود  أن  وطردوني من هناك، قبل 

أخرى«.
على  ُمصراً  يزال  ما  الذي  الشاب  يتابع 
»كررت  األوروبية:  الديار  نحو  »الحريك« 
إلى  إذ تسللت  االختباء،  بتغيير طريقة  المحاولة 
مكان داخل شحنة البضائع بالنظر إلى نحافتي، 
لكّن السائق أوقفني بعدما فطن لي. عندها، بدأت 
في  لكن  البحر،  طريق  عن  »الحريك«  في  أفكر 
كل مرة أستحضر دموع أمي التي ترجوني أال 
العديد  لألسف  لكن  الهالك،  إلى  بنفسي  أرمي 

ومنهم  نجح  من  منهم  حاولوا،  أصدقائي  من 
»هناك  يشرح:  لقي حتفه.  من  ومنهم  من فشل 
العديد من الشباب استطاعوا الوصول إلى أوروبا 
عبر القوارب. لكن المشكلة تكمن في عدم وجود 
الثقة، فهناك مافيا كبيرة في هذا القطاع الخاص 
أصدقائي  من  والعديد  الشرعية،  غير  بالهجرة 
تعرضوا لنصب بعد أن دفعوا كل ما بحوزتهم«. 

البكالوريا  على  حصل  عندما  يوسف  ظّن 
)الثانوية العامة( أّنه سيجد وظيفة، فاكتشف أّن 
الحاصلين على شهادات الدكتوراه لم يجدوا عمالً 
أوروبا،  إلى  بالهجرة  وقلبه  عقله  فتعلق  كريماً، 
لعلّه يظفر بما لم يظفر به في مدينته، كما يقول.

في السنوات األخيرة، تفاقمت الهجرة السرية 
وازدادت  بـ»الحريك«،  المعروفة  المغرب،  في 
األمنية  السلطات  ضبط  عن  الرسمية  األخبار 
الضفة  إلى  العبور  محاولة  أثناء  مهاجرين 
اإلسبانية ممتطين قوارب عادية أو حتى زوارق 
تهريب  وعصابات  لشبكات  وتفكيكها  سريعة، 

بشر.
فالعديد من الشباب المغاربة، يغامرون بحياتهم 
ومعهم أيضاً مهاجرون من بلدان أفريقيا جنوب 
الصحراء، باالرتماء في أحضان البحر، على متن 
قوارب خفيفة وبأعداد كبيرة، في اتجاههم نحو 
بوابة  عبر  يسّمونه،  كما  األوروبي«  »الفردوس 
ما  أفضل  البحث عن مستقبل  أجل  إسبانيا، من 

يعيشونه في بالدهم كما يقولون.
الهجرة،  إدارة  عن  صادرة  أرقام  وتوضح 
محاوالت  عدد  أّن  المغربية،  الداخلية  وزارة  في 
التي  المغرب  من  انطالقاً  الشرعية  غير  الهجرة 
جرى إفشالها ارتفعت من 32 ألفاً كمعدل سنوي 
بين عامي 2003 و2015، إلى نحو 65 ألف محاولة 
منذ عام 2016. وتفيد إحصائيات رسمية حديثة 
 2019 بداية  منذ  أفشلت  المغربية  السلطات  بأّن 
أكثر من 76 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية، 
مجال  في  تنشط  إجرامية  شبكة   174 وفككت 

السرية  الهجرة  في  الراغبين  الشباب  تهريب 
نحو األراضي اإلسبانية عبر عدد من السواحل 

المغربية.

ظاهرة معقدة
الكنكي،  أسماء  التقينا  الظاهرة،  على  للتعليق 
باحثة في العلوم االجتماعية ذات تجربة ميدانية 
في مجال الدعم النفسي للشباب المهمش ومنسقة 
وحدة الدعم النفسي ببرنامج ممول من الوكالة 
الدولية  المنظمة  مع  وبتعاون  األمريكية  التنمية 
للهجرة، وتحدثت لنا عن الموضوع، وقالت: »ما 
السرية،  أو  الشرعية  غير  الهجرة  ظاهرة  تزال 
غير  ووسائل  طرق  استعمال  عبر  تتم  التي 
مشروعة، محل دراسة وبحث العلوم اإلنسانية، 
الظاهرة  هذه  تصنف  الهجرة  فسوسيولوجية 
المعطيات  فيها  تتداخل  وكلية،  معقدة  أنها  على 
والخلفيات الديمغرافية، والجغرافية، والتاريخية، 
و  النفسية  وأيضاً  واالجتماعية،  والسياسية، 

الثقافية«. 
محاولة  عند  يمكن  ال  أنه  الباحثة  وتضيف 
العناصر  أحد  استبعاد  الظاهرة  هذه  دراسة 
وغير  مبتور  تفسير  تقديم  تم  وإال  السابقة، 
الهجرة  سوسيولوجية  تركز  حيث  متكامل، 
الحاضنة  والبنيات  العالقات  أنماط  دراسة  على 
وتوزيع  الصراع  أنواع  تحليل  مع  للظاهرة، 

األدوار المرافقة لمسار الظاهرة.
السرية  الهجرة  تموقع ظاهرة  أما بخصوص 
في السياق التاريخي والسياسي المغربي، فتوكد 
الباحثة أنه يمكن أن نقول إن الحركية التي عرفتها 
على  مؤشر  وتراجع  تصاعد  من  الظاهرة  هذه 
التغيرات االقتصادية والسياسية والتنموية التي 
عرفها المغرب، فلم تعد الفئات المعطلة عن العمل 
الوحيدة  الفئة  هي  السوسيو-ثقافي  واإلدماج 
االنتباه  يلفت  ما  بل  الظاهرة،  هذه  تطالها  التي 
األدمغة،  تنامي هجرة  السنوات األخيرة هو  في 
من أطباء ومهندسين، وخريجي المدارس العليا، 

ربيع اإلدريسيشيماء جبرانأسماء الكنكي
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االجتماعي  بالحراك  األمر  هذا  تفسير  ويمكن 
والذي وصل  الحيوية،  الفئات  هذه  عاشته  الذي 
ألفق مسدود بعد المطالبة بإصالحات متواصلة 
والترقي  االشتغال  ظروف  تحسين  إلى  ترمي 

االجتماعي.
إال  اإلشارة  »يجدر  ذاته تضيف:  السياق  في 
أن ظاهرة الهجرة السرية، لم تعرف فترة توقف 
بالمغرب، فالكثير من المغاربة يعيشون الهجرة 
في  تجلياتها  تبرز  والتي  يومي،  بشكل  النفسية 
التفاعل والنقاش وأحيانا السخرية السوداء داخل 
مع  التواصل  خالل  وأيضا  االفتراضية،  العوالم 
هذه  عن  يعبرون  بحيث  اإللكترونية،  الصحافة 
ويشغل  يسكنهم  أصبح  الذي  والشغف  الرغبة 
من  ذلك  ويظهر  وقوي،  متزايد  بشكل  بالهم 
واالجتماعي  الحقوقي  للمسار  المتكرر  االنتقاد 

الذي يعيشه المغرب«.

الحريك اإللكتروني 
تضيف الباحثة في علم االجتماع نقطة مهمة 
تويتر،  )فيسبوك،  االجتماعي  اإلعالم  أن  وتؤكد 
ومتاحاً،  بديالً،  فضاء  أصبح  انستغرام...( 
يتزعمها  لمنصة  حوله  ما  الولوج،  وسهل 
مستغلين  السرية،  الهجرة  شبكات  سماسرة 
ضحاياهم  لمعظم  والمادية  النفسية  الحاجات 
لترويج الرحالت السرية. كما أنه يكفي أن ننتبه 
حجم  لنرصد  المتداولة  الفيديو  لقطات  لعدد 
يختار  التي  المقاطع  هذه  والمشاركة.  التفاعل 
عن  والكشف  للعلن،  الخروج  المهاجرون  فيها 
شخصياتهم، وإبداء آرائهم حول الرحلة الخطرة 
ما  المقاطع  تلك  كل  بها،  القيام  بصدد  هم  التي 
االفتراضي  العالم  ثقافة  لتمركز  إال تجليات  هي 
مراقبة،  وال  حدود  دون  من  الحرية  على  القائم 
ما يسهل استقطاب فئات المراهقين بالخصوص، 
يتم  علنية  لمجموعات سرية وأخرى  وإضافتهم 
المادي  التعويض  تفاصيل  على  االتفاق  فيها 
للنصب  القاصر  الفئة  هذه  يعرض  ما  للرحلة، 
والتغرير، مع إمكانية توريطهم بشبكات االتجار 

بالبشر.

دور أمني
في السياق ذاته تؤكد شيماء جبران، صحافية 
طالبة بمسلك الماستر تخصص اإلعالم والهجرة 
يمكن  ال  أنه  واالتصال،  لإلعالم  العالي  بالمعهد 
التطرق إلى أسباب الهجرة غير الشرعية من دون 

الوقوف عند التغطية اإلعالمية لهذه الظاهرة.
فاإلعالم المغربي ال يكتفي في تناوله لقضية 
الهجرة بدور توعوي، ولكنه، بصورة أو بأخرى، 
من  بنوع  يتسم  أنه  كما  أمنياً.  دوراً  يلعب 
االلتباس لكونه ال يستند إلى مرجعيات واضحة، 
والسبب الرئيس في ذلك أنه ال يوجد صحفيون 

متخصصون في هذا المجال. 
يلوح  ما  غالباً  المغربي  اإلعالم  وتضيف، 
لراكبي  محتومة  بل  محتملة،  كخاتمة  بالموت 
يعيه  أمر  وهو  الشرعية،  غير  الهجرة  مغامرة 

المهاجر غير الشرعي. إذ يبدو أن طالبي الضفة 
توجس  دون  من  يستأنسون  أصبحوا  األخرى 
جيب  وال  غريب  »قبر  لديهم  المأثورة  بالمقولة 
فارغ«. ولهذا تسارع الصحف إلى إصدار عناوين 
الشرعية  الهجرة غير  عريضة كلما جنح مركب 
في عرض البحر أو تم انتشال جثث للمهاجرين 

غير الشرعيين.
الهجرة  ظاهرة  معالجة  إن  القول:  يمكن  كما 
اإلعالم  أن  أي  بالموسمية،  تتسم  عامة  بصفة 
في  مثالً  الهجرة  مواضيع  إلى  يتطرق  المغربي 
للمهاجرين، يوم االحتفاء  العالمي  اليوم  مناسبة 
مؤتمرات  في  أو  بالخارج،  المقيمين  بالمغاربة 

الهجرة، على سبيل المثال.
تنتجه  ما  أن  جبران  الصحافية  وأشارت 
الصحافة في موضوع الهجرة غير الشرعية من 
خالل استطالعات أو تحقيقات تلوح بأن تتحرك 
المرشحين  على  القبض  إللقاء  األمن  جهات 
للهجرة أو المسؤولين عن شبكات التهريب الذين 
هنا،  جلية  اإلعالم  آثار  وتبدو  اإلعالم.  المسهم 
وذلك لتخوف المسؤولين األمنيين من أن يتهموا 
بالتواطؤ أو التخاذل بخصوص مكافحة الهجرة 

غير الشرعية كبرنامج وطني ذي أهمية خاصة.
خطاب  تكثيف  إلى  يميل  المغربي  فاإلعالم 
بأن  السلبي  العام  اإلحساس  مكرساً  الفاجعة، 
الظاهرة مستفحلة وال سبيل إلى كبحها في األمد 
المنظور، بينما اإلعالم اإلسباني والغربي عموماً 
يتخذ من المهاجر غير الشرعي ذريعة لتكريس 
الهجرة  فكرة الغزو البشري من الجنوب، رابطاً 

غير الشرعية باإلرهاب.
لكن اإلعالم الغربي يعي مسألة إيجاد حلول 
هذه  من  تحد  أن  يمكن  التي  سياسات  ووضع 
تعطي  بحيث  الهجرة  تقنين  باألحرى  أو  اآلفة 
لكي  الحدود  في  توجد  التي  للدول  مساعدات 
الدول  أن  إال  الحدود.  لحراسة  أمنياً  تلعب دوراً 
الغربية عندما يظهر لديها خصاص في الموارد 
رخيصة  عاملة  بيد  ترحب  فتصبح  البشرية 

وقابلة بشروط عمل غير مالئمة. وعليه، فقضايا 
في عصرنا  الحساسة  القضايا  من  تعد  الهجرة 
العولمة،  صراع  خضم  في  وخصوصاً  الحالي، 
والدول  المستقبلة  الدول  على  يستوجب  لذا 
العبور أن تضافر جهودها من  المصدرة ودول 
الهجرة وجعلها رافعة  أجل االستفادة من مزايا 

لتقدم الشعوب وازدهارها.

رحالت برائحة الموت
اإلدريسي،  ربيع  يقول  بالموضوع  ارتباطاً 
من  لمجموعة  ثقافي  ومستشار  جمعوي  فاعل 
»من  والخاصة:  العامة  الثقافية  المؤسسات 
مليلية،  بمدينة  المعاش  للواقع  مالمستي  خالل 
التي كنت مقيماً فيها لمدة طويلة ثم مدينة بني 
نصر المحاذية لحدود مليلية، التقيت بعدد كبير 
من األطفال غالباً ما يكونون قد أتوا من ضواحي 
إلى  الدراسة، إضافة  المدن، منقطعين بذالك عن 
وُيتم،  طالق،  من  االجتماعية  األوضاع  صعوبة 
وفقر، فيتجهون إلى »الحريك« كحل للخروج من 
هذه التخبطات االجتماعية. ويكمل حديثه مضيفاً، 
يعلم المهاجرون أنهم قد ال ينجون، لكن ظروفاً 
صعبة تركوها خلفهم وجنّة وعَدهم بها المهربون 
إلى الضفة األخرى دفعتهم إلى ركوب البحر أو 
باألحرى ركوب المجهول. في موسم الهجرة عبر 
البحر األبيض المتوسط ال تتوقف المراكب عن 
والجنسيات  األعمار  مختلف  من  مهاجرين  نقل 
الحالمة بغد أفضل، في الوقت الذي تستغل فيه 
عصابات تهريب األفراد بواسطة المراكب مقابل 

مبالغ مالية خيالية.
يختم اإلدريسي كالمه ويؤكد في المقابل، يتم 
يومياً إحباط ثالث محاوالت هجرة أو أربع، إما 
اإلسباني،  الجانب  من  أو  المغربي  الجانب  من 
ومع تحسن الطقس، يرتفع عدد رحالت الهجرة 
وآخرون  البحر،  يبتلعه  بعضهم  الشرعية.  غير 
الضفة  إلى  بسالم  ويصلون  الحظ  يحالفهم  قد 

األخرى.

تحقيق
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حوار

دينا ذو الفقار لــ»999«:
الرفق بالحيوان ليس »تقليعة أوروبية«

اعتاد سكان حي الزمالك الراقي في قلب القاهرة 
البخارية  دراجتها  تستقل  كثيراً، وهي  رؤيتها  على 
تجوب شوارع الحي، وكثيراً ما تتنقل بدراجتها إلى 
أماكن أبعد ، حاملة وراء ظهرها الفتة مكتوب عليها 
صغرها  منذ  عنه  دافعت  طالما  الذي  الشعار  ذلك 
باإلنسان  »الرفق  حالياً:   الخامس  عقدها  وحتى 

والحيوان والنبات.. الرحمة ال تتجزأ«.
الراحل  السينمائي  المخرج  ابنة  دينا  أوقفت 
إنتاج  في  العاملة  شركتها  الفقار،  ذو  الدين  عز 
بالحيوان،  الرفق  لقضية  وتفرغت  سينمائية،  أفالم 
حقوق  عن  الدفاع  في  معروفة  ناشطة  وأصبحت 
الحيوان... تقول في حوارها مع »999« إنها نجحت 
في العقدين األخيرين في إحداث تغيير جذري في 
الحكومية  الجهات  لدى  بالحيوان  الرفق  مفهوم 

حوار: عبدالرحمن اإ�صماعيل- م�صر 

المسؤولة في مصر، وكذلك لدى الكثير من األفراد.
إعداد  في  المدني  للمجتمع  كممثلة  دينا  تشارك 
حماية  عن  المصري  البرلمان  إلى  سيرفع  قانون 
حديقة  إدارة  مجلس  في  عضو  أنها  كما  الحيوان، 
حيوان الجيزة، واحدة من أقدم حدائق الحيوان في 
العالم، فضالً عن نشاطها الدؤوب في التجمع الذي 
فنانات  بينهن  من  الزمالك،  من سيدات حي  شكلته 
أو  أي كلب ضال  وزوجات كتاب ومشاهير، إلنقاذ 
قطة، ما جعل الحي الراقي كما تقول، ال يعرف كلباً 

أو قطة تتعرض لخطر من دون أن تجد من ينقذها.
العالمية  الجمعية  عضو  الفقار  ذو  دينا  وتنتقد 
مجال  في  المصرية  والناشطة  الحيوان،  لحقوق 
الدفاع عن حقوق الحيوان، الكثير من اآلراء التي ترى 
في جمعيات الدفاع عن حقوق الحيوان بأنها »تقليعة 

أوروبية«، وأنه من األولى االهتمام بالحقوق المهدرة 
لإلنسان أكثر من الحيوان.. وتقول في حوارها مع 
بالحيوان،  الرفق  في  غيرنا  من  أولى  »نحن   :»999«
ذلك أن ديننا اإلسالمي يحثنا على الرحمة بالحيوان، 
وتوجد الكثير من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية 
التي تنص على ذلك، وال يوجد تعارض بين الرحمة 
باإلنسان والرحمة بالحيوان، فالرحمة ال تتجزأ، وهو 
شوارع  بها  أجوب  الفتة  على  أضعه  الذي  الشعار 

العاصمة«.
في  الحمير«  »جلود  تجارة  الفقار  ذو  وتعارض 
مصر التي توسعت في السنوات األخيرة، خصوصاً 
زيادة حجم صادراتها  أسعارها بسبب  ارتفاع  بعد 
التي  الحمالت  بشدة  تحارب  كما  الصيني،  للسوق 
الكالب  لقتل  الحكومية  األجهزة  بعض  بها  تقوم 
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الضالة في الشوارع، بعدما كثرت في األونة األخيرة 
مهاجمتها للسكان في عدد من المدن الجديدة.

الدول  أوائل  من  اإلمارات  أن  الققار  ذو  وتؤكد 
وما  بالحيوان،  الرفق  قضايا  في  السباقة  العربية 
يتصل بها من قوانين وتشريعات، إذ أقرت في العام 
الماضي قانون السالمة اإلحيائية، والذي يستهدف 
والبيئة،  والمجتمع  اإلنسان  صحة  على  الحفاظ 
الحية  الكائنات  باستيراد  إجراءات خاصة  ووضعت 
التنوع  اتفاقية  في  جاء  لما  طبقاً  وراثياً،  المعدلة 
البيولوجي، وبروتوكول قرطاجنة للسالمة اإلحيائية.

جمعيات الرفق
بالحيوان،  الرفق  بقضايا  اهتمامها  بدايات  عن 
الحيوانات  حب  لديَّ  تولد  الصغر  »منذ  دينا:  تقول 
كانت  البداية  أن  وأذكر  والكالب،  القطط  خصوصاً 
وعمري 14 عاماً، عندما كنت أقيم عند عمي في شقته 
التي تقع في قلب ميدان التحرير، وشاهدت سيارة 
أهرع  نفسي  ووجدت  الميدان،  يعبر  كلباً  تصدم 
إلنقاذه مع أحد أفراد العائلة، وطلبنا طبيباً من إحدى 

العيادات البيطرية الذي تمكن من إنقاذه«.
والقطط،  بالكالب  اهتماماتي  بدأت  هنا  ومن 
خصوصاً عندما انتقلت إلى بيت العائلة في الزمالك، 
تصحبني  كانت  التي  والدتي  من  تشجيعاً  والقيت 
خيري  مستشفى  أقدم  »بروك«  مستشفى  إلى 
لعالح الحيوانات مجاناً في مصر تأسس عام 1930، 
وتعاون  تواصل  وهناك  اليوم،  وحتى  وقتها  ومن 
إنقاذ  حاالت  أي  الستقبال  المستشفى  وبين  بيني 

للحيوانات يتم إرسالها«.
وتضيف دينا: أن التعامل مع الحيوان يترك أثراً 
إيجابياً لدى اإلنسان في تعلم الكثير من القيم النبيلة، 
أفراد  الفرد مع  بالرحمة في تعامل  إذ يولد شعوراً 
اإلسالمي  وديننا  والنبات،  الحيوان  ومع  المجتمع 
لقوله  مصداقاً  بالحيوان  والرفق  الرأفة  على  يحثنا 
يطير  طائر  وال  األرض  في  دابة  من  »وما  تعالى: 
بجناحيه إال أمم أمثالكم«، إضافة إلى حديث المرأة 
التي دخلت النار في هرة حبستها، فال هي أطعمتها 

وال هي تركتها تأكل من خشاش األرض.
وتتابع أن مفهومها عن الرفق بالحيوان، بدأ يتغير 
مع تواصلها مع االتحادات والجمعيات العالمية التي 
تهتم بحقوق الحيوان، إذ لم يعد اهتمامها مقصوراً 
كما  فقط  والقطط  الكالب  حقوق  عن  الدفاع  على 
كافة،  الحيوانات  ليشمل  امتد  بل  في صغرها،  كان 
العالمية  الجمعية  إلى عضوية  انضمت  بعدما  وذلك 
للرفق بالحيوان، والمنظمة البريطانية لرعاية الحمير، 
فضالً عن تواصلها مع الوزارات والجهات الحكومية 
المصرية المعنية بالبيئة والخدمات البيطرية المقدمة 
الحيوانات،  وحدائق  البيئة  وزارة  مثل  للحيوانات، 

وهيئة الخدمات البيطرية.
هذه  في  فاعلة  عضوة  »أصبحت  وتضيف: 
الخمسة  الحقوق  عن  وأدافع  والهيئات،  الجمعيات 
االتفاقيات  عليها  تنص  والتي  للحيوان،  األساسية 
الجمعيات  أجلها  من  تعمل  التي  والمبادئ  الدولية 
والهيئات العالمية واإلقليمية والمحلية  كافة المهتمة 
بالرفق بالحيوان، والحقوق الخمسة هى، الحماية من 

المضايقة واإلزعاج،  الجوع والعطش، والحماية من 
والحماية من األلم والجروح، وضمان حرية الحيوان 

وحرية تصرفه، وضمان عدم خوفه أو إصابته«.
وبحسب ذو الفقار، فإنه يوجد في مصر ما يتراوح 
بين 20 - 25 جمعية تعمل في مجال الرفق بالحيوان، 
الكالب  رعاية  مجال  في  تعمل  جمعيات  تسع  منها 
والجمعيات  الخيول،  رعاية  في  وخمس  والقطط، 
األخرى تهتم ببقية الحيوانات مثل حيوانات المزارع، 

بروك  الحيوان، جمعية  أشهر جمعيات حقوق  ومن 
إيسما  المصرية، وجمعية  الدواب  الخيري، وجمعية 

لرعاية الحيوان باألقصر.
احتياجات الحيوان

وتضيف أن للحيوان احتياجات أساسية في حال 
تم تلبيتها يعيش في أمان وإطمئنان، وهو ما يرمي 
قبل  من  إلقراره  إعداده  يجري  الذي  القانون  إليه 
البرلمان المصري، إذ ال يعقل أن تكون مصر صاحبة 

الإ�شالم اأكرث الأديان دعوة للرفق باحليوان 

والآيات القراآنية والأحاديث النبوية كثرية
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حوار

أقدم حضارة في العالم، تهدر فيها حقوق الحيوان 
على  تجبر  التي  لألسود  »السيرك«  في  يحدث  كما 
أداء حركات بهلوانية ال تتوافق مع طبيعة الحيوان، 
الشوارع رمياً  الكالب في  أن يتم قتل  كما ال يعقل 
المارة،  تهاجم  أنها  بدعوى  بالسم،  أو  بالرصاص 
بالمخالفة  الحمير  بذبح  يسمح  أن  يعقل  ال  وكذلك 
مجتمعاتنا  في  التقاليد  وحتى  واألعراف  للقوانين 
خالل  من  بجلودها  المتاجرة  بدعوى  اإلسالمية، 

تصديرها للصين.
الدول  فيها  بما  الدول  اهتمام  عدم  أن  وتؤكد 
العربية، بما ورد في االتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية 
والمكملة  اإلحيائية  بالسالمة  الخاصة  قرطاجنة 
الطيور  اتفاقية  وكذلك  البيولوجي،  التنوع  التفاقية 
منها  البيئية،  المشكالت  من  العديد  خلق  المهاجرة، 
تلك المتعلقة بالتقلبات المناخية وانقراض العديد من 
األنواع سواء من الحيوانات أو الطيور، كما حدث في 
أعداد  التي راح ضحيتها  باستراليا،  الغابات  حرائق 

كبيرة من الحيوانات النادرة.
العالم  دول  من  دولة  »كل  الفقار:  ذو  وتضيف 
أجهزتها  على  يتعين  بها،  خاصة  حيوانات  لديها 
الرسمية وغير الرسمية كافة الحفاظ عليها من الموت 
أو االنقراض، فهناك من الدول من تعرف بـالكنجارو 
كأستراليا، ومنها ما يعرف بالفيلة واألسود والقرود 
بكثرة  يعرف  ما  ومنها  آسيا،  دول  غالبية  في  كما 
الدواب لديها، وحياة اإلنسان قائمة على وجود هذه 
سيجد  اختفت،  أو  انقرضت  حال  وفي  الحيوانات، 

اإلنسان صعوبة في الحياة«.

ال لقتل الكالب وذبح الحمير
وتكافح دينا الحمالت التي تشنها األجهزة المحلية 
في مصر في عديد من المناطق بالعاصمة وخارجها 
لقتل أو تسميم »كالب الشوارع«، بعدما كثرت في 
ما  للمارة،  الكالب  مهاجمة  حاالت  األخيرة،  األونة 
دعا البرلمان المصري إلى مناقشة الظاهرة، وطالب 
من  بدالً  الكالب  »إخصاء«  عملية   باتباع  أعضاؤه 
قتلها، وهو ما رفضه وزير الزراعة األسبق عز الدين 
أبو ستيت قائال:ً إن تكلفة إخصاء الكلب الواحد تصل 
ما  مصر  وفي  دوالراً(   30 قرابة   ( جنيه   500 إلى 

يقرب من 16 مليون كلب.
الذي ذكره وزير  الفقار في اإلحصاء  تشكك ذو 
الزراعة األسبق وتقول: »ليس هناك إحصاء دقيق عن 
الكالب في مصر، ألن هناك صعوبة في ذلك،  عدد 
فضالً عن أنه من باب أولى أن توقف الحكومة تداول 
السالالت األجنبية من الكالب والحد من استيرادها، 
وأن توقف كذلك نشاط مزارع الكالب التي تتسبب 
السنوات  إن  إذ  األجنبية،  السالالت  من  اإلكثار  في 
التي  المزارع  هذه  عدد  في  زيادة  شهدت  األخيرة 

تعمل بشكل تجاري بحت«.
وتضيف: »التعامل مع »كالب الشوارع« يجب أن 
يتم من خالل توعية األفراد وليس بالقتل أو السم، 
ألن ذلك يخالف تماماً معايير حقوق الحيوان، فضالً 
عن أن هناك العديد من الوسائل التي يمكن اتباعها 
اإلخصاء،  أو  التعقيم  ومنها  الكالب  تكاثر  من  للحد 
يمكن  فإنه  للدولة،  مادياً  مكلفاً  ذلك  كان  وفي حال 

إشراك السكان والمجتمع المدني في تحمل جزء من 
الفقار  ذو  دينا  تنتقد  الكالب،  غرار  وعلى  التكلفة«. 
مصر،  داخل  للحمير  تتم  التي  الذبح  عمليات  أيضاً 
للسوق  خصوصاً  للخارج  جلودها  تصدير  بهدف 
التي تعتبر مصر ثاني أكبر سوق لها في  الصينية 
استيراد جلود الحمير..تقول »أصبت بانهيار عصبي 
عندما اقتربت من »مافيا تجارة جلود الحمير«، والتي 
يسيطر عليها اثنان من كبار التجار، ويقام لها مزاد 
رسمي داخل حديقة الحيوان بالجيزة، وفي السنوات 
الصين،  من  عليها  الطلب  الشتداد  ونتيجة  األخيرة 
ارتفعت أسعار جلود الحمير إلى حد أن سعر الجلد 

الواحد وصل إلى 1000 جنيه )64 دوالراً(.
منظمة  أعدتها  دراسة  حسب  أنه  وتضيف: 
بريطانية خيرية متخصصة في رعاية الحمير، فإن 
السنوات  في  شهدت  عالمياً  الحمير  جلود  تجارة 
القليلة الماضية نشاطاً كبيراً، إذ يبلغ حجم التجارة 
سنوياً بنحو 4 ماليين جلد، فيما يصل حجم الطلب 
جلود  تدخل  حيث  ماليين،   10 إلى  وحده  الصيني 
تقليدي يعرف باسم  انتاج دواء صيني  الحمير في 
الجيالتين في جلد  »األجياو«، وينتج من خالصات 
تشكل  أخرى،  ومكونات  أعشاب  مع  تمزج  الحمير، 
مشروب،  أو  حبوب  أو  جيالتينية  قطع  الغالب  في 
وله فوائد صحية منها أنه مضاد للشيخوخة، ويزيد 
التناسلية  األمراض  من  ويحد  الجنسية،  الرغبة  في 
الحمير«  جلود  »بيزنس  فإن  دينا  وبحسب  للنساء. 
الحمار  يعد  لم  إذ  مصر،  في  الدواب  حياة  يهدد 
كوسيلة  السابق  في  كان  كما  األرياف  في  منتشراً 
أساسية يعتمد عليها الفالح في تيسير أموره، بعدما 

كثرت عمليات ذبح الحمير للمتاجرة بجلودها.
اإلدارة  في  ممثلة  الزراعة  »وزارة  وتضيف: 

المركزية لحدائق الحيوان، تصدر ما يقرب من 8000 
الجلود يفوق ذلك  المسرب من  العام، لكن  جلد في 
الرقم، وأصبح يمثل هناك »بيزنس« يهدد بقاء الحمار 
المصري«. ويوجد في مصر حسب إحصائيات هيئة 
وتسمح  حمار،  مليون   1.2 نحو  البيطرية  الخدمات 
وزارة الزراعة بتصدير الحمير حية للخارج على أال 
يزيد على 10 آالف حمار سنوياً، وتكون من الذكور 

فقط. 
وتعرب دينا عن مخاوفها من أن يستيقظ الفالح 
يعتمد  الذي  الحمار  يجد  ذات صباح، وال  المصري 
عدة  دول  في  حدث  ما  غرار  على  عمله،  في  عليه 
هللت  التي  وباكستان  فاسو  وبوركينا  النيجر  مثل 
الحمير،  التي تدرها صادرات جلود  المادية  للعوائد 
وخدماتها،  الزراعة  طرق  في  خلالً  اكتشفت  لكنها 
وتغير نمط عمل الفالحين، ولذلك اضطرت إلى وقف 

عمليات التصدير لجلود الحمير.
لكن في المقابل تبدي دينا تفاؤالً بشأن التعامل 
مع قضايا الرفق بالحيوان في العالم العربي، وكما 
إدخال  في  سباقة  كانت  اإلمارات  دولة  فإن  تقول 
تشريع السالمة اإلحيائية فضالً عن احتضانها المقر 
اإلقليمي للصندوق الدولي للرفق بالحيوان في دبي، 
قضية  إعالء  في  اإلماراتية  القيادة  رغبة  يعكس  ما 

الرفق بالحيوان إلى وضعها المناسب.
لديها  والمغرب  تونس  مثل  دوالً  أن  وتضيف: 
البرية، وقطعت  بالحياة  كبير  اهتمام حكومي  أيضا 
الدولتان أشواطاً كبيرة في هذا المجال، كما أن ليبيا 
وفي ظل الحرب المستعرة، تبذل جهوداً للحفاظ على 
البيئة الحيوانية هناك، وفي مصر ورغم كل المعوقات 
البيروقراطية ما تزال هناك جهود حثيثة يؤمل في أن 

تتوج بصدور قانون يحمي حقوق الحيوان.
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المكسيكية  العاصمة  سكان  من  الكثير  اليزال 
»مكسيكو سيتي« يتذكرون في ألم الكابوس الذي 
قامت  الزمن عندما  أصابهم منذ نحو عقدين من 
الكبار في السن  امرأة بقتل العشرات من النساء 
والضعيفات اللواتي يعشن وحيدات في منازلهن.

سفاحة العجائز التي روعت مواطني بلدها هي 
التي كانت  العام 1957  المولودة في  بارازا  هوانا 
تختار ضحيتها ثم تدعي أنها موظفة في الرعاية 
تنقض  حتى  المنزل  تدخل  أن  وما  االجتماعية، 
عليها وتخنقها بيديها الضخمتين. وبعد تأكدها من 
أموال  من  مناسباً  تراه  ما  تسرق  الضحية  وفاة 
وأغراض، كما كانت بارعة في إخفاء آثار جريمتها 

بحيث يبدو موت الضحية وكأنه وفاة عادية.
في  جروحاً  خلقت  المأساوية  هوانا  طفولة 
نفسها وقررت أن تهاجم العجائز اللواتي في سن 
أمها، وتقتلهن كنوع من التنفيس عن حقدها على 

أمها.
كانت هذه السفاحة التي عملت مصارعة محترفة 
»سيدة الصمت« بسبب هدوئها  واشتهرت باسم 
على  خصومها  مع  التعامل  في  وبرودها  التام 
الحلبة تستغل قوتها الجسدية في اقتراف الجرائم 
معتمدة على ذراعيها فقط. وقد ارتكبت أول جريمة 
األولى  الجريمة  أن  إال  التسعينيات  نهاية  في  لها 
التي تم التأكد منها كانت في نوفمبر 2003. وقد 
قدرت السلطات والصحافة المحلية عدد الضحايا 

ترجمة: د. ح�صن الغول 

هذه  كانت   2006 عام  وحتى  أربعين.   من  بأكثر 
القاتلة قد ارتكبت نحو 48 جريمة قتل ضحاياها 

جميعهم من العجائز.
العاصمة  في  الرعب  الجرائم  تلك  اثارت  وقد 
الصحافة،  وانتقادات  الشارع  ونقمة  المكسيكية 
كانوا  الذين  الشرطة  رجال  حيرة  إلى  إضافة 
ويرتدي  البنية  قوي  رجل  القاتل  أن  يعتقدون 

أحياناً مالبس نسائية للتقرب من ضحاياه.
الريفية  إيبازوكان  بلدة  في  القاتلة  هذه  ولدت 
أمها  وكانت  سيتي،  مكسيكو  شمالي  تقع  التي 
هوستا مدمنة كحول والتي قيل إنها منحت ابنتها 
لرجل مقابل ثالث زجاجات كحول والذي اعتدى 
طفالً  وأنجبت  منه  حملت  حيث  جسدياً،  عليها 
والذي توفي بعد ذلك إثر تعرضه العتداء أصابه 

بجروح بليغة.
مصارعة  بارازا  عملت  عليها  القبض  قبل 
المصارعة  من  نوع  في  برعت  حيث  محترفة، 
وقد  مقنعات،  مصارعات  تضم  التي  المكسيكية 
النساء  من  المرأة  هذه  ضحايا  جميع  أن  لوحظ 
تقتل  حيث  العمر  من  الستين  تجاوزن  اللواتي 
ودفن  موتها  لتضمن  رحمة  دون  من  الضحية 

سرها معها.
وقد أشار كبير المفتشين في العاصمة إلى أن 
القاتل يتمتع بذكاء حاد وحرص شديد، كما أعرب 
ضباط تحقيق عن اعتقادهم بأن القاتل قد يكون 

بالتسجيل  الضحايا  بإقناع  يقوم  حكومياً  موظفاً 
األدلة  وضوح  عدم  وبسبب  الرعاية.  برامج  في 
إحدى  وفي  بارازا  عن  البحث  الصعب  من  كان 
اثنين  تورط  إمكانية  الشرطة  افترضت  المراحل 

من القتلة في تلك الجرائم.
من  الضحايا  تربط  العادة  في  القاتلة  وكانت 
تساعد  بأنها  ترى  كانت  حيث  بوالدتها،  العجائز 
المجتمع عن طريق التخلص من العجائز والتخفيف 
من األعباء الملقاة على ذويهم. ومن الواضح أن 
طفولتها  في  المرأة  هذه  بها  مرت  التي  المآسي 
ارتكاب  إلى  اتجاهها  في  رئيساً  عنصراً  كانت 
جرائم القتل. وقد وجهت الصحافة انتقادات الذعة 
للسلطات المحلية بسبب عدم تعاملها بشكل جاد 
كان  القاتل  أن  إلى  ويشير  اكتشافه  تم  دليل  مع 

يعمل في مكسيكو سيتي في صيف العام 2005.
الذعة  النتقادات  المدينة  شرطة  تعرضت  كما 
بضعف  اتهموها  الذين  الصحفيين  بعض  من 
األداء، وعدم القيام بشن حمالت تفتيش فعالة في 
المناطق التي تنتشر فيها فتيات الليل في العاصمة. 
المختصة  السلطات  قامت   2005 نوفمبر  وبحلول 
أن  يعتقدون  بدأوا  الذين  الشهود  أقوال  بجمع 

القاتل كان يرتدي ثياب النساء.
بدينة  امرأة  شوهدت  الحاالت  إحدى  وفي 
ترتدي سترة حمراء تغادر منزل إحدى الضحايا، 
في فحص بصمات  الشرطة  بدأت  وبعد شهرين 

قاتلة العجائز
الجريمة و العقاب
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أصابع أجساد الموتى في مشرحة المدينة لمعرفة 
ما إذا تم قتلهم أم انتحروا .

وفي يناير 2006 حدث اختراق رئيس في تلك 
القضية عندما تم اعتقال شخص مشتبه به من 
منزل الضحية األخيرة للقاتل المتسلسل وتدعى 
سيتي  مكسيكو  في  تعيش  و  الفارو  ماريا  آنا 
وتبلغ الثانية والثمانين من العمر والتي تم قتلها 
المشتبه به، والذي  خنقاً. ومع تطابق بصمات 
من مسرح  المأخوذة  البصمات  مع  امرأة  كان 
الجريمة في قضايا قتل سابقة تأكدت الشرطة 
بأنها ألقت القبض على القاتل وهو امرأة تدعى 
وثالث  الفارو  بقتل  اعترفت  التي  بارازا  هوانا 
نساء أخريات، إال أنها أنكرت باقي الجرائم. ولم 

الجرائم،  لتلك  ارتكابها  على  نادمة  هوانا  تكن 
حيث بررت أفعالها بمعاملة والدتها السيئة لها 
وقال: »كنت أرى في كل النساء صورة واحدة 
من  االنتقام  أريد  وكنت  والدتي  صورة  وهي 

جنس حواء«.
من  تمكن شهود  أن  بعد  القبض  عملية  وتمت 
مشابهاً  جاء  والذي  بها،  المشتبه  وجه  رسم 
لوجه بارازا، حيث قامت الشرطة بعمليات فحص 
لمعرفة صاحبة الصورة، وتوصلوا إلى أن بارازا 
هي الشخص المقصود، كما إن بطاقتها الشخصية 
كانت تشير إلى أنها موظفة في المجال االجتماعي 

لدى القبض عليها.
فحص  إن  قالت:  الشرطة  مصادر  أن  كما 

وعشرة  المرأة  هذه  بين  ربط  األصابع  بصمات 
من الضحايا على األقل من بين أكثر من أربعين 

جريمة قتل نسبت إلى تلك القاتلة.
المحكمة  أدانتها   2006 عام  من  مارس  وفي 
منها  وسطو  قتل  جريمة  عشرة  ست  بارتكاب 
اإلصرار  سبق  مع  قتل  جريمة  عشرة  إحدى 

والترصد وحكم عليها بالسجن 760 سنة.
ورغم صدور الحكم إال أن بارازا واصلت نفي 
كانت  حيث  أخرى،  قتل  عمليات  أي  في  تورطها 
الجزئي على  العفو  الحصول على نوع من  تأمل 
األقل، وهو أمر كان مستبعداً بل مستحيالً في ظل 
والغضب  التي صدرت ضدها  الصارمة  األحكام 
العارم الذي أثارته في نفوس الشعب المكسيكي. 
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تعريف  من  أّوالً  بّد  ال  األسطر،  هذه  مطالع  في 
ليكون  العقاري«،  االحتيال  »جرائم  مصطلح: 
صاحب الملكيّة العقارية، أو المستأجر، على بيّنة من 
الُمحتالين  بأشداق  سائغة  لقمة  يقع  ال  حتى  أمره، 

العقاريين، أصحاب الّضمائر الميتة..
»بأّنها  العقاري«:  االحتيال  »جريمة  ُتعرَّف  عليه، 
العمل على االستيالء على مال منقول، مملوك للغير، 
العقاري  احتياليّة«. واالحتيال  تملّكه، بطريقة  َقْصد 
جريمة َعْمِدّية، متعّددة األوجه، مع عدم التّهوين من 
من  وتعّد  بها،  االستهانة  وعدم  الجريمة،  هذه  أمر 
الجرائم الخطيرة والتقليدية. وعلى المتضررين من 
هذا النوع من الجرائم، المسارعة إلى إبالغ الجهات 
االشتباه  حال  في  الدولة،  في  المختّصة  الشرطية 
في  الجريمة  هذه  حدوث  يزداد  كياْل  باالحتيال، 

الدولة. 
وكل  العالم  دول  كل  في  كما  الدولة  في  وهناك 
رب، من  مجتمع وبيئة، أشخاص يغّردون خارج السِّ
هؤالء: عدد من الّسماسرة، والمستثمرين العقاريين، 
من  بسطاء سّذج،  أشخاص  يستغلّون حاجة  الذين 
الستئجار  أو  لشراء،  مختلفة،  وأعمار  جنسيات 
هذه  وفي  تلك،  أو  المدينة،  بهذه  سكنية،  وحدات 

المنطقة، أو في سواها.. 
وهذه القصة من أّولها:

»ش، وك، وب«، ثالثة محتالين مقيمين في إحدى 

اإعداد: وجيه ح�صن

مختلفة،  آسيوية  جنسيات  من  وهم  الدولة،  مدن 
انتهزوا انتشار اإلعالنات الّسكنية، فقاموا بارتكاب 
احتياليتين،  طريقتين  على  اعتمدوا  وقد  جرائمهم، 
تمثّلت األولى، في استثمار هؤالء المتّهمين عدداً من 
مقابل  األساسيين،  المالكين  من  الّسكنية،  الوحدات 
»شيكات« ُمؤّجلة الّدفع، وقاموا عقب ذلك بعرضها 
على الُمستأجرين، بأسعار مخّفضة، لتشجيعهم على 
دفع المبلغ كامالً، وبعدما حصل المحتالون الثالثة 
على األموال، تواَروا عن األنظار، اختَفوا، كما تختفي 

إبرة في كومة قش!
على  االستيالء  في  فتتمثّل  الثانية،  الطريقة  أّما 
األصليين،  المالكين  من  السكنيّة،  الوحدات  مفاتيح 
تكون في العادة بعهدة شركات ُمتخّصصة بتأجير 
ألشخاص  بتأجيرها  يقومون  ثّم  ومن  العقارات، 
آخرين، مع علمهم الُمسبَق، بأنها غير مملوكة لهم، 
وليس لهم حّق التصّرف بها، بأّي حاٍل من األحوال، 

أو التعاقد عليها.
وقد تزّيا الثالثة بالزّي المحلي، وكانوا يتكلمون 
اللهجة المحلية، إليهام المستأجرين، بأنهم أصحاب 
هذه العقارات، بعدها يشرعون يؤّجرون هذا العقار 

أو سواه، ألكثر من شخص.
العمليات،  هذه  من  جمعوه  ما  حصائل  وكانت 
أمواالً طائلة، كانوا يتقاسمونها فيما بينهم بالُمثالَثَة! 
ومن ثّم يقومون بعدها بالتّواري عن األنظار، أو 

يهربون من المكان كليّاً، إلى مدينة أخرى في الدولة.   
من  كثيرٌ  تخلّلها  التي  سهراتهم،  إحدى  وفي 
ناحية  »ش«،  كبيرهم  التفت  والسيّئات،  الُموِبقات 

صديقيه قائالً:
- اليوم يا أصدقاء، نحن نسهر في فندق 5 نجوم، 
لألوالد  سأرسل  كثيرة،  أموال  على  حصلنا  بعدما 
و»الُحرمة« هناك في بالدي قسطاً من هذه األموال.

رّد عليه »ك«
في  ألسرتي  ماالً  سأرسل  صديقي،  يا  وأنا 

بالدي.. هم ينتظرون.. وكذا للماما..
صديقيه  مشاركاً  »ب«،  واسمه  الثالث،  وانبرى 

الُمحتالَين بالحوار الدائر: 
األوالد  أم  للحرمة  األصدقاء، سأرسل  أيها  وأنا 

ماالً كثيراً.
وكلّما قام المحتالون الثالثة بعملية احتيال عقاري، 
والمقاهي  والفنادق  المطاعم  إلى  يذهبون  كانوا 
حسب   – المنهوبة  باألموال  ليعيشوا  الفخمة، 

فلسفتهم - بعضاً من أوقات الهناءة والسرور. 
قد  يكونوا  أْن  بعد  المكان،  يغادرون  ثّم  ومن 
رسموا خريطة احتيال جديدة، ال بّد من طبخها على 

ناٍر هادئة، ومن ثّم يأتي التنفيذ!  
الشرائح  هي  َمْن  ُمفاُده:  األبرز  والسؤال 
التّحايل  عصابة  من  تضّرراً  األكثر  االجتماعية، 

العقاري هذه؟ 

 احتيال عقاري 

الجريمة و العقاب
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في الجواب: كبار السّن، وذوو الّدخل المحدود، 
بل وأّي ُمشتٍر عديم الخبرة، إّن هؤالء وسواهم كانوا 

صيداً ثميناً لهؤالء القراصنة العقاريين..
مّرة التقوا بشخٍص مقيم، يدعى  »ع «، من إحدى 
الدول العربية، كان محتاجاً إلى مال، فقام المحتالون 
الثالثة بإغرائه برهن العقار الذي يملكه في إحدى 
مناطق التملك الحر في الدولة مقابل إقراضه المال 
وأسعار  مفرطة،  رسوم  مع  ولكن  يحتاجه،  الذي 
فائدة مرتفعة.. ولم يكن أمام هذا المسكين، سوى 
المطاف،  نهاية  وفي  اإلغراءات،  هذه  بمثل  االقتناع 
منزله  »ع«  فقَد  بأن  الرأس«،  في  الفأس  »وقع 

الَمْرُهون، نهائياً.
هذا النوع من االحتيال هو في األساس شكل من 
أشكال سرقة الهوية، حيث تمّكن المحتالون الثالثة 
باالّدعاء، بأّنهم يملكون عقار »ع«، وذلك باستخدام 
إلى أسماء هؤالء  العقار  وثائق ُمزّورة، لنقل ملكيّة 
المحتالين، ثم حصلوا على قرض مقابل رهن المنزل، 
وأخذوا األموال، وتركوا مالك العقار األساسي، في 
أمره،  من  َبيَْص«  »َحيَْص  وفي  الحسرات،  مهّب 

مسؤوالً عن سداد قيمة القرض.
وقد وردت بالغات، إلى عدٍد من مراكز الشرطة 
في مدن الدولة أشار فيها أصحابها، إلى »استيالء 
طريق  عن  الغير،  مال  على  المحتالين  من  عدد 
المراكز  مديري  أمام  يكن  ولم  العقاري«.  االحتيال 
سوى  الدولة،  في  واألمان  األمن  على  الحريصين 
الدوريات  وزيادة  بينهم،  األمني  التنسيق  تكثيف 
حثيثة  محاولة  في  والسرية،  الظاهرة  الشرطية 
وجاّدة، للقبض على هؤالء المحتالين الثالثة، إلى أْن 

تمّكن أحد مراكز الشرطة بالفعل، نتيجة تعاون عدد 
من المواطنين والمقيمين معه، من إلقاء القبض على 
المحتالين الثالثة: )ش، وك، وب(، وكانوا يسهرون 

بأحد الفنادق الفخمة، من فئة 5 نجوم.
»ش«،  لكبيرهم  التابعة  الخاّصة  السيارة  وفي 
إيجارية  عقود  على  الدورية وعناصره،  رئيس  عثر 
مزّورة، وأخرى ممهورة بتواقيع المؤّجر، تخلو من 
في  عثروا  كما  الوسيط،  أو  والمالك  العقار،  بيانات 
نفسه،  العقار  ببيانات  عقود  على  والتحّري،  البحث 
ر بأسماء أشخاص مختلفين، وإيصاالت استالم  مؤجَّ

مبالغ مالية لعّدة شركات وهمية، وبأسماء مختلفة.
اعترف  الشرطة،  بمركز  التحقيق  قاعة  وفي 
وأّن  إليهم من جرائم،  ُنِسب  بما  الثالثة  المحتالون 
جشعهم، وحّب الثراء السريع، هما اللذان كانا وراء 

إقدامهم على مثل هذه األعمال المتهّورة البلهاء. 
وصّرح كبيرهم »ش« أثناء التحقيق: كنّا نستخدم 
يا سيّدي أرقام تواصل، تعود ملكيتها إلى أشخاص 
منّا،  محاولة  في  التضليل،  بهدف  الدولة،  غادروا 
باءت جميع  وقد  والقانون،  العدالة  يد  من  لإلفالت 
»العيون  ألّن  نظراً  بالفشل،  وخططنا  تصّرفاتنا 
أعترف  بالمرصاد،  وألمثالنا  لنا  كانت  الّساهرة«، 

بجريمتي، وألتمس عطفكم سيّدي.  
وأُوِدع المحتالون الثالثة في قاعة التوقيف بمركز 
المختّصة،  المحكمة  إلى  تسليمهم  تم  ثم  الشرطة، 

لدراسة القضية.. 
نظرتها  التي  القضايا،  أوراق  أشارت  وهناك 
المحكمة، إلى أّن ثالثة المحتالين، قد ُوِجَدت بحوزتهم 
عقود إيجارية »ُعْرفيّة«، غير ُموّثقة رسمياً، وأّن أغلب 

الضحايا  الناس  لها  تعّرض  التي  االحتيال،  جرائم 
من ِقبل هؤالء المتهمين، كانت تتمثل في استئجار 
قطع  يتّم  وأخرى  لإليجار،  ُمصّرحة  غير  منشآت 
المرافق فيها إلى شقق، ووحدات سكنية غير قانونية 
المحتالين  لهؤالء  المحاكمة،  جلسات  وعقب  البتّة! 
في  اإليداع  وهي  العقوبة،  بمّدة  النطق  تم  الثالثة، 
إحدى المؤسسات العقابية واإلصالحية في الدولة 
الثالثة  المحتالين  لسنوات، ومصادرة ما بقي لدى 
على  بالتساوي  وتوزيعها  عقارات  أو  أموال  من 
المتضررين منهم، مع حفظ حق المتضررين برفع 

دعاوى عطل وضرر وتعويض منفصلة.
واإلصالحية،  العقابية  المؤسسة  داخل  وهناك 
الرأس  وأّن  يتالَوُمون،  الثالثة  المحتالون  شرَع 
عقله  وتثعلب  الباِدي،  بخبثه  »ش«،  المدّبر  الكبير 
وتفكيره، وجشعه الذي ال حدود له، هو الذي أوقع 
يجتّرون  القضبان،  هنا خلف  زميليه  وأوقع  نفسه، 
الفنادق،  تلك  يتذّكرون  أوجاعهم،  آالمهم، يمضغون 
عاشوا  التي  الهانئة،  واألوقات  المطاعم،  وهاتيك 

برحابها وجنباتها ساعات وساعات.. 
في الحقيقة لم تكن هانئة، وال سعيدة، بأّي حال 
يفّكر،  وعقلٌ  سليم،  قلبٌ  له  كان  لِمن  األحوال،  من 
يقول:  العربي  والمثل  أعماله.  عواقب  يتدّبر  ونظرٌ 
»يداَك أْوَكتَا وُفوَك نفَخ«.ويقول المثل العربي أيضاً: 

»على أهلها َجنَْت َبَراِقش«
 

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

أخرى هو محض صدفة.
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أوراق قانونية

»منظومة  إلى تشييد  األوروبي  االتحاد  عمد 
أناط  متكاملة،  أمنية«  قضائية/  قانونية/ 
اإلشراف  مجال  في  ونشطاً  فاعالً  دوراً  بها 
بإنفاذ  المعنية  األجهزة  جهود  بين  والتنسيق 
النحو  على  االتحاد،  بلدان  داخل وعبر  القانون 
الذي ُيعظم من قدرتها على التعامل الكفء مع 
المتغيرات التي لحقت بعالم الجريمة والمجرمين 
في أوروبا والعالم، السيما فيما يتعلق بالتصاعد 
المطرد في جرائم اإلرهاب، وفي أنماط مختلفة 

من الجرائم المنظمة، الوطنية وعبر الوطنية. 
هذه  بناء  على  األوروبي  االتحاد  عكف  وقد 
هياكلها  له  اكتملت  حتى  لبنة،  لبنة  المنظومة 
األساسية الثالثة، متمثلة - بدايًة - في ذراعها 
األمنية وهي وكالة الشرطة األوروبية يوروبول 
»The Europol«، وذراعها القضائية وهي الوكالة 
Eu�« »يوروجست«  األوروبية للتعاون القضائي

rojust«، فضالً عن المبادرة بصوغ أداة قانونية 
مبتكرة، أثبتت فعالية كبيرة في مجال مالحقة 
المطلوبين  عليهم  والمحكوم  المتهمين  وضبط 
الموحد«  األوروبي  القبض  »أمر  وهي  للعدالة، 
)EAW(، الذي تم اعتماده بديالً عن اإلجراءات 

د. م�صطفى طاهر -باحث قانوين

دول  بين  فيما  المجرمين  لتسليم  التقليدية 
االتحاد األوروبي.

وقد تراءى لي أن أُطلق على اآلليات الثالث 
مسمى  المتقدمة  المنظومة  عليها  تشتمل  التي 
المصطلح  غرار  على  وأخواتها«،  »يوروبول 
اللغوي المعروف »كان وأخواتها«.. إذ خرجت 
المجموعة  هي  واحدة،  أم  رحم  من  ثالثتها 
األوروبية، ونشأت منذ والدتها في بيت واحد، 
هو البيت األوروبي، وعملت جميعها في تعاون 
اإلسهام  وهو  واحد،  هدف  لتحقيق  وتكاتف 
الجاد والفعال في مكافحة الجريمة وإنفاذ حكم 

القانون في ربوع االتحاد األوروبي.
سعيه  في  األوروبي  االتحاد  يتوقف  ولم 
الثالث  اآلليات  هذه  عند  الهدف  هذا  لتحقيق 
المبادرات  العديد من  عنه  وإنما صدر  وحدها، 
التي دعت إليها ظروف أمنية طارئة، مثلت لدول 
االتحاد تحديات ومخاطر ال يستهان بها. ونشير 
المبادرات وهي تأسيس  لواحدة من أبرز هذه 
الرسمي:  واسمها   »Frontex »فرونتكس  وكالة 
»الوكالة االوروبية إلدارة التعاون العملياتي في 
االتحاد  في  األعضاء  للدول  الخارجية  الحدود 

 ،2004 مايو  من  األول  في  وذلك  األوروبي«، 
بهدف دعـم الـتـعـاون الميداني والعملياتي بين 
الـدول األوروبية، بصدد مراقبة وحماية الحدود 
األوروبي، في ضوء توسع  لالتحاد  الخارجية 
النطاق الجغرافي لالتحاد، وتزايد معدالت تدفق 
دوله،  على  الشرعيين  غير  المهاجرين  موجات 
بين  المباشر  الـربـط  إلى  األوروبـي  واالتجاه 
المهاجرين واإلرهاب، في أعقاب الهجمات التي 
في  األمريكية  المتحدة  الواليات  لها  تعرضت 

الحادي عشر من سبتمبر 2001.
بالفعل  مهامها  مباشرة  الوكالة  بدأت  وقد 
في الثالث من أكتوبر 2005، انطالقاً من مقرها 
»وارسو«،  البولندية  العاصمة  في  الرئيس 
أنشطة  تنسيق  في  األساسية  مهمتها  وتمثلت 
نظم  وتطوير  الوطنية،  الحدود  حرس  قوات 
لالتحاد،  الخارجية  الحدود  وتأمين  حراسة 
على  المطلة  والبحرية  البرية  حدوده  السيّما 
العمليات  على  واإلشراف  المتوسط،  البحر 
التي  الدول األعضاء،  بين  المشتركة والمنسقة 
تستهدف الحد من الهجرة غير الشرعية، ومنع 

تسلل العناصر اإلرهابية إلى أوروبا.

»يوروبول« وأخواتها
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ونظراً لضيق المقام، فسوف نقتصر في هذا 
المقال على تقديم لمحة سريعة عن كل آلية من 
الموافق  الترتيب  المتقدمة، على  الثالث  اآلليات 

لتاريخ تأسيس كل منها.

األوروبية  الشرطة  وكالة   - أوالً 
:Europol »يوروبول«

وتعرف باسم الوكالة األوروبية للتعاون في 
في  الرئيس  مقرها  ويقع  القانون  إنفاذ  مجال 
أصولها  في  تعود  بهولندا. وهي  مدينة الهاي 
العشرين،  القرن  من  السبعينيات  منتصف  الى 
أوروبا  في  والعدل  الداخلية  وزراء  قرر  عندما 
تشكيل »منتدى التعاون األمني لمكافحة اإلرهاب 
إلى  نشاطه  امتد  ما  سرعان  الذي  الدولي«، 
والمخدرات  المنظمة  كالجريمة  أخرى  مجاالت 
واالتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. ثم إُتفق 
مبدئياً على تأسيس اليوروبول ضمن »معاهدة 
ماسترخت« المؤسسة لالتحاد األوروبي، التي 
وقعت في 7 فبراير 1992، ودخلت حيز النفاذ في 
األول من نوفمبر 1993. وباشرت الوكالة دورها 
الثالث  من  اعتباراً  التنسيقي بصورة محدودة، 
كامالً  بدورها  اضطلعت  ثم   ،1994 يناير   من 
وتتمحور   ،1999 يوليو  من  األول  من  اعتباراً 
مهمتها األساسية اآلن في التعاون مع األجهزة 
المختصة بمكافحة الجريمة وإنفاذ القانون في 
وتقديم  األوروبي،  االتحاد  في  األعضاء  الدول 
مجاالت  في  بينها   فيما  والتنسيق  لها  الدعم 
الكبيرة،  الدولية  والجرائم  اإلرهاب  مكافحة 
االستقرار  وتحقيق  األمن  حفظ  في  واإلسهام 
في أوروبا بوجه عام. كما تعمل الوكالة بشكل 
األمنية  األجهزة  مع   - الغاية  ولذات   - وثيق 
بدول أخرى من خارج االتحاد كأستراليا وكندا 

والواليات المتحدة األمريكية والنرويج.
وتخضع »يوروبول« إلشراف مجلس وزراء 

كما  األوروبي،  االتحاد  لدول  والداخلية  العدل 
يلعب البرلمان األوروبي دوراً مهماً في مراقبة 
ومبادئ  واللوائح  بالتشريعات  تقيدها  مدى 
داخل  النافذة  المالية،  والمساءلة  الشفافية 

االتحاد األوروبي.
األجهزة  من  اليوروبول  ضباط  وُينتدب 
من  وغيرها  األوروبي  االتحاد  بدول  األمنية 
ال  وهم  االتحاد،  خارج  من  المتعاونة  الدول 
يتمتعون بصالحيات تنفيذية، تخولهم مباشرة 
ذلك  كان  إذا  إال  واالعتقال،  التوقيف  إجراءات 
بناًء على موافقة مسبقة من السلطات المختصة 
أجهزة  بدعم  مكلفون  وهم  المعنية،  الدولة  في 
االٍستشارات  تقديم  خالل  من  المحلية،  األمن 
والقيام بمهام جمع وتحليل وتوفير المعلومات، 
وتنسيق التحريات والمداهمات المشتركة، وغير 
ذلك من الخدمات األمنية، التي تسهم في إحباط 
الجرائم  في  التحقيق  أو  اإلجرامية،  المخططات 

ومالحقة  وضبط مرتكبيها حال وقوعها.
وتضم اليوروبول عدداً من المراكز البحثية 

والمعلوماتية المتخصصة، وأهمها ما يلي:  
 ،)FIU.NET( 1 - وحدة االستخبارات المالية
التي أنشئت في عام 2012 بهدف تقديم الدعم 
األوروبية  المالية  االستخبارات  وحدات  إلى 
)FIUs(، المعنية بمكافحة غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب، وتعقب األصول والعائدات المالية. غير 

المشروعة.
الجرائم  لمكافحة  األوروبي  المركز  ـ   2
اإللكترونية )EC3(، الذي تأسس في عام 2013 
لحماية  الفني  والدعم  المساعدة  تقديم  بغرض 
المواطنين والشركات والحكومات األوروبية من 

الجرائم التي تقع عبر اإلنترنت.
على  الضار  المحتوى  مكافحة  وحدة   -  3
 ،2015 عام  في  أنشئت  التي   ،)IRU( اإلنترنت 
المحتوى الضار على  بهدف مراقبة واكتشاف 

اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي، وتوفير 
المختلفة،  الجنائية  للتحقيقات  مفيدة  معلومات 

السيما تلك المتعلقة باإلرهاب والتطرف.
اإلرهاب  لمكافحة  األوروبي  المركز   -  4
عقب   2016 العام  في  أنشئ  الذي   ،)ECTC(
تزايد هجمات الجماعات المتطرفة على أوروبا، 
وتعرضها ألشكال جديدة من اإلرهاب الدولي، 
ويقوم  األوروبيين.  المقاتلين  أعداد  وتنامي 
والعملياتي  المعلوماتي  الدعم  بتوفير  المركز 
التحقيقات،  إجراء  األعضاء، وبما يشمل  للدول 
تبادل  وتنسيق  األجانب،  المقاتلين  ومالحقة 
مكافحة  أجهزة  بين  والخبرات  المعلومات 
عبر  اإلرهابية  الدعاية  ومكافحة  اإلرهاب، 

اإلنترنت واالتجار غير المشروع باألسلحة.
التي  والمتتالية  العديدة  للنجاحات  كان  وقد 
حققتها »يوروبول«، في مجال مكافحة الجريمة 
مقاربة  في  الواضح  صداها  القانون،  وإنفاذ 
اإلقليمية،  وشبه  اإلقليمية  المنظمات  بعض 
الوكالة..  لهذه  استحداثه  في  األوروبي  للنهج 
فصدر قرار وزراء داخلية دول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية - خالل اجتماعهم الثالث 
»جهاز  بإنشاء   -  )2014 )نوفمبر  والثالثين 
قطاع  ضمن   ،GCC POL الخليجية«  الشرطة 
للمجلس،  العامة  باألمانة  األمنية  الشؤون 
له.  مقراً  أبوظبي  اإلماراتية  العاصمة  واختيار 
وقد صادق قادة الدول الخليجية - خالل قمتهم 
الخامسة والثالثين )ديسمبر 2014( - على هذا 
»إنتربول  بمثابة  الجديد  الجهاز  ليصبح  القرار 
دول  بين  الوحدوي  التكامل  يجسد  خليجي«، 
المجلس، ويؤكد على أن األمن الخليجي كل ال 
المشترك هو صمام  األمني  العمل  وأن  يتجزأ، 
واالستقرار،  األمن  مناخ  ترسيخ  في  األمان 
التنسيق  من  المزيد  لتحقيق  األمثل  والسبيل 
األمنية  المنظومة  مكونات  بين  والتكامل 
اإلرهاب  مكافحة  جهود  يدعم  بما  الخليجية، 
والتطرف، والتصدي للجرائم المنظمة والعابرة 
بسالمة  الماسة  اإلجرامية  واألعمال  للحدود، 

وأمن المجتمعات الخليجية كافة.
وبتاريخ 25 نوفمبر 2015 وقع الفريق سمو 
رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ 
عبد  والدكتور  الداخلية،  وزير  الوزراء  مجلس 
اللطيف بن راشد الزياني - األمين العام لمجلس 
»التعاون« حينها، اتفاقية إنشاء »جهاز الشرطة 
الرابع  االجتماع  أعمال  الخليجية«، على هامش 

والثالثين لوزراء الداخلية الخليجيين.
وعلى صعيد آخر.. برزت إلى الوجود فكرة 
منظمة الشرطة الجنائية األفريقية أو األفريبول 
األفريقي  اإلقليمي  المؤتمر  خالل   ،Afrirpol
األفارقة،  الشرطة  لقادة  والعشرين  الثاني 
الجنائية  للشرطة  الدولية  المنظمة  عقدته  الذي 
»انتربول«، في الجزائر  )2013(، وأنشئت الحقاً 
بمبادرة جزائرية في الثالث عشر من ديسمبر 
2015، واتخذت من مدينة الجزائر العاصمة مقراً 
االتحاد  دول  قادة  إنشائها  على  وصادق  لها، 
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األفريقي، خالل قمتهم الثالثة والعشرين )غينيا 
االستوائية يناير 2014(.

وتعتبر »األفريبول« أكبر منظمة شرطية في 
القارة األفريقية، إذ تضم في عضويتها 41 دولة 
التعاون  تطوير  باألساس  وتستهدف  أفريقية، 
بين أجهزة الشرطة األفريقية، وتعزيز التعاون 
الشرطة  وأجهزة  اإلنتربول  منظمة  وبين  بينها 
جرائم  مواجهة   في  األخرى،  القارات  في 
اإلرهاب والمخدرات واالتجار باألسلحة وغيرها 

من الجرائم الدولية. 
ثانياً- الوكالة األوروبية للتعاون القضائي 

 :»Eurojust«
لالتحاد  القضائية  الذراع  بمثابة  وهي 
 ،2002 مارس   26 في  تأسست  وقد  األوروبي، 
واتخذت من مدينة الهاي في هولندا مقراً لها، 
التعاون  عمليات  وتطوير  تعزيز  واستهدفت 
والتنسيق بين السلطات القضائية بدول االتحاد، 
القضائية،  والمالحقات  التحقيقات  مجال  في 
وعبر  المنظمة  بالجرائم  المتعلقة  تلك  السيما 

الوطنية وغيرها من القضايا المهمة.
وتعمل الوكالة بالتعاون المباشر مع السلطات 
الوطنية المختصة في الدول األعضاء، وفي إطار 
القضائية  واألنظمة  للقوانين  الكامل  االحترام 
المعمول بها في هذه الدول. وهي تضم العديد 
في  المتميزة  والخبرات  الكفاءات  ذوي  من 
كانوا  سواء  الجنائية،  العدالة  مجاالت  مختلف 
من ضباط الشرطة أو من أعضاء النيابة العامة 
أو من رجال القضاء، بدول االتحاد األوروبي. 

وبتاريخ 5 سبتمبر 2019، وعلى إثر الهجمات 
وبلجيكا  فرنسا  على  تعاقبت  التي  اإلرهابية 
الفترة  خالل  أخرى  أوروبية  ودول  وألمانيا 
من  بدعم   - اليوروجست  بادرت   ، الماضية 
المفوضية األوروبية وفرنسا وألمانيا وإسبانيا 
وبلجيكا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا – إلى 
الجرائم  حول  مشتركة«  بيانات  »قاعدة  إنشاء 
واآلمن  السريع  التبادل  لتيسير  اإلرهابية،، 
األوروبي،  االتحاد  دول  بين  فيما  للمعلومات 
بدورها  النهوض  لليوروجست  يتيح  وبما 
الرئيس في دعم مكافحة الجريمة واإلرهاب عبر 
الحدود، وتمكين القضاة والمدعين العامين من 
إجراء تحقيقات فعالة، وإقامة روابط منطقية بين 
األعضاء  الدول  مختلف  في  اإلرهابية  القضايا 
بشكل أفضل، وبما يوفر للسلطات الوطنية قدرة 
أكبر على اتخاذ التدابير االستباقية وردود الفعل 
النحو  المختلفة، على  المواقف  المناسبة، حيال 
قبضة  اإلرهابيين من  إفالت  عدم  التي يضمن 

العدالة في كل األحوال.
بكل  ناجحة  تجربة  »اليوروجست«  وتمثل 
المقاييس، إذ حققت - منذ إنشائها وعلى امتداد 
وقدمت  مثمرة،  نتائج   - الماضية  السنوات 
مساعدات فعالة للسلطات المختصة في الدول 
األعضاء، في آالف القضايا المهمة، التي يتعلق 
بالمخدرات  واالتجار  اإلرهاب  بجرائم  أغلبها 
وغسل  والفساد  بالبشر  واالتجار  واالحتيال 

األموال. كما نظمت مئات االجتماعات التنسيقية، 
التي شارك فيها آالف العاملين في مجال العدالة 

الجنائية من جميع دول االتحاد األوروبي. 
وقد أثبتت »اليورو جست« فعالية كبيرة في 
ثارت  التي  المعقدة،  القانونية  المشكالت  حل 
القضائية  السلطات  بين  التعامل  خالل  وتثور 
في الدول األعضاء، السيما فيما يتعلق بإجراء 
التحريات المشتركة وجمع واقتسام المعلومات 
وتبادل األدلة، وتنسيق اإلجراءات والمداهمات 
المجموعات  وضبط  لمالحقة  المتزامنة 
التطبيق  عن  فضالً  اإلجرامية،  والعناصر 
الموحدة،  األوروبية  القبض  ألوامر  المتزامن 
القضائية  والواليات  القوانين  تنازع  وفض 
المتعددة، ونقل أو »مركزة« اإلجراءات الجنائية 
 – وأمنياً  قانونياً   – مالءمة  األكثر  الدولة  في 
إلقامة ومباشرة الدعاوى الجزائية في الجرائم 

المختلفة.
 

الموحد  األوروبي  القبض  أمر   - ثالثاً 
 )EAW(

إطار  وفي  األوروبي  االتحاد  مجلس  كان 
جهوده الرامية لتطوير أساليب مواجهة الجرائم 
إطارياً،  قراراً  أصدر  قد  ومرتكبيها،  الخطيرة 
بتاريخ 13 يونيو 2002، باستحداث آلية قانونية 
مبتكرة، أكثر سرعًة وفعالية، بالمقارنة بالنظم 
فيما  المجرمين  لتسليم  التقليدية  واإلجراءات 
»أمر  اآللية في  تلك  االتحاد، وتمثلت  بين دول 
مع  يتعامل  الذي  الموحد«،  األوروبي  القبض 
)32( نوعاً من الجرائم المعاقب عليها بعقوبات 
)مخدرات.  سنة  من  أكثر  لمدة  للحرية  سالبة 

أموال.  غسل  فساد.  بالبشر.  اتجار  إرهاب. 
القاضي  يقوم  حيث  إلكترونية..(..  جرائم 
المختص في الدولة الطالبة بتحرير هذا األمر، 
بينما تتولى وكالة التعاون القضائي األوروبية 
لتنفيذه،  المطالَبَة  للدولة  »يوروجست« تسليمه 
قياسي،  زمن  في  المجرمين  تسليم  يتيح  بما 
للمثول  المطلوبين  المتهمين  من  كانوا  سواء 
كانوا  أو  بلدانهم،  في  التحقيق  سلطات  أمام 
من المحكوم عليهم المطلوبين لتنفيذ العقوبات 

الصادرة بحقهم.
سلطة  عن  الصادر  األمر  تنفيذ  ويتعين 
قضائية في دولة عضو في االتحاد، ضد متهم 
دولة  أي  في  العدالة،  من  فار  عليه  محكوم  أو 
عضو أخرى يتواجد هذا الشخص على إقليمها، 
الطالبة،  الدولة  القضائية في  للسلطة  وتسليمه 
 60( يتجاوز  ال  وبما  السرعة،  من  قدر  بأكبر 

يوماً(.
األوروبي«  القبض  »أمر  أن  بالذكر  والجدير 
المتبادل  االعتراف  لمبدأ  حديثاً  تطبيقاً  يعتبر 
»أوروبياً« باألوامر واألحكام الجنائية األجنبية، 
على  يعتمد  محض،  قضائي  إجراء  وهو 
السلطتين  بين  المباشرة والسريعة  االتصاالت 
القضائيتين )الطالبة والمطلوب منها تنفيذ أمر 
دبلوماسية  موافقات  أي  يتطلب  وال  القبض(، 
الشخص  تسليم  بشأن  إدارية  أو  سياسية  أو 
المطلوب، كما ال يحتاج إلى إعادة تقييم األساس 
الذي  األمر  القبض،  أمر  عنه  الصادر  القانوني 
ُيسهم إلى حد بعيد في تيسير الجهود األمنية 
والقضائية في مجال مكافحة الجريمة، ومالحقة 

وضبط المجرمين الهاربين عبر الحدود.
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قضايا و أحكام مرجعية

في  العليا  االتحادية  المحكمة  نقضت 
محكمة  حكم  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
االستئناف في إحدى إمارات الدولة، وأيدت حكم 
برفض  نفسها،  اإلمارة  في  االبتدائية  المحكمة 
دعوى أحوال شخصية، أقامها رجل طالب فيها 
إذ بينت  إلى طاعته بعد أن طلقها،  برّد زوجته 
الثانية  الطلقة  المدعي طلقها  أن  القضية  أوراق 

ولم يرجعها حتى انقضت عدتها باألطهار.
أحوال  دعوى  رجل،  أقام  التفاصيل،  وفي 
في  االبتدائية  المحكمة  حكم  وأيدت  شخصية، 
إحدى إمارات مطالباً بإلزام زوجته بالطاعة، على 
أساس أنها كانت زوجته ورزق منها بنتاً، ولكنها 
خرجت من بيت الزوجية، من دون سبب، ولذلك 

أقام دعواه هذه لردها إلى طاعته الزوجية.
المحكمة  قضت  القضية،  دراسة  وبعد 
الرجل  يرض  فلم  الدعوى،  برفض  االبتدائية 
بهذا الحكم، وطعن فيه أمام محكمة االستئناف 
الحكم  بإلغاء  والتي قضت  نفسها،  اإلمارة  في 
األول، وبإلزام المدعى عليها بالدخول في طاعة 

زوجها.
محكمة  بحكم  عليها  المدعى  ترتض  ولم 
االتحادية  المحكمة  أمام  به  االستئناف فطعنت 
مذكرة  المدعي  يقدم  ولم  الدولة،  في  العليا 
النيابة  قدمت  بينما  الطعن،  هذا  على  جوابية 

�صعد حممد اأبوزيد - باحث قانوين 

للمحكمة  الرأي  فيها  فوضت  مذكرة  العامة 
في  عليها  المدعى  وذكرت  العليا.  االتحادية 
أن  المحامي  وكيلها  قدمها  التي  الطعن  مذكرة 
بحق  وأخل  القانون  تطبيق  في  أخطأ  »الحكم 
أن  ذلك  األوراق،  في  الثابت  وخالف  الدفاع 
المدعي طلقها الطلقة الثانية ولم يرجعها حتى 
ضده  أقامت  ولذلك  باألطهار،  عدتها  انقضت 
دعوى مطالبة إثبات الطالق وحقوقها المترتبة 
عليه، األمر الذي جعله يرفع دعواه مطالباً إياها 
بانتهاء عدتها  بينما وبعد  بالدخول في طاعته، 
عقد  يتطلب  الذي  األمر  عليه،  أجنبية  أصبحت 
ابتدائياً  دعواه  فرفضت  جديدين،  ومهر  زواج 
بما طلب من  الحكم  له  استأنف فقضى  ولكنه 
على  الزوجية،  الطاعة  في  بالدخول  إلزامها 
يجعل  ما  عليه،  أجنبية  صارت  أنها  من  الرغم 
نقضه«. يوجب  بما  معيباً  االستئناف  حكم 

الطعن  هذا  العليا  االتحادية  المحكمة  وأيدت 
وأيدت حكم  االستئناف  ونقضت حكم محكمة 
المحكمة االبتدائية برفض الدعوى، موضحة أن 
»الثابت من بعض محاضر الدعوى أن المدعى 
عليها أقامت ضد المدعي دعوى لدى المحكمة 
وحقوقها  لها  طالقه  بإثبات  مطالبة  االبتدائية 
المترتبة على الطالق، وتبين من تلك المحاضر 
أن المدعي طلق المدعى عليها طلقة ثانية، وأنه 

أثناء  أرجعها  أنه  يدعيه من  ما  له على  بينة  ال 
دون  من  عدتها  بانقضاء  وأنها خرجت  عدتها، 
لما كان ذلك فإن  فيها،  أرجعها  بأنه  علم منها 
والحالة  عليها  المدعى  إللزام  المدعي  طلب 
الزوجية يكون غير مؤسس على  بالطاعة  هذه 
الذي  األول  الحكم  يكون  ذلك  يبرره، وعلى  ما 
رفض طلب إلزام المدعى عليها بالطاعة الزوجية 
مصيباً في ذلك، ويكون حكم االستئناف الذي 
ألغاه وألزم المرأة بالطاعة مجانباً للصواب، ما 
يوجب نقضه لهذا السبب وحده من دون حاجة 

إلى بحث بقية أسباب الطعن.
كما ألزمت المحكمة االتحادية العليا المدعي 
المحاماة  أتعاب  مقابل  درهم  و2000  بالرسوم 

للمدعى عليها وبرد التأمين إليها.
العليا  االتحادية  المحكمة  على  التعليق  وفي 
ذهبت  فيما  محقة  أنها  نؤكد  القضية  هذه  في 

إليه، وذلك لألسباب التالية:
رقم  الشخصية  األحوال  قانون  إلى  استناداً 
)28/ل سنة 2005( الصادر في دولة اإلمارات 
المواد من 99  المتحدة والذي خصص  العربية 
في  الطالق  وعرف  بالطالق  يتعلق  لما   109  -
فالطالق  وبائن؛  رجعي  نوعان  أنه   104 المادة 
الرجعي ال ينهي عقد الزواج إال بانقضاء العدة، 
والطالق البائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، 

الطاعة الزوجية بعد الطالق
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وهو نوعان: )أ( الطالق البائن بينونة صغرى: 
ال تحل المطلقة بعده لمطلقها إال بعقد وصداق 
جديدين؛ و)ب( الطالق البائن بينونة كبرى: ال 
تحل المطلقة بعده لمطلقها إال بعد انقضاء عدتها 
من زوج آخر دخل بها فعالً في زواج صحيح.

واشترط لعودة الزوجة الى زوجها أن تكون 
انتهت عدتها من دون  الشرعية فإن  العدة  في 
بعقد  وإنما  اليه  يرجعها  أن  له  جاز  إرجاعها 

جديد بصرف النظر عن رأي الولي.
الزوج زوجته حتى  القضية هذه، ترك  وفي 
كما  إال  يراجعها  أن  له  يحق  فال  عدتها  انتهت 

أسلفنا. 
مطلقته  يرجع  أن  للزوج   :108 رقم  المادة 
رجعياً ما دامت في العدة وال يسقط هذا الحق 
أن  لها  جاز  عدتها  انتهت  فإذا  عنه،  بالتنازل 
بعقد جديد ومهر جديدين من دون  إليه  تعود 
إذن وليها إن امتنع عن تزويجها له، بشرط أن 
يكون زواجها األول منه قد تم برضا الولي أو 
بأمر المحكمة. والطالق كما أوضحت الشريعة 
االسالمية نوعان رجعي وهو المطبق على هذه 
الزواج  عقد  انقضى  العدة  انقضاء  مع  الحالة 
ألنه بائن بينونة صغرى أي يحل لها أن ترجع 
البائن  عكس  جديدين  ومهر  عقد  بعد  لزوجها 
إلى  الزوجة  لعودة  ويشترط  كبرى  بينونة 

زوجها من طالق بائن بينونة كبرى أن تتزوج 
منه  طواعية  الطالق  يحدث  ثم  آخر  رجل  من 
إلى  وترجع  الجديد  الزوج  من  عدتها  وتنتهي 
مطلقها األول. وقد حسم الله عز وجل موضوع 
َتاِن  اَلُق َمرَّ الطالق بقوله في القرآن الكريم: )الطَّ
َفإِْمَساكٌ ِبَمْعُروٍف أَْو َتْسِريحٌ ِبإِْحَساٍن َواَل َيِحلُّ 
ا آَتيْتُُموُهنَّ َشيْئاً إاِلَّ أَن َيَخاَفا  لَُكْم أَن َتأُْخُذوا ِممَّ
ُيِقيَما ُحُدوَد  أاَلَّ  اللَِّه َفإِْن ِخْفتُْم  ُيِقيَما ُحُدوَد  أاَلَّ 
اللَِّه َفاَل ُجنَاَح َعلَيِْهَما ِفيَما اْفتََدْت ِبِه، ِتلَْك ُحُدوُد 
اللَِّه َفاَل َتْعتَُدوَها َوَمن َيتََعدَّ ُحُدوَد اللَِّه  فأولئك 
الُِموَن * َفإِن َطلََّقَها َفاَل َتِحلُّ لَُه ِمن َبْعُد  ُهُم الظَّ
ُجنَاَح  َفاَل  َطلََّقَها  َفإِن  َغيَْرُه  َزْوًجا  َتنِكَح  َحتَّىٰ 
َعلَيِْهَما أَن َيتََراَجَعا إِن َظنَّا أَن ُيِقيَما ُحُدوَد اللَِّه 

َوِتلَْك ُحُدوُد اللَِّه ُيبَيِّنَُها لَِقْوٍم َيْعلَُموَن(. 
في  الشخصية  األحوال  قانون  سهل  ولقد 
الزوجين  على  الرجعة  طريقة  االمارات  دولة 
طالما الزوجة في العدة فجاءت المادة رقم 109:

وعند  بالكتابة،  أو  باللفظ،  الرجعة  تقع   -  1
تقع  كما  المفهومة،  فباإلشارة  عنهما  العجز 

بالفعل مع النية. 
2 - توثق الرجعة ويجب إعالم الزوجة بها 

خالل فترة العدة.
الشرعية  بالرجعة  الزوجة  إعالم  وهنا يجب 

لزوجها قبل انتهاء فترة العدة 

الزوجة  على  المحكمة  تحكم  متى  والسؤال 
بأنها ترفض الدخول في طاعة الزوج وتعتبرها 

أنها ناشز؟
والجواب إذا خالفت الزوجة الفقرتين األولى 
األحوال  قانون  من   71 المادة  من  والثانية 
نشوزها  إثبات  ويتعين  اإلماراتي،  الشخصية 
الحكم  تاريخ  من  الزوجية  نفقتها  وسقوط 

بالطاعة، وذلك في األحوال اآلتية: 
امتنعت  أو  الزوج  إذا منعت نفسها من   -  1
عن االنتقال إلى بيت الزوجية الشرعي من دون 

عذر شرعي.
عذر  دون  من  الزوجية  بيت  تركت  إذا   -  2

شرعي. 
بيت  إلى  الدخول  من  الزوج  منعت  إذا   -  3

الزوجية من دون عذر شرعي. 
4 - إذا امتنعت عن السفر مع زوجها من دون 

عذر شرعي. 
5 - إذا صدر حكم أو قرار من المحكمة مقيد 
تنفيذه.  وجاري  للزوج  حق  غير  في  لحريتها 
وكل هذه الحاالت ال تنطبق على المدعى عليها 
الثانية  الطلقة  بعد  باألطهار  انتهت  عدتها  ألن 
وال يمكن أن تكون زوجة ناشزة للمدعي، وال 
أن  إال  بيته  إلى  العودة  على  إجبارها  يستطيع 

يعقد عليها من جديد ويدفع لها مهراً جديداً.
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سحر الكاريزما

مي�صون قا�صم- باحثة يف ال�صيكولوجيا ال�صخ�صية

هو وصف يطلق على الجاذبية الكبيرة والحضور 
الطاغي الذي يتمتع به بعض األشخاص وهو القدرة 
باالرتباط بهم حسياً  على التأثير باآلخرين إيجابياً 
وسحر  العادة  فوق  سلطة  هي  وثقافياً،  وعاطفياً 
والشخصية  والحماس.  الوالء  تثير  لشخصية 
الكاريزمية لها قدرة على أسر وقيادة اآلخرين كما 
إلهام اآلخرين عند االتصال بهم  القدرة على  لديها 

وجذب انتباههم بشكل أكثر من المعتاد.
وتعود كلمة كاريزما إلى أصل إغريقي ومعناها 
التفضيل اإللهي أو الهدية، واستخدمت للتعبير عن 
ممن  األشخاص  بعض  بها  يتميز  التي  المواهب 
لديهم جاذبية شديدة وتقبّل من اآلخر في أي مكان 
اآلخرين  على  تأثيراً  لديهم  أن  كما  فيه  يوجدون 
جسدياً وثقافياً، والشخص الكاريزمي يستطيع إقناع 
شخصية  يكون  ما  وغالباً  نظره  بوجهة  اآلخرين 

قيادية وذا شعبيٍة كبيرة.
فإذا كنت تمتلك هذه الصفة فهذا من حسن حظك، 
تعريفها  يصعب  ولكن  اكتشافها  يمكن  الصفة  هذه 

وتحديد ماهيتها.
الشخص الكاريزمي هو شخص وجد لكي يبقى 
هو  كرهته،  أم  أأحببته  سواًء  ينسى  ال  الذاكرة  في 
شخص اجتماعي جداً نشيط حماسي، طموح، مثقف، 
يعشق التحدي والتغيير ال يهمه أي شيء، يعرف متى 

يقف بأفكاره أو حتى بجنونه.
االتصال  قوة  لديهم  تكون  أشخاصاً  نرى  قد 
الناس من خالل  يستطيعون جذب  فنجدهم  بالعين 
نظرة عيونهم، وبعضهم اآلخر يمتلك صوتاً عالياً أو 

حس الدعابة فيجذبون الناس بخفة ظلهم.
الشخصية  فيها  تظهر  التي  الميادين  أبرز  من 

الكاريزمية:

- الصراع الدولي والساحات الدولية.
- الدين مثل مشاهير الدعاة.

- الرياضة مثل الكثير من العبي كرة القدم.
- مشاهير الغناء والسينما.

فهل سألت نفسك يوماً إن كانت لديك القدرة على 
صياغة كالمك بأسلوٍب جميل؟

هل تمتلك مهارات االستماع؟
هل لديك القدرة على االقناع وهي الصفة المهمة؟ 
لم  إن  معنى  لها  فليس  أفكارك عظيمًة  كانت  فمهما 
تستطع التأثير على اآلخرين ومنها نستنبط الفوائد 

المتعددة للكاريزما والتي تتمثل في:
الشخصية  بآرائك  اآلخرين  إقناع  سهولة   -  1

وسهولة التأثير عليهم.
2 - تصبح قائداً وملهماً من وجهة نظر المحيطين 

بك.



53 العدد 592 أبريل 2020

العليا  القيم  األهداف،  تحديد  على  القدرة   -  3
والعمل على تفعيلها بطريقة عمليّة.

4 - التميز والنجاح في شتى جوانب الحياة. 
5 - تحفزك على تحّمل المسؤولية.

6 - تقبّل غموض شخصيات اآلخرين.
ووفقاً لما ذكره مايكل هارت في كتابه الخالدون 
أو األكثر مئة شخص تأثيراً في تاريخ البشرية حيث 
قام بدراسة الشخصيات منذ آدم عليه السالم وحتى 
محمداً  هارت  وضع  خالف  وبال  الحاضر  وقتنا 
في  مؤثرة  شخصية  كأكثر  وسلم  عليه  الله  صلى 
بين  االمتزاج  هذا  :»إّن  قال  حيث  البشرية  تاريخ 
الدين والدنيا والتأثير فيهما هو الذي جعلني أؤمن 
بال شٍك أن محمداً عليه الصالة والسالم من أعظم 
الشخصيات أثراً في تاريخ البشرية كلها«. كان مثاالً 
للتواضع والبساطة, كان يقبل دعوة أي شخص, كان 
أعداؤه غاضبين من هذا النبي الذي يستمع ألي أحد 
حازماً  وعسكرياً,  سياسياً  قائداً  كان  الفقراء,  حتى 
القلوب  يجمع  غير ضعف,  من  ليناً  قسوة  غير  من 
القرار وال يتردد  قبل  والعقول عليه, يتشاور كثيراً 
أبداً بعد اتخاذه. لم يجد التاريخ نّداً أو مقارباً له في 

صفاته وكماله.
لكن ال ننسى أن هناك أشخاصاً يمتلكون كاريزما 
بحيث  الخبيثة  األفكار  وتقدم  الناس  ترعب  شريرة 
والشواهد  ال رغباً  تجد من حولهم يطيعونهم رهباً 
ولينين  هتلر  منهم  نذكر  بهؤالء  مليئة  التاريخية 

وستالين.

أنواع الكاريزما
1 - كاريزما النجم: صفاته: الحضور الناتج عن 
ونظرة  والصوت  والهيئة  كالشكل  خارجية  صفات 
العين وبعض العوامل المساعدة كطريقة الملبس أو 
فيتمثل  الرئيس  دوره  أما  والكالم،  الحركة  أسلوب 

على  وتشجيعهم  وتجميعهم  الناس  اهتمام  بجذب 
اتخاذ قرارات معينة، هذا النوع يتكلم لكن هذا الكالم 
ليس نتيجة أفكاره بل هو يمثل فكرة معينة ولكنه ال 
هذه  نجد  وقتّي،  العطر  مثل  الفكرة، حضوره  ينتج 

الكاريزما موجودة عند صناعة الفنانين والنجوم.
2 - كاريزما الزعيم: أساس وجود هذه الشخصية 
المؤثرة هي أفكاره ومنطق حديثه والتي تعّد الركيزة 
وليس  الناس،  بين  والجاذبية  الحضور  الكتساب 
ليحافظ  بشخصه  موجوداً  يكون  أن  بالضرورة 
على هذا الحضور بين الناس طالما أفكاره حاضرة, 
ويكمن دوره الرئيس في تكوين األفكار واالتجاهات 
وشرحها وإيصالها للناس ومثال عليه الزعيم غاندي 
واستطاع  الهنود  حوله  التّف  الذي  الفّذ  القائد  هذا 
االستعمار  من  بالده  تخليص  وإصرار  بحنكة 
البريطاني ,عاش حياته مكافحاً وباحثاً عن الصواب 
في  وصادقاً  للنفس  الذاتية  التربية  بأهمية  مؤمناً 
على  متواضعاً  كان  واالطالع,  الثقافة  كثير  أقواله, 
الرغم من شعبيته, إليهاب الموت في سبيل تحقيق 

أهدافه.
يمكننا مالحظة الفرق بين النجم والزعيم فاألول 
البّد أن يكون موجوداً أما الثاني حتى لو كان غائباً 

ففكره حاضر وموجود.
التواصل،  الفهم وحكمة  بدقة  يتميز  المدير:   -  3
قوة المهارات الفنية والقدرة على التحفيز والمتابعة، 
الرئيس  دوره  يكمن  المعاملة،  حسن  مع  الحزم 
أهداف  لتحقيق  الناس  باألشراف على مجموعة من 
أو  األكاديمية  دراسته  حدود  في  المدى  قصيرة 

خبرته العمليّة.
القرار  اتخاذ  الرؤية،  صفاته:  من  القائد:   -  4
والقدرة  الشجاعة  المناسب،  الوقت  في  المناسب 
على المواجهة مع عدم التردد ودوره الرئيس يكمن 
بقيادة أي كيان مثل شركة أو وزارة أو حتى دولة، 

أما الفرق بينه وبين المدير فالقائد يقود البشر أما 
المدير فمهمته إدارة المهام المنوطة إليه.

ربانيّة  موهبة  الكاريزما  بأّن  االنكار  يمكننا  ال 
ولكن بالوقت نفسه يمكننا اعتباره علم ومن الممكن 
من  أنماطاً  هناك  أن  بالذكر  والجدير  يّدرس  أن 

الشخصيات تنتج عنها الكاريزما نذكر منها:
- النمط الواضح والصريح: هو شخص يتعامل 
مع اآلخرين بمنتهى الصدق والشفافيّة، يمتلك القدرة 
يعترف  عيوبه،  من  بعضاً  وإظهار  نفسه،  نقد  على 
بأخطائه الصغيرة أمام اآلخرين، هنا سيرى الناس 
جانبك الضعيف وسينظرون إليك على أنك شخص 
الثقة،  تولد  لكي  الثقة  أخلق  مبدأ  يتبنى  شريف، 
االجتماعي  الوسط  في  ميزة  األمر  هذا  سيعطيك 
الذي تنتمي إليه. فهذا ما يحتاجه الناس مثل الرئيس 
بالوقائع  يقر  ما  دائماً  كان  أوباما  باراك  السابق 
لنفسه  فجلب  الناس  أمام  ويعرضها  والحقائق 

المصداقية والشفافية.
أنني  يعني  ال  التعاطف  المتعاطف:  النمط   -
سأتكلم معك بمنطقية أو أجد الحلول لمشكالتك، بل 
باآلخرين، وأبذل الجهد للتفاعل مع  إن أكون مهتماً 
وحقيقية  صادقة  مشاعرك  كانت  »فإذا  مشكالتهم 
قلوبهم  وتكسب  حولك  من  قلوب  ستأسر  فإنك 
عواطف  إدراك  عند  يقف  ال  والتعاطف  وعقولهم«، 
اآلخرين بل أن يعي الحالة الذهنية والداخلية للناس 
وأن تفهم احتياجاتهم وماهو مفهوم السعادة لديهم 
مخاوفهم  وأدركت  عالمهم،  دخلت  قد  تكون  وبذلك 
الشخصية  به وأفضل مثال على هذه  وما يحسون 

المذيعة المشهورة العالمية أوبرا وينفري.
واثق  بنفسه،  واثق  الواثق: هو شخص  النمط   -
يفتعلون  من  غيرمتردد.وهنالك  وقراراته،  بأفكاره 

الثقة لكن يصلك التصنع فوراً.
الدعابة  حس  يمتلك  من  هو  المرح:  النمط   -
هذا  تحب  ال  أشخاص  هناك  لكن  البديهة،  وسرعة 
النمط ألنها تجد جزءاً من أجزاء التنمر موجودة فيه.

في  نجحوا  ممن   %85 بأن  اإلحصاءات  تشير 
مؤهالتهم  بسبب  تكن  لم  وظائف  على  الحصول 
مهارات  اكتسابهم  بسبب  وال  والعمليّة،  العلمية 
مع  تفاهم  لغة  وأوجدوا  اآلخرين،  مع  التواصل 
الفن وتكون من  تتعلم هذا  أن  لك  مرؤسيهم.فكيف 

أصحاب الشخصيات الجّذابة.
1 - الثقة العالية بالنفس: معظم الناس يعانون من 
عدم ثقتهم بنفسهم، فلذا فإن ثقتك العالية ستعوض 

هذا النقص لديهم ألّن الثقة تولد الثقة
2 - االبتسامة: هي عبارة عن رسالة للعقل الواعي 
وبأنه  لك  انتباه  محط  بأنه  لك  المقابل  للشخص 
نفسية  حاجة  تلبي  وهي  اجتماعياً،  مقبول  شخص 
يحتاجها الجميع، حتى وتحتاجها أنت فتبسمك في 

وجه أخيك صدقة.
3 - العطاء: هي أن تعطي شيئاً من وقتك، شيئاً 
من نفسك للناس ولخدمة العامة، أن تقضي حوائج 
جداً  الصعب  من  عادة  العطاء  يصبح  حتى  الناس 
تركها، لكن مشكلة العوام أنها تعطي وتنتظر المقابل 
غير  عطاء  مشروط،  عطاء  وهذا  ظنونهم  فتخيب 
الوفرة  عقلية  أما  الفقيرة  العقلية  هي  وهذه  صادق 
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آفاق

األعلى  المثل  التي تعطي من دون مقابل ولله  فهي 
أعطانا فلم نشكر فال هو بعدم شكرنا رفع العطاء.

الكلمة الطيبة: وهي صفة ال يتحلى بها   - 4
إال األكارم من الناس فالمحترم ال يصدر عنه إال كل 
ويؤذي  ويغتاب  يشتم  الذي  الشخص  عكس  ّجميل 
ويتفنن  فيه،  بما  ينضح  إناء  فكل  بكلماته  الناس 
تجذب  معينة  عبارات  بإطالق  الكاريزما  أصحاب 
المحيطين بهم، نعرض بعضاً منها )كيف حققت هذا؟ 
فيك خصلة لفتت انتباهي، ما سّر نجاحك؟ المعروف 
للعقل  ورسائل  عبارات  هي  فيك(  يعجبني  عنك، 
الالواعي بأنك شخص تسترعي المالحظة واالنتباه، 
محط  وبأنه  بأهميته  أمامك  الذي  النسان  ويشعر 

إعجاب.
الطاقة والتوازن: بامتالكك طاقة إيجابية   - 5
نريد  ما  ألداء  ورغبًة  استعداداً  أكثر  الناس  يصبح 
وتحقيق األهداف التي تصّب لمصلحة كل األطراف، 
واهتمامك بتوازن حياتك فإنك ستعيش حياة منضبطة 
والروحي  الجسدي  المستوى  على  توازن  وصحيّة، 

والعقلي وبذلك ستكون أيقونة ومثاالً يحتذى به.
تطلب  عندما  االستياء  يحدث  الكفاءة:   - 6
من اآلخرين أفعاالً ال تستطيع أنت القيام بها، تقّدم 
الصحيحة  للطريقة  أنموذجاً  الكاريزمية  الشخصية 
تكون  أنت  وعليك  اآلخرين  من  يطلبونه  بما  للقيام 

مثاالً للكفاءة قبل أن تصبح مؤثراً بحق.
الهدف: عندما يكون لديك هدف حقيقي   7- 
ستجذب مزيداً من األتباع ليس ذلك فحسب بل إن 
يعزز  فالهدف  ولهم  لك  دافعة  قوة  يصبح  هدفك 

الكاريزما.
يساعدك  البديهة:  وسرعة  الحدس   - 8
الحدس على قراءة وفهم الناس, وسواء كنت تسميه 

إحساساً باطنياً أو ردة فعل غريزية أو مجرد شعور 
فالحدس حقيقة ويمكنك تسخيره لزيادة قدرتك على 

التأثير.
األثر  بالغ  الجسد  للغة  الجسد:  لغة   - 9
ووقفتك  جلوسك  فوضعية  الناس  من  تقريبك  في 
وانفتاحك على اآلخر واالتصال بالعين بالغ األثر في 
جذب من حولك ولكن ال ينبغي أن تحدق بالشخص 
المؤثر لالتصال  المدى  تقّدر  أن  بنسبة عالية عليك 

بالعين لتبهر شخصاً ما.
مفعول  لها  والحكايات:  القصص  سرد   - 10
فهم  في  وتساعدهم  المستمعين  لجذب  السحر 
بالقصص  تقترن  الصاغية  اآلذان  فدائماً  رسالتك 

القوية ذات الصلة بالموضوع.
مشاكلك  بأن  التفاؤل  يقنعك  التفاؤل:   - 11
سبيل  ال  دائمة  بأنها  يخبرك  التشاؤم  بينما  مؤقتة 
للخروج والتحرر منها قال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم »بّشروا وال تنّفروا«.
تكون  عندما  وراقب:  فعل  ردة  اخلق   - 12
جديداً في مجموعة، ارتكب حماقة، ارِو قصة مضحكة 
الناس  حولك،  من  الناس  فعل  ردة  لترى  شيئاً  أو 
ويضحكون،  بعضهم  الى  سينظرون  المتقاربون 
أنواع  وتحديد  العالقات  فهم  على  هذا  فسيساعدك 

التواصل بين األصدقاء في المجموعة.
على النقيض من ذلك إّن هناك بعض التصرفات 

والعادات التي تجعلك أقّل جاذبية منها
األشخاص  بعض  لئيم:  بشكل  التصرف   -
وال  بلؤمهم،  غيرهم  عن  يتميزون  بأنهم  يعتقدون 
يرون أي مشكلة في هذا ولكن في الحقيقة ال أحد 
يحب هؤالء الفئة التي تظهر السخرية وقلة االحترام 
لمن حولهم فهم فقط يسعون أن يعرفوا على حساب 

السخرية واالستهزاء باآلخرين.
أنهم  الكثيرون  يعتقد  المتكررة:  الشكوى   -
االهتمام  من  المزيد  يجذبون  المتكررة  بالشكوى 
لكن األمر عكس ذلك فنحن نحاول دائماً الهروب من 

البيئة السلبية والشكوى واالحتجاجات.
- مقاطعة اآلخرين: هو عدم احترام من نوع آخر 
خاصًة إذا كانت المحادثة مرتبطة بأشخاص آخرين، 
ومع ذلك يظن هؤالء بأنها فرصة إلظهار وجودهم 
وذكائهم لكن ما يحدث هو العكس تماماً فيظهر رأيك 

ال قيمة له.
- خلق المشاكل من دون سبب: إّن هذه الشخصية 
التي تختلق المشاكل وتثير النزاعات من أتفه سبب 
أو من سوء تفاهم صغيرهي شخصية غير مرغوبة، 
تلقائي عن هذا  الناس بشكل  ابتعاد  النتيجة  فتكون 

النوع.
إن الشخص الجذاب والذكي هو الذي تراه معك 
وقالباً، يفرض وجوده بطريقه سلسة ومريحة  قلباً 
وسيظل الشيخ زايد »رحمه الله« صاحب الكاريزما 
الملهمة،  للقيادة  أنموذجاً  كان  والذي  االستثنائية 
والتي  االتحاد  دولة  تأسيس  في  الرؤية  صاحب 
جعلت اإلماراتيين يلتفون حوله ويؤمنون بمشروعه 
الوحدوي، واستطاع أن يؤلف قلوب من حوله على 
المحبة والتعاون بما حباه الله من كاريزما سياسية 
متمرس  واقتصادي  فّذ  قائد  فهو  نظيرها،  قَل 
تكمن الشخصية في  وأبداً  وسياسي محنك. فدائماً 
هي  الجسد، وحضورها  في  تكمن  مما  أكثر  الروح 
هبة إلهية يمكن رصدها في مدى تأثيرها ووهجها 
اإلقناع  على  قدرة  األكثر  واألداة  حولها،  من  على 
والتأثير. فاكتسابها دليل وعي وذكاء وإهمالها جهل 

واستهتار.





العدد 592 أبريل 562020

الشرطة العالمية

أطلقت الشرطة األسكتلندية هذا العام حملة توعية 
أصحاب  ضد  الكراهية  جرائم  عن  لإلبالغ  شاملة 
الهمم في أسكتلندا، حيث يوجد معاق واحد من بين 
كل خمسة أشخاص هناك، إال أن 4% فقط من جرائم 
الكراهية  المبلغ عنها تكون جريمة كراهية لإلعاقة أي 
ضد أصحاب الهمم، وتقول الشرطة إن هذه النسبة 
أقل من الجرائم المبلغ عنها. وتشجع حملة )ال تهاون 
األسكتلندية  الشرطة  أطلقتها  التي  الكراهية(  مع 
جميع  عن  اإلبالغ  على  والشهود  الضحايا  من  كالً 
الحوادث والمساعدة في القضاء على جرائم الكراهية 

الخاصة بأصحاب الهمم.
إليها  ينظر  جريمة  أي  هي  الكراهية  وجرائم 
الضحية أو أي شخص آخر على أنها مدفوعة كلياً أو 

جزئياً بالخبث وسوء النية تجاه مجموعة اجتماعية.
بموجب  حالياً  المشمولة  االجتماعية  الفئات  أما 
والعرق،  اإلعاقة،  فهي:  الكراهية  جرائم  تشريعات 
والدين، والميول الجنسية وهوية المتحولين جنسياً.

تحدث جرائم الكراهية بعدة طرق مختلفة، ويمكن 
أي  أو  بالممتلكات  تلحق  التي  األضرار  تشمل  أن 
شخص يصرخ أو يشتم أو يهدد أو ينتهك الضحية 
استخدام  إساءة  يتلقى  أو  يهاجمه جسدياً  أو  لفظياً 
عبر اإلنترنت. ويمكن أن تحدث جريمة الكراهية في 
أي مكان، على سبيل المثال، في المنزل أو في وسائل 
النقل العام أو في الشارع أو في المدرسة أو الكلية 

أو في العمل وأيضاً على اإلنترنت.
وتقول الشرطة في حملتها إذا كنت تعتقد أنك قد 
استهدفت بسبب أن لديك إعاقة فهذه جريمة كراهية.

تشمل الرسائل الرئيسة التالي: 
مقبولة  غير  باإلعاقة  الخاصة  الكراهية  • جريمة 
أبداً - سواء أكنت ضحية أو شاهدت جريمة كراهية 

- أبلغ عنها.
• ال ينبغي ألحد أن يعاني من جريمة الكراهية - ال 

 999 - خا�س

تتهاون معها - أبلغ عنها.
• ال تتسامح مع جرائم الكراهية في مجتمعك - 
فمعاً يمكننا معالجة جرائم الكراهية الخاصة باإلعاقة.

• يمكن أن تحدث جرائم الكراهية الخاصة باإلعاقة 
في أي مكان أو في المنزل أو مكان العمل أو التعليم 
أو عبر اإلنترنت – اذا شهدت جريمة الكراهية فأبلغ 

عنها.
اإلبالغ عن جرائم الكراهية لإلعاقة

الضحايا
أنهم  يدركون  ال  الناس  من  الكثير  أن  عرفنا  لقد 
وقعوا بالفعل ضحية لجريمة الكراهية. إذا كنت قد 
عجزك  بسبب  التهديد  أو  اللفظي  لإليذاء  تعرضت 
الذي جعلك تشعر بالخوف أو العزلة أو عدم القدرة 
تكون  فقد  المعتاد،  اليومي  الروتين  ممارسة  على 
أو  الشرطة  إبالغ  يرجى  الكراهية.  لجريمة  ضحية 

أحد شركائنا.
تربطهم  بالصم  خاصة  حكومية  خدمة  هناك 
بجميع أنحاء أسكتلندا من خالل خدمة الفيديو عبر 
اإلنترنت مع لغة اإلشارة مع جميع السلطات العامة 
الثالث(  )القطاع  أسكتلندا  في  التطوعية  والمنظمات 
وما بعدها. هذا يمكن استخدامه لإلبالغ عن جريمة 

كراهية اإلعاقة.

المارة
إذا شاهدت شخصاً ذا إعاقة يتعرض لإليذاء في 
مكان عام، فمن المهم أال تتركه يمر من دون اتخاذ 
أي إجراء. نحن ال نتحدث عن تعريض نفسك للخطر، 
فهناك عدد من الطرق التي يمكنك من خاللها اإلبالغ 
الخاصة  الكراهية  جرائم  أن  وإظهار  حادث،  عن 

باإلعاقة ال مكان لها في مجتمعنا.
جرائم  ضحايا  يشعر  ال  الحاالت،  بعض  في 

الشرطة  إبالغ  عند  بالراحة  المارة  أو  الكراهية 
مباشرة، وقد يكونون أكثر راحة في اإلبالغ عن ذلك 

إلى شخص يعرفهم.  
آم  )أي  تدعى  مجتمعية  خيرية  مؤسسة  وهناك 
مي( تعمل بالشراكة مع الشرطة األسكتلندية لزيادة 
الوعي بجريمة الكراهية المتعلقة باإلعاقة ومعالجتها.

جريمة »الصاحب«
ما  شخص  يقول  عندما  هي  الصاحب  جريمة 
الستغالل  الصداقة  هذه  يستخدم  لكنه  إنه صديق، 
أو  المال  أخذ  ذلك  يشمل  أن  يمكن  الهمم.  أصحاب 
طلب القيام بأشياء ال يريدون القيام بها أو إيذائهم. 
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه يعاني من إعاقة 
ويتم استغاللك، فنحن نريد منك إبالغ الشرطة بذلك.
من  عدداً  الصاحب  جريمة  تشمل  أن  يمكن 
والعائلة ومقدمو  األصدقاء  ذلك  بما في  األشخاص 
الرعاية. حتى لو لم يكن االستغالل عمالً غير قانوني، 

فقد يكون لهذا تأثير سلبي على الفرد.

سام
لقصص  قسماً  الشرطة  خصصت  الحملة  وفي 
أصحاب الهمم الذين تعرضوا لجرائم كراهية بسبب 

إعاقتهم ومنهم سام التي تقول في قصتها:
أعمل  يومياً.  عملي  وإلى  من  القطار  استعمل 
مساعدة في خدمة التموين  منذ 12 عاماً.  الجميع 
لطيف للغاية معي في المحطات وعلى القطارات، وهم 
يعرفونني. في أحد األيام، كنت انتظر على رصيف 
سترة  يرتدي  السن  كبير  رجل  لي  وظهر  القطار، 
خضراء وبصق في وجهي من دون سبب، ثم مضى 

من دون أن يقول أي شيء.
كنت واقفة فقط في انتظار القطار. ال أفهم سبب 

قيام شخص ما بذلك. شعرت بالصدمة. 

ال تهاون مع الكراهية!
ال�صرطة الأ�صكتلندية حتارب جرائم الكراهية �صد اأ�صحاب الهمم.
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أكن  لم  ألنني  بنفسي  الشرطة  بإبالغ  أقم  لم 
والدي  أخبرت  حينما  إال  جريمة،  كانت  أنها  أعرف 
أريد أن يحدث هذا ألي  أنا فقط ال  فأبلغنا عنها.   
شخص آخر، ولهذا السبب أردت أن أكون جزءاً من 
هذه الحملة.  أريد أن يقوم الناس بالتبليغ عن جرائم 

الكراهية.

شون
متالزمة  ولديَّ  سنة   26 عمري  شون،  اسمي 
عندما  بي  الخاصة  التمييز  حادثة  وقعت  أسبرجر. 

عملت في متجر تجزئة ضخم مدته 4 سنوات.
كنت دائماً في حالة من الحرمان مقارنًة بزمالئي 
أو  معينة  مهام  بأداء  لي  ُيسمح  ولم  العمل،  في 

استخدام معدات معينة، رغم أنني استطيع ذلك.
من  مزيد  على  للحصول  باستمرار  رفضي  تم 
منطقياً  يكن  لم  ما  وهو  والترقية،  التدريب  فرص 

بالنسبة لي كما فعلت دائماً في عملي.
خالل األشهر القليلة الماضية من عملي، كان كل 
ما ُسمح لي القيام به هو مسح األرضيات وتكديس 
األرفف بالبضائع، وكنت أعلم أنه يمكنني فعل المزيد.
تولت  عندما  إزعاج  مصدر  كنت  بأنني  شعرت 
إدارة جديدة المهام وكان ذلك صعباً للغاية بالنسبة 

لي. جعلني أشعر بالقلق والتوتر واالكتئاب.
تركت عملي في عام 2018 وانضممت إلى خدمة 
في  بالتوحد  المصابين  األشخاص  مع  التواصل 

منطقتي المحلية، وسرني أنني فعلت ذلك.
أشارك في العديد من األنشطة في الخدمة وداخل 

مجتمعي المحلي، وهو ما أحبه تماماً.
أشعر أنه يجب القيام بالمزيد لمساعدة األشخاص 
المصابين بالتوحد وعائالتهم، ومساعدة الجميع على 
إدراك أن مرض التوحد ليس شيئاً مأساوياً، بل شيء 

يجب تبنيه في جميع جوانب الحياة العامة.
عندها فقط سيتمكن األشخاص الذين يعانون من 

التوحد العيش بشكل جيد داخل مجتمعاتهم.

أليسون
أثناء استخدام مواقف سيارات  على مر السنين، 
أصحاب الهمم، تعرضت سيارتي للتلف عدة مرات 

- خدوش غير مقصودة في الغالب.
استهدفت  عندما  كان  للقلق  إثارة  األكثر  الحادث 
مرة أخرى الستخدام موقف سيارات أصحاب الهمم، 

كان األمر غريباً.
وقتها كنت أشعر فيه بألم شديد، كنت استخدم 
كان  لكن  األحيان،  من  كثير  في  المتحرك  الكرسي 
بإمكاني أن أتحرك لوحدي إن وضعت طوق العنق 
لمسافات  المشي  بإمكاني  كان  مختلفة.  ودعامات 
قصيرة، ولو ببطء، باستخدام عصي المشي. في ذلك 
الوقت كنت من مقدمي الرعاية لألطفال الذين يعانون 
من صعوبات التعلم حيث يبقى األطفال معنا ليوم أو 

لبضعة أيام في معظم األسابيع.
الصغار  األطفال  أحد  أخذت  األيام،  أحد  في 
كنت  المدينة.  وسط  إلى  المراهق  وابني  وحفيدتي 
في  الهمم.  أصحاب  سيارات  مواقف  في  واقفة 
طريقنا للعودة إلى السيارة، الحظنا امرأة ربما كانت 

في الثمانينيات من عمرها تمشي حول سيارتي. ثم 
دخلت المرأة سيارتها وضربت باب سيارتي مراراً 
وتكراراً!  لقد صدمنا جميعاً. طلبت من ابني الجري 
حتى  االبتعاد  من  لمنعها  سيارتها  خلف  والوقوف 
وصلت إلى هناك. عندما وصلت إلى سيارتي سألت 
»ماذا فعلت بحق السماء؟« أجابت »ال ينبغي أن تكون 

السيارة متوقفة هناك«.

قلت »لماذا ال؟«
»ألن فيها مقاعد األطفال ولعب األطفال،  وقالت: 
ما  نادراً  أوالد!«  أن يكون لهم  والمعوقون ال يمكن 
المرات  إحدى  كانت  هذه  ولكن  الكالم،  عن  أعجز 
الرغم  على  الكالم.  عن  فيها  عجزت  التي  القليلة 
أنني  أنني أخذت رقم لوحة سيارتها وأخبرتها  من 
أردت  أبلغ عنها.  لم  أنني  إال   – بها  الشرطة  سأبلغ 
فقط الوصول إلى المنزل. التأمين أصلح  سيارتي.  
األمر،  بهذا  الشرطة  إبالغ  عليَّ  ينبغي  كان  ولكن 

وسأفعل ذلك اآلن.

إيفان
منذ  ونستخدم  سنوات  لعدة  شريكتي  مع  كنت 
مدة الحافلة المحلية للتنقل إلى مركز االستقبال الذي 

نحضره يوم الجمعة. إال أن المركز انتقل مؤخراً إلى 
الرحلة جديدة  موقع جديد في منطقة مختلفة. ألن 
بالنسبة إلينا، كان علينا أن نطلب من سائق الحافلة 

إبالغنا عندما نصل إلى محطة الحافالت المطلوبة.
استغرق األمر مني بعض الوقت ألطلب من سائق 
متأثرة  التكلم  على  قدرتي  ألن  بذلك  القيام  الحافلة 
بإعاقة التعلم التي أعاني منها وسعى السائق جاهداً 

لفهم ما كنت أقوله.
أدت المحادثة مع سائق الحافلة إلى تشكل طابور 
من األشخاص الذين كانوا يستقلون الحافلة وتمتم 
الرجل الذي يقف ورائي قائالً: بصوت خافت: »أنت 
لست وحدك هنا ولديك تذكرة حافلة مجانية لعينة. 

هيا تحرك أيها المعتوه اللعين«!
سمع السائق وأشخاص آخرون في الطابور هذا 
ولكن لم يتكلم أحد مع الرجل. لقد خفضنا رؤوسنا 
وأسرعنا إلى داخل الحافلة، وشعرنا بالضيق الشديد.

إن إهانات اإلعاقة والمضايقة تجعل حياتنا عبارة 
للمتفرجين إحداث فرق من  عن بؤس يومي. يمكن 
الكراهية  جرائم  عن  واإلبالغ  موقف  اتخاذ  خالل 
والحوادث هذه. نحتاج إلى التخلص من الكراهية في 
مجتمعاتنا ومساعدة بعضنا بعضاً لنكون آمنين. ال 

تتجاهل هذه الجريمة، أبلغ عنها!

This is a hate crime. If you’ve been 
targeted, or you witness someone 
being targeted, report it.
www.scotland.police.uk/hate
#DontTolerateHate

They damaged my 
car because I have a 
disabled parking space
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ضفاف

ما الذي كان سيحدث لو أن عامل التلغراف الشاب الفقير »فلورنتينو أريثا« تزوج من التلميذة رائعة 
الجمال »فيرمينا داثا« في تلك القرية الصغيرة الواقعة على نهر مجدولينا في الكاريبي؟ هل كنا سنقرأ رائعة 

الكاتب الكولومبي الشهير غابرييل غارسيا ماركيز »الحب في زمن الكوليرا«؟
ربما يبدو السؤال افتراضياً أكثر منه سؤاالً واقعياً، ألن ماركيز كتب روايته وانتهى منها ونشرها أول 
مرة باللغة اإلسبانية عام 1985، لتصبح واحدة من أكثر الروايات ترجمة وطباعة وقراءة في تاريخ الروايات 
العالمية، وتم تحويلها عام 2007 إلى فيلم سينمائي ال ينصح المتذوقون للروايات بمشاهدته ألنه يفقد من 
قرأ الرواية روعة األسلوب الذي كتبت به، األمر الذي جعل بعضهم يفضلها على رواية »مئة عام من العزلة« 

التي ُمنِح بسببها ماركيز جائزة نوبل لآلداب عام 1982.
لماذا ربط ماركيز بين الحب والكوليرا؟ وكيف أتاح له خياله أن يجمع بين هذه العاطفة اإلنسانية الجميلة 
وهذا الوباء الخطير الذي فتك بماليين البشر عبر التاريخ؟ وإلى أي مدى نستطيع نحن، الذين ال نملك موهبة 

ماركيز وال خياله وال قلمه، أن نستخدم طريقته في الربط بين الحب والوباء؟
هذه أسئلة تحتاج إلى تأمل في أحداث الرواية التي تبدأ بموت المصور والعب الشطرنج »جيرميا دي 
سانت آمور« منتحراً، ثم موت صديقه الطبيب »خوفينال أوربينو« زوج »فيرمينا داثا« في مساء اليوم 
نفسه، بعد أن سقط من فوق السلم وهو يحاول إنزال الببغاء المفضلة لديه من على أغصان شجرة المانغو 
في حديقة منزله، ثم فارق الحياة وهو ينظر إلى زوجته »فيرمينا« للمرة األخيرة، ويقول لها مع النفس 

األخير: »الله وحده يعلم كم أحببتك«.
في عزاء الزوج الذي عاشت معه »فيرمينا داثا« أكثر من نصف قرن، ظهر »فلورنتينو أريثا« ليقول لها 

بصوت مرتعش وقور:
- فيرمينا.. لقد انتظرت هذه الفرصة ألكثر من نصف قرن، ألكرر لك مرة أخرى قسم وفائي األبدي 

وحبي الدائم.
ظنت »فيرمينا داثا« أنها تقف أمام معتوه، ولم تكن لديها األسباب للتفكير بأن »فلورنتينو أريثا« كان 

ملهماً في تلك اللحظة. ردت عليه بمجموعة من الشتائم، وقالت له:
- انصرف.. وال تدعني أراك في السنوات المتبقية لك في الحياة.

ثم أعادت فتح الباب الخارجي على اتساعه بعد أن كانت قد بدأت بإغالقه، واختتمت قائلة:
- وأرجو أن تكون سنوات قليلة.

كان »فلورنتينو أريثا« يعد نفسه لهذه اللحظة طوال إحدى وخمسين سنة وتسعة شهور وأربعة أيام، 
جاهد خاللها كي يجعل له اسماً المعاً ويّكون ثروة حتى يكون جديراً بمن أحبها. ورغم ردة فعلها األولية 
على جرأته، لكنه لم يفقد األمل، واستمر في محاولة كسب صداقتها بطريقة عقلية، حيث لم تعد الرسائل 
العاطفية لها من تأثير على امرأة في السبعين. يرسل لها رسائل تأمالت في الحياة والزواج والشيخوخة 
تنال رضاها وتساعدها على تقبل الشيخوخة والموت بطريقة أفضل، وتقبله شيئاً فشيئاً كصديق تتبادل 
معه األحاديث والتأمالت، فيما ما زال هو يرى فيها الحبيبة رغم تبدل مظهرها وذبولها وتجاوزها السبعين 

عاماً.
أحداث الرواية األخيرة تدور في سفينة نهرية، حيث يدعو »فلورنتينو أريثا« حبيبته لرحلة نهرية على 
سفينة تمتلكها شركته فتوافق، وهناك يقترب منها أكثر وتدرك أنها تحبه رغم شعورها بأن سنها ال يصلح 
للحب. األمر الذي يجعل »فلورنتينو أريثا« يتخلص من المسافرين اآلخرين بخدعة أن السفينة عليها وباء 

الكوليرا كي ال تنتهي الرحلة ويكون الفراق. 
تنتهي الرواية والسفينة تعبر النهر ذهاباً وجيئة رافعة علم الوباء األصفر من دون أن ترسو إال للتزود 
بالوقود، فيما تضم عش الحبيبين اللذين ال يباليان بكبر سنهمها، ويقرران أنهما اآلن في مرحلة أفضل 
لوصول مرحلة ما وراء الحب، وهي الحب لذات الحب. ادعى »فلورنتينو أريثا« أنه و»فيرمينا داثا« وقبطان 

السفينة مصابون بالكوليرا كي يبقى مع حبيبته على ظهر السفينة فال يغادرناها، وعندما سأله القبطاُن:
- إلى متى تظن بأننا سنستمر في هذا الذهاب واإلياب الملعون؟

 كان الجواب جاهزاً لدى »فلورنتينو أريثا« منذ ثالث وخمسين سنة وستة شهور وأحد عشر يوماً 
بلياليها، فقال:

- مدى الحياة.
الحب في زمن األوبئة كان ملهماً لماركيز، رغم كل االرتباكات والفزع الذي تنشره هذه األوبئة بين 

البشر.

الحب في زمن األوبئة
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الهندي والخليج العربيالهندي والخليج العربي

تكمن األهمية التاريخية للخليج العربي، بأنه الممر 
بأوروبا.  الهند  تجارة  يربط  الذي  العظيم  المائي 
هذا  يومنا  في  بالنفط  المحملة  السفن  تمخر  مثلما 
في مياهه، ففي الماضي كانت السفن تحمل تجارة 
فالهند  المياه،  هذه  عبر  أوروبا  إلى  وثروتها  الهند 
كانت المركز األول لتجارة التوابل والعطور والعاج، 
بالذهب،  وتقاس  الثمن  غالية  المواد  تلك  كانت  إذ 
ويرجع تاريخ االتجار بالتوابل إلى عهود سحيقة في 
الشرق  المقدوني  اكتسح اإلسكندر  التاريخ فعندما 
األوسط وتوغل في بالد الهند لمس الفوائد المجتناة 
من تجارة التوابل، فوضع مشروعاً لطريق تجاري 
بحري وبري، يمر بالخليج العربي فوادي الرافدين 
أن  أو  أوروبا،  موانئ  إلى  ليصل  تركيا  أو  فسوريا 
أطلق  في مصر، حتى  االسكندرية  إلى  بحراً  يصل 
ويقال  التوابل«،  »باب  لقب  اإلسكندرية  الناس على 
إن السفن كانت تحمل تجارة الهند والشرق األوسط 
إلى مصر عبر البحر األحمر، ثم ُتنزُِّل البضائع في 
يومذاك  للمالحة  مفتوحة  تكن  لم  التي  السويس 
إلى اإلسكندرية، حيث  الركائب  وتحمل على ظهور 
تنزل هناك ويعاد تحميلها في سفن مملكة البندقية 
اإليطالية التي تقوم ببيعه في أسواق أوروبا بأرباح 

طائلة.

البرتغاليون يصلون الهند ويحتكرون تجارتها
هو  الهند،  إلى  الوصول  في  فكر  من  أول  كان 
القيام  قرر  الذي  المالح  هنري  البرتغالي  األمير 
طريق  الستكشاف  ومحاوالت  جغرافية  بدراسات 
في  الثروة  مصدر  بالهند  البرتغال  يوصل  بحري 
العالم، وكانت أولى مغامراته هي اإلبحار على طول 
الساحل األفريقي الغربي، عسى أن يوصله إلى مكاٍن 
أن  إال  الهند.  هو  المكان  هذا  يكون  أن  وعسى  ما، 

في  السنغال  منطقة  من  أبعد  توصله  لم  محاوالته 
يومنا هذا، وتوفى في عام 1460م.

غير أن محاوالت المستكشفين البرتغاليين لم تنته 
بموت هنري المالح، بل استمرت باإلبحار على طول 
الساحل األفريقي الغربي. وفي عام 1495 تولى حكم 
البرتغال الملك مانويل وكان يتحرق شوقاً للوصول 
التي  كافة  التقارير  بدراسة  فقام  الهند،  إلى  بحراً 
أعدتها البعثات عن الطريق البحري الذي يصل إلى 
بحرية  لرحلة  قائداً  واختار  الصالح،  الرجاء  رأس 
غاما«. وغادرت  »فاسكو دي  هناك وهو  إلى  تصل 
بالمدافع  مجهزة  سفن  ثالث  من  المكونة  الحملة 
رأس  حول  االلتفاف  من  وتمكنت   1497/6/2 يوم 
وحينذاك  تقريباً.  أشهر  ثالثة  بعد  الصالح  الرجاء 
أصبح الطريق إلى الهند مفتوحاً أمام دي غاما، ولكن 
البد من دليل يأخذه إلى هناك. وعندما أبحر بسفنه 
على طول الساحل الشرقي وصل إلى بلدة »ملندي« 
وهناك التقى بالدليل البحري الذي أخذه إلى الهند. 
فمن كان هذا الدليل الذي أوصل دي غاما إلى الهند، 
وبذلك قلب كل الموازين السياسية واالقتصادية التي 
كانت سائدة في أوروبا يومذاك، وجعل من البرتغال 
من  قرن  لمدة  العالم  عرفها  استعمارية  دولة  أكبر 

الزمان تقريباً؟
هو  الدليل  اسم  إن  تقول  البرتغالية  المصادر 
أما  الهند،  في  الكجرات  منطقة  من  كانا«  »ماليمو 
المصادر العربية فقالت إنه البحار الشهير أحمد بن 
خارج  وهو  كثيراً،  جدالً  أثار  موضوع  وهذا  ماجد، 
الهند  غاما وصل  دي  فاسكو  أن  المهم  هذا.  بحثنا 
السفن  بتحميل  قام  هناك  ومن   1498/8/6 يوم 
يوم  البرتغال  إلى  وعاد  الهندية  والبضائع  بالتوابل 
1499/9/18، وهناك استقبله الملك مانويل والشعب 
استقبال األبطال الفاتحين. وعندما اطلع الملك على 

تجارة  الحتكار  الخطط  يضع  راح  الرحلة  تقارير 
الهند وأطلق على نفسه لقب »سيد المالحة والتجارة 
مع الحبشة وبالد العرب وفارس والهند والصين«. 
والعسكرية  التجارية  الحمالت  راحت  وهكذا 
أن  القرار  تم  أن  إلى  الهند،  على  تتوالى  البرتغالية 
للبرتغال، وفي يوم  الهندية خالصة  التجارة  تحسم 
يقودها  التي  الكبرى  الحملة  خرجت   ،1506/5/8
»أفونسو البوكيرك« واحتلت مدخل البحر األحمر، ثم 
احتلت مدن مسقط وخورفكان ومطرح وجلفار رأس 
الخيمة، ثم احتلت جزيرة هرمز، وبذلك أغلقت مدخل 
الخليج العربي، ثم احتلت مدينة »كوا« الهندية. ولما 
للملك البرتغالي  تم ذلك، أعلن البوكيرك نفسه نائباً 
البرتغال  أحكمت  وهكذا  له،  عاصمة  »كوا«  وأن 
العالمي،  واالقتصاد  التجارة  مقاليد  على  قبضتها 
وراحت سفنها تمخر عباب البحر من دون مزاحمة، 
وإذا اكتشفت أي سفينة عربية أم هندية تحمل تجارة 
الهند، أغرقتها فوراً. وهكذا شمخت البرتغال بأنفها 
وبقيت  واقتصادياً،  العالم، سياسياً  تتحدى  وراحت 
األحوال كذلك إلى عام 1560 تقريباً عندما تولى أمرها 
الملك »سيباستيان« الذي كان يشتاق لفتوحات أكثر 
حملة  قاد  أنه  غروره  وقاده  المسلمين،  بلدان  في 
البرتغال،  من  فيها  أبحر   1578 عام  كبرى  أوروبية 
ونزل في المغرب العربي بقصد احتالله لكن المغرب 
العربي بقيادة السلطان عبد المالك أنزل أكبر هزيمة 
»وادي  معركة  في  األوروبية   - البرتغالية  بالقوات 
سيباستيان  الملك  فيها  وقتل  المجيدة  المخازن« 

وتشتت شمل جيشه كله.
فما كان من دولة اإلسبان المنافسة للبرتغال إال 
أن تقوم باحتالل البرتغال، وبذلك سقطت البرتغال 
دولة  أما  أعوام.  بعد  إال  تستعده  ولم  عرشها،  من 
اإلسبان فقد فقدت هيبتها أمام اإلنجليز في معركة 
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القوتان  تضعضعت  وبذلك   ،1588 عام  »األرمادا« 
االضمحالل  وبدا  وإسبانيا  البرتغال  السياسيتان 
القوية  قبضتهما  أن  ذلك  ومن  أوصالهما،  في  يدب 
رويداً،  رويداً  التالشي  في  بدأت  الهند،  تجارة  على 
وهذا أدى إلى ظهور قوة سياسية اقتصادية جديدة 
لكي تأخذ مكانهما في احتكار تجارة الهند والشرق، 

وتلك كانت دولة اإلنجليز إنجلترا.

تأسيس شركة الهند الشرقية
عام  في  اإلسبان  على  اإلنجليز  انتصار  كان 
اإلسباني،  األسطول  فيه  حطمت  الذي  »األرمادا« 
حدثاً بارزاً في سياسة العالم يومذاك، ألنه كان إيذاناً 
بظهور قوى جديدة تسيطر على االقتصاد العالمي، 
ويومذاك كانت هناك ثالث دول هي فرنسا، وهولندا 
إذ  بذلك،  أسبق  كانت  بريطانيا،  أن  غير  وبريطانيا، 
قررت االستحواذ على تجارة الهند والشرق بطريقة 
فعلته  ما  غرار  على  عسكرية  وليست  دبلوماسية 
البرتغال. وقد واكب هذا أن إيران التي كانت تشكو 
من احتالل البرتغال لجزيرة هرمز التابعة لها، فإن 
الشاه  وهو   1587 عام  العرش  اعتلى  جديداً  حاكماً 
أنهم  هو  اإلنجليز،  فعله  ما  وكان  الصفوي،  عباس 

األخوان  هما  الشاه،  إلى  إنجليزيين  نبيلين  أرسلوا 
في  ذلك  وكان  شيرلي،  وروبرت  شيرلي  أنطوني 
للشاه،  اقتصادياً  عام 1598، وصار األول مستشاراً 
بينما صار الثاني مدرباً لمدفعية الجيش وغدا قائداً 
له فيما بعد. وعندما عاد السير انطوني كانت بيده 
رسائل من الشاه ترحب باإلنجليز ليتبادلوا التجارة 
الشاه  طلب  نفسه  الوقت  وفي  والهند،  إيران  مع 
سالحاً لجيشه. وفي أوائل عام 1600 أصدرت الملكة 
اليزابيث األولى أمراً بتأسيس شركة تجارية باسم 
أعمالها  الشركة  وباشرت  الشرقية«  الهند  »شركة 
في عام 1608 وذلك عندما وصلت سفينة بريطانية 
إلى ساحل الهند، التي كان يحكمها المغول يومذاك، 
وكان الحاكم الشاه »جيهان جير« وهو متزوج من 
سيدة أرمنية مسيحية، قد وافق على فتح أول مركز 
الهند.  في  »سورات«  ميناء  في  بريطاني  تجاري 
اإلنجليز  تمكن  أن  إلى  هذا  قاوموا  البرتغاليين  لكن 
من هزيمة البرتغاليين عام 1612 وتم افتتاح المركز 
التجاري ومن ذلك المركز خرجت أول بعثة تجارية 
أمرها  تولى  قد  يومذاك  بريطانيا  كانت  فارس.  إلى 
إلى الهند  الملك جيمس الذي قرر أن يرسل سفيراً 
البلدين، وفي عام 1615 وصل  الروابط بين  لتعزيز 

وباشر  سورات.  إلى  رو  توماس  جيمس  السفير 
تنتشر  اإلنجليزية  التجارية  المراكز  أعماله، وراحت 
رويداً رويداً في الهند فصارت لهم مراكز في »كلكتا» 
البريطانية  التجارة  وامتدت  وغيرهما،  و»مدراس« 

على طول الساحل الهندي.
أما الموقف في إيران، فإن الشاه عباس الذي كان 
يتلهف للحصول على صداقة اإلنجليز، فإنه في عام 

1616 أصدر فرماناً جاء فيه ما يلي:
١- تبادل السفراء بين فارس وإنجلترا.

٢- يجوز للشركة إقامة مستودعات تجارية وأن 
تعين الوكالء.

األراضي  كل  في  تتجر  أن  للشركة  يجوز   -٣
الفارسية من دون تعويق.

٤- يجوز لإلنجليز حمل السالح واستعماله في 
حالة الدفاع عن النفس.

٥- يحق لإلنجليز ممارسة القضاء المدني، حيث 
ينطق  حيث  نوماناً،  عشرين  على  الدين  قيمة  تزيد 
القضاة  موافقة  بعد  بالحكم  اإلنجليزي  المبعوث 

الفرس.
دون  من  الدينية  اإلنجليز شعائرهم  يمارس   -٦

تدخل من فارس.
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كلمة »توقيع« تدل على رد موجز بليغ على 
طلب، أو شكوى، أو مسألة يطلب جواب عليها. 
ويكون الرد عادة على الطلب نفسه: على وجه 

الورقة أو على ظهرها.
ودخل مفهوم »التوقيع« ومدلوله إلى جوانب 
كثيراً  التوقيعات  واتسمت  والبالغة،  األدب  من 
وإحكام  القول،  وإصابة  والذكاء،  بالطرافة، 
الغرض، وتوصيل الرسالة، أو اإلجابة على نمو 

دقيق، لطيف التعبير.
نشأ فن التوقيع في المشرق، وكثر في الدولة 
إلى  الداخل  الرحمن  عبد  مع  وانتقل  األموية، 
األندلس، واستمر، على وجوه مختلفة، إلى آخر 

أيام في غرناطة.

»1«
ابن عبد ربه قد  الشاعر  الكاتب  األديب  كان 
أورد في كتابه »العقد« قدراً كبيراً من توقيعات 
والُكتاب  والوزراء  والحجاب  والوالة  الخلفاء 
العصر  إلى  وصوالً  الراشدي  العصر  منذ 
الدوائر  في  جارياً  التوقيع  واستمر  العباسي. 
على  واإلسالمية  العربية  البالد  في  والدواوين 
امتداد التاريخ. وأورد المؤلفون في كتب األدب 
هذه  من  كثيرة  نصوصاً  وغيرها  والبالغة 
التواقيع منسوبة إلى أصحابها، مدونة بألفاظها 

وكلماتها شعراً ونثراً.
ومن هنا صار »التوقيع« فناً، جديراً بالدراسة 
والبحث. وقد حفظت المصادر األندلسية الباقية، 
وجمهرة من المصادر الشرقية توقيعات كثيرة 

تغطي عصور األندلس جميعاً.
األندلسي  البطليوسي  السيد  ابن  عّرف  وقد 

فن التوقيع فقال فيه: »أما التوقيع فإن العادة 
الخليفة  جرت أن يستعمل في كل كتاب يكتبه 
له  أو من  الذي ينوب عنه،  األمير  أو  الملك،  أو 
أسفل  في  التوقيع«  ذلك  »ويكون  ونهي  أمر 
الكتاب »الرسالة« المرفوع إليه أو على ظهره، أو 
في عرضه »جانب منه« بإيجاب ما يسأل »أي 

الموافقة« أو منعه »رفضه«.
أو  المطلوب  عن  اإلجابة  هو  إذن  فالتوقيع 
بجواب  واألمور  القضايا  من  عنه  المسؤول 
التأجيل وما  أو  الرفض  أو  القبول  مناسب من 

شابه ذلك.

»2«
من  أقل  الباقية  األندلسيين  وتوقيعات 
أطول  المشرق  فتاريخ  المشرقية،  التوقيعات 

ومساحته الجغرافية أوسع.
األندلسيين  توقيعات  عصور  حافظت  وقد 
عصور  في  للتوقيع  الناصعة  الصورة  على 
التوقيع عن معناه  ازدهاره، ولم يخرج مفهوم 
االصطالحي الذي عرف في العصرين األموي 

والعباسي.
وظل األندلسيون يتعاطون التوقيع في أغلب 
والشام  مصر  في  أما  واحد.  بمفهوم  األحيان 
والعراق فقد تشعب مفهوم التوقيع في أواخر 
العصر العباسي وأيام األيوبيين ليشمل الرسائل 
تعيين  »مراسيم  التعيين  وظهائر  المطولة، 
الموظفين..« والمراسيم السلطانية، والتذييالت 
على الرسائل والمؤلفات »أي التعليقات عليها« 
وغير ذلك مما تجاوز المعنى االصطالحي األول 

للتعليق.

األولى  بالصورة  األندلسيين  تعلق  وكان 
لمفهوم التوقيع بأنه صورة من صور التعبير 
الذي  الناصع  األدبي  بالنموذج  تعلقهم  عن 
وإلى  العريق،  الماضي  إلى  حنينهم  يعكس 

موطنهم األول في المشرق العربي.

»3«
الكالعي في كتابه  ابن عبدالغفور  وخصص 
وهو   - للتوقيع  الكالم« فصالً  »إحكام صنعة 
النوع  هذا  قال:  النادرة-  األندلسية  الكتب  من 
من الكالم مما عدلوا فيه عن التطويل والتكرار 
من  مثالً  وضرب  واالختصار  اإليجاز  إلى 
توقيع للصاحب بن عباد فقد كتب له بعضهم 
إن نفراً من خصومه يدخلون داره فوقع على 
كتابهم: »دارنا هذه خان، يدخله من وفى ومن 
خان«. والخان هو النزل أو الفندق، ورفع إليه 
»الضرابون  تحتها  ووقعوا  عريضة  الحدادون 

أي الحدادون فوقع »... في حديد بارد!«. 
وروى الكالعي عن الفقيه الحافظ أبي الوليد 
بن رشد أنه كان يختصر جوابه في فتواه، حتى 
ربما ورد في السؤال »أيجوز ذلك أم ال؟« فيكتب 

في الجواب- وكأنه توقيع -: »ال!«.
ما  المشهورة،  األندلسية  التوقيعات  ومن 
أن  الُكتاب  بعض  أخبرني  قال:  الكالعي  ذكره 
وطمع  طليطلة،  احتل  الذي  السادس  ألفونسو 
في ضم أراض أندلسية أخرى كتب إلى يوسف 
بن تاشفين أمير المرابطين الذي دخل األندلس، 
يتهدده  أراضيها،  على حمايتها وصيانة  وعزم 
كتابه  متضمن  على  الجواب  ويسأله  ويتوعده، 
إليه، قال: فيحكى أن أمير المسلمين يوسف لما 

التوقيعات األندلسية
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أكون  اكتب جوابه »أن  لكاتبه:  الكتاب قال  قرأ 
الجواب بنفسي!« فحمل كالمه الكاتب على أن 
يوقع على ظهر الكتاب ببيت أبي الطيب المتنبي:

وال كتب إال المشرفية والقنا
              وال رسل إال الخميس العرمرم

الرماح،  والقنا  السيوف،  فالمشرقية: 
والخميس هو الجيش، والعرمرم العظيم الكبير.

»4«
الناصر  عبدالرحمن  بين  الصلح  حين جرى 
أمير األندلس مع ابن حفصون، وكان قد عصى 
ثم آب إلى المسالمة، وطلب عهداً من عبدالرحمن، 
فوقع له: »بالله الذي ال إله إال هو الطالب الغالب 
وجميع أيمان البيعة الزمتي من العهود المشددة 
واإليمان المؤكدة والمواثيق المغلظة ال نقضت 
الكتاب«، أي كتاب األمان  مما جمعه هذا  شيئاً 

والمسالمة...الخ.
عن  صدرت  التي  اإلدارية  التوقيعات  ومن 
ما  366هـ«  »توفي  المستنصر  الحكم  الخليفة 
رآه من إسباغ رتبة »القيادة العليا« على الوزير 
القائد غالب بن عبدالرحمن، ووقع له بذلك إلى 

الوزراء على ظهر كتاب كان خاطبه به:
وأبانه  بلسانه،  لنا  »غالب«  تضمنه  ما  »هذا 
بيمينه  ثم خطه  له صامتاً،  أيدينا  وبين  عندنا، 

في كتابه هذا، وقد قبلناه وأمضيناه، ورضيناه 
وأجزناه، فيلزم توقيعنا هذا، ويستقر في البيت 
عندكم، إن شاء الله، ورأينا أن نوقع اسم »القيادة 
العليا« على غالب موالنا، لغنائه »لكفايته وحسن 
العمل« وجميل مقامه، فال يخاطب  سيرته في 
الله، والله  إن شاء  له،  إال به، تشريفاً  من اآلن 

المستعان«.
الوزير  شكا  فقد  شعراً،  التوقيع  يكون  وقد 
الكاتب أن الدباغ رجل لم يسمه وكتب بذلك إلى 
حاكم إشبيلية: المعتمد بن عباد »وكانت إشبيلية 

تسمى حمص األندلس«:
يهان بحمص عزيز الرجال

            ويعزى إليهم قبيح الفعال
ويعزى ذوو النقص من أهلها فوقع المعتمد 

على ظهر الرقعة بهذين البيتين: 
شعرت فجئت بعين المحال

            وما زلت في خطل في المقال
متى عّز في حمص غير العزيز

            أو ذل غير الذميم الفعال؟
ورفعت امرأة شكوى إلى المأمون الموحدي 
»توفي 629هـ« بأن جندياً احتل دارها فسألته أن 
تسكن في علية الدار »الطابق األعلى« ثم طالبها 
بأجرة سكنها، فوقع المأمون على طلب المرأة: 
»يخرج هذا النازل النازل، وال يعوض بشيء من 

المنازل!« النازل األول: الساكن، والنازل الثانية 
من قلّة الشأن وسوء التصرف.

»5«
والنوادر  الطرائف،  التوقيعات  في  وتكثر 
عطاء  طلب  شاعراً  أن  ذلك  ومن  وشعراً،  نثراً 
العباس الجراوي، وكان يمدح  من الشاعر أبي 
سالطين الموحدين وأمراءهم، وكان طلب ذلك 
بقصيدة من الشعر فلما قرأها وقع تحتها بهذين 

البيتين:
يا من يجدي لمن يجدي

           أسرفت والله في التعدي!
ً أنا أجدى األنام طرا

           وأنت تبغي النوال عندي؟!
يقول له إنك تطلب عطاء من رجل هو أصالً 

يطلب العطاء من اآلخرين، فكيف يكون ذلك؟
وفي أخبار الخليفة المستعين األموي »توفي 
أمر  عن  إليه  اعتذر  العاملين  أحد  أن  407هـ« 
وقع منه، وكان اعتذاره أبياتاً من الشعر فوقع 

المستعين:
قرأنا ما كتبت به إلينا

          وعذرك واضح في ما لدينا
ومن يكن القريض له شفيعاً

         فترك عتابه فرض علينا!
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كلمة معالي وزير الداخلية في 
أسبوع املرور لهذا العام بكل 

ما تنطوي عليه من صراحة في 
طرح مشكلة املرور لم تكن 

موجهة للسائق فحسب، رغم 
أهمية دوره في تفادي وقوع 

احلوادث، وإمنا هي نداء موجه إلى 
جميع الذين ميكن لهم اإلسهام 

بدور لوقف نزيف الدماء الذي 
يسيل على طرقنا كل يوم، 

ويؤدي إلى خسائر فادحة ال ميكن 
إغفالها، أو النظر إليها كأمر 

واقع ال مفر منه.

مختارات مما نشرته مجلة
»الشرطة« خالل عقودها 

األربعة املاضية

إعداد: موزة احلمادي

األرشيف

أوفدت وزارة الداخلية إلى تونس المالزم أول الشيخ 
سلطان بن حمدان، والمالزم أول سالمين جوهر وذلك 
مجال  في  تخصصية  تدريبية  دورة  في  لالشتراك 
المرور وتخطيط الحوادث وقد بدأت الدورة اعتباراً من 
1981/3/15، وتستمر لمدة شهر. وأصدر معالي وزير 
الداخلية قراراً بإيفاد المالزم عمر سالم إبراهيم، والمالزم 
السعودية  العربية  المملكة  إلى  الشحي  الله  عبد  محمد 
التزييف  في  للعاملين  الثانية  الدورة  في  لالشتراك 
والتزوير التي تقام بالتعاون مع المكتب العربي للشرطة 
الدورة لمدة ثالثة شهور اعتباراً من  الجنائية، وتستمر 
1981/3/7. وحضر المقدم سالم عبيد نائب المدير العام 
للشرطة بأبوظبي حفل تخريج دورة االتصاالت العاشرة 
التي عقدت في مدرسة الشرطة بأبوظبي، وقد استمرت 
الدورة لمدة أربعة أشهر تلقى الدارسون خاللها التدريب 

العسكري والمواد الشرطية.

الضباط  مرشحي  من   61 الخريجين  عدد  ويبلغ 
فرع  مرتب  على  العاملين  الصف  وضباط  والمساعدين 
محمد  المقدم  ألقى  وقد  العاصمة.  وشرطة  االتصاالت 
سالم خميس مدير كلية الشرطة كلمة تناول فيها برنامج 
الدارسون  تلقاها  التي  المواد  إلى  وأشار  دورة،  تأهيل 
الشهادات  بتوزيع  عبيد  سالم  المقدم  قام  ثم  خاللها.. 

وجوائز التقدير على أوائل الخريجين.
وأوفدت وزارة الداخلية ستة من الضباط إلى بريطانيا 
لالشتراك في دورة تدريبية بمجال االتصاالت السلكية 
والالسلكية اإلدارية والفنية، تستمر الدورة لمدة شهرين 
ونصف اعتباراً من 1981/3/23، ويشترك فيها كل من 
سالم  وحسن  مزروق،  معتوق  حميد  األول  المالزمين 
وعبد  المقيم،  الكريم  عبد  الملك  وعبد  الزعابي،  عتيق 
الحسين عبد الغفور، وعبد الله أحمد أبوبكر، ومحمد عبيد 

علي ثالث.

تنظيم اليوم العريب األول للمرور 
وأسبوع املرور الثامن عىل مستوى الدولة

األول  العربي  اليوم  المتحدة  اإلمارات  دولة  نظمت 
الذي   1981 والعشرين من مارس  السادس  للمرور في 
من  للوقاية  العربي  االتحاد  تأسيس  ذكرى  يصادف 
حوادث السيارات، وكانت اللجنة العليا ألسبوع المرور 
الثامن  المرور  لبدء تنظيم أسبوع  اليوم  قد حددت هذا 
على مستوى الدولة، وبذلك يكون هذا هو العام العاشر 
لتنظيم أسبوع المرور، حيث جرى تنظيمه لمدة عامين 
على مستوى إمارة أبوظبي، قبل أن يتقرر تنظيمه على 

مستوى جميع اإلمارات في الدولة.
وقد تم تنظيم اليوم العربي األول للمرور، واألسبوع 

وزارة  بين  بالتعاون  اإلمارات،  بدولة  للمرور  الثامن 
في  مثلت  التي  المعنية  والجهات  والوزارات  الداخلية 
سعيد  المقدم  برئاسة  المرور  ألسبوع  العليا  اللجنة 

سمسوم المدير العام للشرطة بالفجيرة.
مكثفة  إعالمية  خطة  تنفيذ  تم  المناسبة  هذه  وفي 
البشرية  والخسائر  المرور  حوادث  بخطورة  للتوعية 
هذه  وقوع  تفادي  وبوسائل  عنها،  الناجمة  والمادية 
الذي  الدور  على  خاص  بوجه  التركيز  مع  الحوادث، 
التزامهم بنظام  السيارات، من خالل  ينهض به سائقوا 

المرور وقواعده وآدابه.

دورات تدريبية ملنتسبي الرشطة 
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افتتاح أعمال الندوة الدولية 
لقادة أجهزة مكافحة المخدرات

أشاد كل من سعادة اللواء خلفان خميس وكيل وزارة 
الشرطة  عام  مدير  سعيد  حمد  اللواء  وسعادة  الداخلية 
بأبوظبي بالدعم الذي يوليه صاحب السمو الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان رئيس الدولة وإخوانه أصحاب السمو 
أعضاء المجلس األعلى لالتحاد لجهاز الشرطة بما يمكنه 
من النهوض بمسؤولياته في الحفاظ على األمن والنهوض 

بمستوى العمل في مختلف القطاعات األمنية.
الشيخ  السمو  صاحب  يوليه  بما  سعادته  أشاد  كما 

خليفة بن زايد آل نهيان من دعم متواصل لكل ما يتصل 
بالحفاظ على األمن واالستقرار، وتوفير الحماية للمجتمع.

أجهزة  لقادة  الدولية  الدورة  افتتاح  خالل  ذلك  جاء 
مكافحة المخدرات التي بدأت أعمالها تحت رعاية معالي 
الداخلية،  للشؤون  الدولة  وزير  علي  بن  حمودة  اللواء 
والتي جرى تنظيمها بالتعاون بين وزارة الداخلية وإدارة 
مكافحة المخدرات األمريكية، وتقام بمعهد األدلة الجنائية 

باإلدارة العامة للشرطة بأبوظبي.

رئيس الدولة يفتتح الدورة الجديدة
 للمجلس الوطني االتحادي

آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  السمو  صاحب  افتتح 
من  األول  العادي  االنعقاد  دور  الدولة  رئيس  نهيان 
االتحادي  الوطني  للمجلس  الثامن  التشريعي  الفصل 
السمو  أصحاب  االفتتاح  جلسة  وحضر  المجلس،  بمقر 
أعضاء المجلس األعلى حكام اإلمارات وأصحاب السمو 
أولياء العهود والشيوخ وأصحاب المعالي الوزراء وكبار 
المسؤولين في الدولة. وقد افتتح صاحب السمو رئيس 
الدولة الدورة الجديدة للمجلس الوطني االتحادي بالنطق 

مجلسنا  نفتتح  الله  بركة  وعلى  الله..  »بسم  السامي 
ومجلس أمتنا«.

آل  زايد بن سلطان  الشيخ  السمو  وقد وجه صاحب 
أكد  الذي  االفتتاح  ذلك خطاب  بعد  الدولة  رئيس  نهيان 
فيه تقديره واعتزازه بالدور البناء الذي قام به المجلس 
مع  الصادق  وتعاونه  الماضية  السنوات  خالل  الوطني 
الحياة  االتحاد وتوفير  الدعوة في سبيل ترسيخ أسس 

األفضل للمواطنين.

التعاون الدولي من أجل عالم 
خال من اخملدرات، كان هدفاً 

طموحاً للندوة الدولية لقادة 
أجهزة مكافحة اخملدرات التي 

عقدت في معهد العلوم 
اجلنائية باإلدارة العامة 

للشرطة بأبوظبي على مدى 
أسبوعني، والتي نظمت 

بالتعاون مع إدارة مكافحة 
اخملدرات بالواليات املتحدة 

األمريكية.
والهدف املطروح ميكن أن 

يكون طموحاً بالفعل، وقد 
يتصوره بعضهم إفراطاً 

في التفاؤل، ولو بالنسبة 
للمستقبل القريب على 

األقل، على اعتبار أن اخملدرات 
قد أصبحت تشكل جانباً من 
الكيان املشوه للجرمية التي ال 

ميكن أن يخلو منها مجتمع.
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تأتي الرعاية الكرمية التي 
أوالها الفريق أول سمو 

الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي 

نائب القائد األعلى للقوات 
املسلحة للمؤمتر الدولي 

العاشر للمنظمة الدولية 
للوقاية من حوادث الطرق 
والذي استضافته الدولة 

على مدى يومني أواخر مارس 
املاضي، تأكيداً لألهمية 

املتعاظمة التي يوليها العالم 
كله- وضمنه اإلمارات- حلوادث 

الطرف والوقاية منها في زمننا 
الراهن، كما جتيء استضافة 

الدولة لهذا املؤمتر الدولي 
متزامنة مع أسبوع املرور 

اخلليجي الثاني والعشرين الذي 
كرس ذلك االهتمام بحوادث 

الطرق وما تستنزفه من موارد 
بشرية ومادية تكبد اجملتمع 

خسائر فادحة في األرواح 
واملعدات، 
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أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة »حفظه الله« بمنح ميدالية التقدير إلى عدد من الضباط 
العامة  والقيادة  أبوظبي  العامة لشرطة  القيادة  واألفراد في 
بعد نجاحهم  الشارقة  العامة لشرطة  لشرطة دبي واإلدارة 
خالل وقت قياسي في إلقاء القبض على شخصين عربيين 

اختطفا فتاة آسيوية للضغط على والدها.
وشكر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير 
الداخلية صاحب السمو رئيس الدولة على مبادرته السامية 
بتكريم رجال التحريات والمباحث الجنائية، مؤكداً أنه وسام 
لكل قيادات الشرطة في الدولة وحافز لتطوير العمل الشرطي 
التي  األمنية  األهداف  يخدم  بما  االتحادي  المستوى  على 

نسعى إليها جميعاً.

أبوظبي  في  الشرطة  قيادات  إلى  بالتهنئة  وتوجه سموه 
التحديات  أكبر  من  واحد  في  نجحت  التي  والشارقة  ودبي 
المواطنون  أبداه  الذي  الممتاز  بالتعاون  أشاد  كما  األمنية. 
والوافدون مع الشرطة والمعلومات القيمة التي أدلوا بها، ما 
ساعد على كشف الجريمة، معتبراً هذا التعاون ثمرة جهود 
التحدي  بأن  الداخلية  وزير  ونوه سمو  المجتمعية  الشرطة 
األكبر في هذه العملية كان الحفاظ على حياة الرهينة وعدم 
عملية  وقوع  عند  المعلومات  بتبادل  للخاطفين  السماح 
المداهمة المتزامنة، منوهاً في هذا الصدد بدقة تنفيذ الخطة 
والمباحث  التحريات  إدارات  بين  الفعال  التعاون  إن  وقال 
الجنائية في أبوظبي، ودبي والشارقة كان له أكبر تأثير في 

حل هذه المشكلة في وقت قياسي لم يتجاوز 36 ساعة.

افتتح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير 
الداخلية في السابع والعشرين من الشهر المنصرم فعاليات 
المؤتمر العالمي العاشر للمنظمة الدولية للوقاية من حوادث 
الطرق الذي أقيم تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد 
األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن 
للقوات المسلحة ونظمته المنظمة الدولية للوقاية من حوادث 
المرورية  للسالمة  اإلمارات  جمعية  مع  بالتعاون  الطرق 

بقصر اإلمارات في أبوظبي.
وقد رحب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 
في كلمته بالمشاركين في المؤتمر، مشيراً سموه إلى مبادئ 
دولة اإلمارات السامية وأولها احترام حقوق اإلنسان والقيام 
بكل ما من شأنه حفظ كرامته والحرص على أمنه وسالمته.

للوقاية من حوادث  الدولية  المنظمة  إلى  وتقدم بالشكر 
وجمعية  المرورية،  للسالمة  العربية  والمنظمة  الطرق 

اإلمارات للسالمة المرورية الذين جعلوا هذا الحدث ممكناً 
خصوصاً وأنها المرة األولى التي ينعقد فيها مؤتمر دولي 
والحضور في  التمثيل  من  الحجم  بهذا  المرورية  للسالمة 
عاصمة عربية مضيفاً سموه: يشرفنا أن تكون أبوظبي هي 
تلك العاصمة التي تحتضن هذا المؤتمر الكبير. وقال سموه 
إن النعقاد هذا المؤتمر في اإلمارات داللة خاصة، فاإلمارات 
من  األشخاص  ماليين  فيها  يعمل  التي  القليلة  الدول  من 
الوقت  طوال  ملزمون  فإننا  وبالتالي  العالم،  دول  مختلف 
بالتفكير دولياً، حتى ننجح في التطبيق محلياً على األرض، 
فالبلد الذي ينتمي مستخدمو طرقه إلى أكثر من 140 جنسية 
يحتاج إلى شمولية في التفكير على مستوى التوعية وتطبيق 
القانون على حد سواء، وهذه مهمة غاية في الدقة ال يعرفها 
إلى من يتعامل معها يومياً وخصوصاً رجال المرور الذين 

نقدر عملهم.

»خليفة« يأمر بتكريم عدد من رجال التحريات واملباحث اجلنائية

وزير الداخلية يفتتح فعاليات املؤمتر العاملي للوقاية من حوادث الطرق
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بدايات

احتفال تخريج دورة تدريبية يف مدر�شة ال�شرطة بال�شارقة عام 1981.

العقيد خلفان خمي�س وكيل وزارة الداخلية يكرم اأحد الفائزين يف م�شابقة االحتاد الريا�شي لل�شرطة عام  1981.
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نساء في الميدان

هبة الكعبي:
العمل واالجتهاد أهم أدوات الموظف الناجح

نجمة حلقة نساء في الميدان لهذا العدد هي 
في  فني  ضابط  الكعبي  خميس  هبة  المالزم 
قسم التحليل وبرمجة النظم في إدارة البرامج 

والنظم اإللكترونية في وزارة الداخلية.
كان  الوالدان  الكعبي:  هبة  المبرمجة  تقول 
في  االلتحاق  اختياري  في  األكبر  الفضل  لهما 
كانوا  الله  حفظهما  وأمي  أبي  الداخلية،  وزارة 
المثالي  الخيار  هي  العسكرية  أن  يؤمنون 
أشعر  لهذا  الوظيفي،  ومستقبلي  لشخصيتي 
بالفخر بالبدلة العسكرية وأنا أحمل شعار دولة 
الوظيفي،  واجبه  تأدية  أثناء  يوم  كل  اإلمارات 

أهم وأجمل فخر قد يحصل عليه اإلنسان.
شهادة  الكعبي  خميس  هبة  المالزم  تحمل 
البكالوريوس في نظم المعلومات، وتم تكريمها 

المتميز  لمجهودها  العام  المدير  قبل  من 
وامتالكها روح الفريق في العمل.

تقول الكعبي إن هناك حكمة تؤمن بها تعلمتها 
من أقوال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل 
الحكومية  »الوظيفة  وهي:  دبي،  حاكم  الوزراء 
باب  ذلك  قبل  إنما  للرزق،  باباً  فقط  ليست 
لإلنتاج، ودوائر الحكومة ليست مكاتب للروتين 
لهذا  لإلبداع«،  ميادين  بل  والتكاسل،  والتواكل 
تعمل هبة وهذه الحكمة نصب عينيها ، التنساها 
أبداً، وتجعلها حافزها للنجاح والتميز الوظيفي.

المالزم  قالت  تمارسها،  التي  الهوايات  وعن 
أنواع  لكل  للرياضة،  عاشقة  أنا  الكعبي:  هبة 
الرياضة، ودائماً أجعل ممارسة الرياضة جزءاً 

من يومي مهما كانت مسؤولياتي وانشغاالتي، 
الخيل  ركوب  رياضة  ممارسة  دائماً  وأفضل 

والسباحة.
قالت:  الكعبي،  هبة  المبرمجة  أحالم  وعن 
عندي الكثير من األحالم على الصعيد الوظيفي 
واالجتماعي، ولكن الحلم األكبر عندي هو تمثيل 
المرأة العسكرية في المحافل الدولية والمحلية 
ارتقي في  أن  أتمنى  بابنة زايد،  كافة بما يليق 
عملي، أن تتفتح بوابات الثقافة والعلم في داخلي 

أكثر، أن أكون وجهاً مشّرفاً لبالدي.
تعطيها  أن  تفضل  التي  النصيحة  وعن 
المالزم  قالت  العسكري،  العمل  على  للمقبالت 
هبة الكعبي: هناك الكثير من النقاط التي أريد 
أن أسلط الضوء عليها في نصيحتي للمقبالت 
على العمل العسكري، أوالً يجب تحديد األهداف 
للوصول إلى النجاح والتميز، ثانياً عليهن تعلّم 
فن التواصل مع اآلخرين وبناء جسور وظيفية 
أفضل  ألنها  الفريق  بروح  والعمل  ناجحة 
طريقة لتحقيق النجاح، ثالثاً عليهن دائماً وأبداً 
أجل  من  والبحث  الدائم  التعلم  في  االستمرار 
تحسين النفس وتدريبها على تحقيق األهداف، 
جديد،  هناك  يوم  وكل  يتغير،  يوم  كل  فالعالم 
أهالً  نكون  أن  وعلينا  دائماً،  سباقة  واإلمارات 

لهذه المسؤولية. 

اأجعل ممار�شة الريا�شة جزءًا من يومي مهما 

كانت م�شوؤولياتي وان�شغالتي

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

كرم العميد مسلم حمد العامري، نائب مدير 
قطاع األمن الجنائي، من شرطة أبوظبي، الرقيب 
راشد علي محمد الظهوري، من مديرية شرطة 
الخارجية، ومنحته ميدالية اإلنقاذ من  المناطق 
التعامل  الثانية، لدوره البطولي وسرعة  الطبقة 
ودوره في إنقاذ حياة ثالثة أشخاص حاصرتهم 

النيران داخل منزل في أبوظبي.
حريز  بن  علي  محمد  راشد  الرقيب  هو 
الظهوري من مواليد 1988 متزوج ولديه أبناء، 
 2009 عام  في  العامة  الثانوية  على  حاصل 
ويهوى  الجنائية،  األمنية  الدوريات  في  يعمل 
لعب كرة القدم. عمل الرقيب الظهوري في أمن 
انتقل إلى قطاع  المستشفيات لعدة سنوات ثم 
األمن الجنائي قسم الدوريات األمنية في مركز 

شرطة بني ياس.
لم  سعادتي  أن  شك  ال  الظهوري:  يقول 
من  اإلنقاذ  ميدالية  على  لحصولي  تسعني 

اإعداد: اأماين اليافعي

الدرجة الثانية، ما كان له األثر الكبير على نفسي 
وعلى أسرتي، ولكن تكريمي الحقيقي كان عند 
أشخاص  ثالثة  حياة  وإنقاذ  بواجبي  قيامي 
ليس  التكريم  وهذا  تحرقهم،  أن  النيران  كادت 
غريباً على جهة عملي فهم على قدر كاٍف من 
الحرص على تكريم كل موظف استحق التكريم 
يأتي  وذلك  لجهوده  وتقدير  عمله  في  لتميزه 

تحفيزاً وتطوير آللية العمل.
يضيف الظهوري: أنه عندما انتسب لشرطة 
أبوظبي ركز على صقل مهاراته الوظيفية، وذلك 
متنوعة  دورات  عدة  في  االشتراك  طريق  عن 
وباألخص في مجال عمله وأغلب وقته يقضيه 
والعائلة،  األسرة  مع  منه  والقليل  العمل  في 
»ولكن ولله الحمد أشكر الله تعالى على أسرتي 
لفترة  كانت  والتي  عملي  لطبيعة  المتفهمة 
حياتي«،  إلى  التوازن  عاد  ثم  ومن  محدودة 
وأصبح يقسم وقته بين المنزل واألسرة والعمل 

وإعطاء كل ذي حق حقه. 
من  يخلو  ال  عمله  بأن  الظهوري:  يضيف 
عامل  هو  أصعبها  وكان  والتحديات  الصعاب 
تصلهم  التي  البالغات  جميع  ألن  الوقت، 
الشخص  على  بد  فال  إنذار  سابق  دون  من 
المناوب أخذ الحيطة والحذر والتصرف الجيد 
هو  الحقيقي  فالتحدي  عقبة،  أي  مواجهة  في 
الوصول في الوقت المناسب واتخاذ اإلجراءات 
الالزمة من اإلسعافات األولية، واإلنقاذ بحرفية 
ودقة متناهية ألنه إذا حدث أي تقصير فالنتائج 
ال تحمد عقباها. ويقول الظهوري: إن التدريب 
المستمر وتطوير قدراتي البدنية والذهنية هما 
على جميع  للتغلب  األساسية  العوامل  أهم  من 
العقبات في عملي، وكذلك االستفادة من كل من 
سبقني في مجال عملي من خبراتهم والتوكل 
وحبي  وأخيراً  أوالً  وتعالى  سبحانه  الله  على 

لوطني المعطاء. 

الظهوري: الدقة المتناهية واإلنقاذ
 بحرفية أساس النجاح
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خارج المهنة

رياضة  الجالف  هزاع  أول  الشرطي  يهوى 
الرغم من خطورة وصعوبة هذه  المالكمة، وعلى 
البطل هزاع جالف قرر احتراف  الرياضة، إال أن 
هذه الرياضة لتتحول من هواية إلى حرفة رياضية 
رياضة  أبطال  من  هزاع  ويعتبر  عنها،  اليستغني 

المالكمة في الدولة .
وعندما سألته لماذا اخترت هذه الرياضة الخطرة 
من دون بقية الرياضات، قال الجالف: هناك فهم 
رياضة  المالكمة  رياضة  الرياضة،  لهذه  خاطئ 
الالعب اآلخر وال  نبيلة، فقد علمتني كيف احترم 
أقلل من قدره، رياضة المالكمة علمتني السيطرة 
على تصرفاتي، علمتني كيف اعتمد على ذاتي، كيف 
هذه  القوة،  بهذه  أتحكم  وكيف  قوتي  على  اعتمد 
إضافة  بالنفس،  الثقة  داخلي  في  زرعت  الرياضة 
إلى كل ما سبق تعتبر رياضة المالكمة من أجمل 
الرياضات التي تحافظ على لياقتك البدنية وترفع 

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

حقول  إلى  تنتمي  فهي  ممتاز،  بشكل  مستواها 
الرياضة التي تعتمد على القوة والسرعة والتحمل 

والثبات في ذات الوقت.
أمارس  الحماس  بذات  قائالً:  الجالف  وأضاف 
وكل  سنوات،  عشر  من  أكثر  منذ  الرياضة  هذه 
أشعر  كنت  الماضية  سنوات  العشر  خالل  يوم 
أني اخترت الرياضة المناسبة لشخصيتي ولقوة 
ممتعة،  رياضة  هي  صحتي،  ولضمان  جسدي، 
يدرك  فقط  يمارسها  من  أشرحها  أن  يصعب 

جمالياتها وأهميتها الكبيرة .
للرياضة، كل  عائلة محبة  عائلتي  قائالً:  وتابع 
نجوم  وهم  متنوعة  رياضات  يمارسون  أفرادها 
عليها  يحرصون  التي  الرياضية  مجاالتهم  في 
بشكل يومي، مثل أخي حمد يلعب سالح الشيش 

وعبدالرحمن يمارس الجوجيتسو .
أمارس  الذي  عائلتي  في  الوحيد  أنا  ويضيف: 

القوة  على  تعتمد  التي  الممتعة  الرياضة  هذه 
العضلية وعلى قوة التحكم في الذات في اللحظة 
على  الكاملة  السيطرة  على  تعتمد  حيث  نفسها، 

العقل والجسد.
من  العديد  في  الجالف  هزاع  شارك  وقد 
الكويت  في  الخليج  بطولة  مثل  الدولية  البطوالت 

وبطولة آسيا في أذربيجان.
يوضح هزاع الجالف أن مثله األعلى في رياضة 
المالكمة هو البطل عبدالله السناني العب منتخب 
اإلمارات سابقاً ومدرب المنتخب الوطني، وصاحب 

أول ميدالية ذهبية لدولة اإلمارات سنة 2003.
وعن أحالمه، قال هزاع الجالف: حلمي وحلم 
أي إماراتي أن يمثل اإلمارات في جميع دول العالم 
كما تستحق دولتنا الحبيبة التي تعطي كل الفرص 
الذهبية لنا، لهذا أحلم اآلن وأبذل جهدي ألجل رفع 

علم اإلمارات في األولمبياد.

هزاع الجالف: حلمي أن أرفع علم
 اإلمارات في األولمبياد
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أصحاب الهمم

تتميز كلثم عبيد المطروشي بشخصية قوية وثقة 
مؤسسي  أبرز  من  واحدة  وهي  بالنفس،  واضحة 
جمعية أهالي ذوي اإلعاقة بالدولة، ورابطة تمكين 
متطوعة  وهي  الثقة،  ونادي  اإلعاقة،  ذوات  النساء 
للخدمات  الشارقة  ومدينة  األمل،  مخيم  في  دائمة 
مجال  في  الرائدات  أهم  إحدى  وأيضاً  اإلنسانية، 
أصحاب  من  باألشخاص  واالهتمام  الوعي  نشر 

الهمم. 
في  بكسر  أصابها  ما  سيارة  لحادث  تعرضت 
الفقرات الرابعة أدى للشلل فور تخرجها من جامعة 
وهي  متحركاً،  كرسياً  استخدمت  حيث  اإلمارات، 
فقررت  والعطاء،  الطاقة  ومرحلة  الشباب  سن  في 
»بفضل  لـ»999«:  المطروشي  تقول  تستسلم،  أال 
الله خرجت بعد الحادث بعقلي سليم ويفكر، ويدي 
ألي  أسمح  لم  وجل،  عز  الخالق  فحمدت  تتحرك، 
حياتي،  ممارسة  من  يمنعني  أو  يعيقني  أن  شيء 
الذين  واألصدقاء  واألهل  والتفكير  العلم  عندي 
التي  اإليجابية  األشياء  كبير، ومن  دعموني بشكل 
ال استطيع أن أنساها أنني تحديت نفسي، وقررت 
الحادث،  بعد  أخرى  مرة  السيارة  لقيادة  أعود  أن 
ولست  الحادث  سيارة  في  راكبة  كنت  أنني  رغم 
السائق، فأنا ال أخصص لكلمة استسالم مكاناً في 
حياتي، لكن أؤمن دائماً بمقولة »السقوط الذي يعلم 

اإعداد: خالد الظنحاين

الوقوف« وأن الغد أجمل األيام.
التحقت المطروشي بالعمل فور تخرجها في كلية 
اإلدارة العامة بجامعة اإلمارات في عام 1990 وذلك 
وتدرجت  المدرسية،  الصحة  إدارة  موظفي  ضمن 
التطوعي  للعمل  اتجهت  بل  الوظيفي  السلم  في 
واإلنساني وتم اختيارها ضمن 5 سيدات عربيات 
أصحاب  من  العربي  الوطن  لنساء  خريطة  لرسم 
الدول  النجاح، من جامعة  الهمم للعبور إلى طريق 
حالياً،  وتشغل  لإلعاقة.  العربية  والمنظمة  العربية 
الهمم  ألصحاب  الثقة  نادي  رئيس  نائب  منصب 
إنها  كما  بالنادي،  الفتيات  فرع  ومديرة  بالشارقة 
بجمعية  والتوعية  العامة  العالقات  لجنة  رئيسة 
الدفاع  2012، ورئيسة لجنة  إلى   1996 األهالى من 
 ،2012 إلى   2014 من  األهالي  بجمعية  االجتماعي 
وعضو بجمعية حقوق االنسان باإلمارات - لجنة 

األشخاص ذوي اإلعاقة.
أبرزها،  الجوائز،  من  العديد  على  كلثم  حصلت 
وجائزة   ،2006 التطوعي  للعمل  الشارقة  جائزة 
بصمة قائدة من المجلس اإلنمائي للمرأة واألعمال 
من  العديد  جانب  من  كرمت  أنها  كما   ،2020 لعام 
الشارقة  مدينة  مثل:  الحكومية،  المؤسسات 
وحكومة  الفضى،  يوبيلها  في  االنسانية  للخدمات 
االمارات على موقعها في اليوتيوب 2015، ووزارة 

باإلضافة   ،2015 اإلماراتية  المرأة  يوم  في  الصحة 
تقول  ذلك  وفي  بالشارقة.  اإلحصاء  دائرة  إلى 
منذ  رافقتني  التي  الكبيرة  »أحالمي  المطروشي: 
»العطاء«،  إصابتي، كانت تتلخص في كلمة واحدة 
بسيطاً  كان  ولو  شيء  تقديم  على  حريصة  كنت 
لدولتي العظيمة، وأسرتي الحبيبة، وأصدقائي الذين 

كانوا السند والدعم مع جهة عملي«.
وفي ختام حديثها لـ»999«، أوضحت المطروشي 
»يحظى أصحاب الهمم في اإلمارات برعاية خاصة 
واهتمام كبير، لدمجهم في المجتمع والحياة العامة، 
بهدف إظهار طاقاتهم وقدراتهم، كفئة منتجة تسهم 
في  الشاملة  التنمية  وعملية  المجتمع  تنمية  في 
الهمم من  اهتماماً ألصحاب  الدولة  الدولة. وتولي 
منطلق إنساني وتربوي واجتماعي وثقافي، ولم يعد 
هذا االهتمام تحت مظلة الرحمة واإلحسان والعطف، 
بل ألن المعاق إنسان قادر ولديه إمكانات بمستوى 
الشخص السليم، وإلتاحة الفرصة له أن تجعل منه 
في  األصحاء  منافسة  على  وقادراً  ناجحاً  إنساناً 
المجاالت كافة. وقد استطاع عدد كبير من المعاقين 
جميع  على  كبيرة  إنجازات  تحقيق  اإلمارات  في 
المستويات، واستطاعوا متسلحين باإلرادة واألمل 
إلنجاز  ودافع  سبب  إلى  اإلعاقة  تحويل  والصبر 

قصص نجاح مهمة والفتة ومبهرة وملهمة«.

المطروشي: ال أسمح لشيءأن يعيقني 
عن ممارسة حياتي
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شخصيات

أكثر  بين  من  يعقوب  مجدي  الدكتور  يعتبر 
المصريين شهرة في مصر وخارجها وهو من 
رواد عمليات زراعة القلب على المستوى العالمي 
يلقب  حيث  بريطانيا  في  الجراحين  أبرز  وأحد 
بملك القلوب إلى جانب حمله لقب سير منذ نحو 

ثالثة عقود.
سير مجدي حبيب يعقوب )مواليد 16 نوفمبر 
1935( هو بروفيسور مصري-بريطاني، وجراح 
محافظة  بلبيس،  مدينة  مواليد  من  بارز.  قلب 
أرثوذكسية،  قبطية  لعائلة  مصر،  الشرقية، 
في  الطب  درس  المنيا.  من  أصولها  وتنحدر 
انتقل  ثم  شيكاغو،  في  وتعلم  القاهرة،  جامعة 
إلى بريطانيا في عام 1962 ليعمل في مستشفى 
جراحات  اختصاصي  أصبح  ثم  بلندن،  الصدر 
القلب والرئتين في مستشفى هارفيلد )من 1969 
إلى 2001(، ومدير قسم األبحاث العلمية والتعليم 

)منذ عام 1992(. ُعين أستاذاً في المعهد القومي 
للقلب والرئة في عام 1986، واهتم بتطوير تقنيات 
جراحات نقل القلب منذ عام 1967. في عام 1980 
موريس،  دريك  للمريض  قلب  نقل  بعملية  قام 
والذي أصبح أطول مريض نقل قلب أوروبي على 
قيد الحياة حتى موته في يوليو 2005. من بين 
المشاهير الذين أجرى لهم عمليات كان الكوميدي 
في  عليه  وُيطلق  موركامب،  إريك  البريطاني 

اإلعالم البريطاني لقب »ملك القلوب«.
إجراء  اعتزل  سنة   65 عمره  أصبح  حين 
وُمنظر  الجراحية واستمر كاستشاري  العمليات 
لعمليات نقل األعضاء. في عام 2006 قطع الدكتور 
عملية  ليقود  العمليات  اعتزاله  يعقوب  مجدي 
معقدة تتطلب إزالة قلب مزروع في مريضة بعد 
شفاء قلبها الطبيعي، حيث لم يزل القلب الطبيعي 
السابقة،  الزرع  عملية  خالل  المريضة  للطفلة 

والتي قام بها السير مجدي يعقوب.
الملكية  الجراحين  كلية  زمالة  على  حصل 
شرفية  ودرجات  ألقاب  على  وحصل  بـلندن، 
كارديف،  وجامعة  برونيل،  جامعة  من:  كٍل  من 
)جامعات  ميدلسكس  وجامعة  لوفبرا،  وجامعة 
بـالسويد.  لوند  جامعة  من  وكذلك  بريطانية(، 
وله كراس شرفية في جامعة الهور بـباكستان، 

وجامعة سيينا بـإيطاليا.
لرجل  قلب  زرع  بعملية  قام   1983 عام  في 
إنجليزي ُيدعى جون مكافيرتي ليدخل بسبب تلك 
الجراحة موسوعة غينيس كأطول شخص يعيش 
بقلب منقول، وذلك لمدة 33 عاماً حتى توفى جون 

في 2016.
طور يعقوب تقنيات جديدة في مجال الجراحة 
األوعية  لتبديل  معقدة  عمليات  إجراء  بنيها  من 
القلبية لألطفال المولودين بعيب خلقي في القلب 

ملك 
القلوب

999 -خا�س
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وقاد فريقاً من المختصين نجح في صنع أجزاء 
جديدة من القلب من الخاليا البشرية.

وقد نجح فريق طبي بريطاني بقيادة الدكتور 
مجدي يعقوب في تطوير صمام للقلب باستخدام 
الخاليا الجذعية، وهذا االكتشاف الذي سيسمح 
باستخدام أجزاء من القلب تمت زراعتها صناعياً 
يعقوب  الدكتور  يقول  أعوام.  ثالثة  في غضون 
إلى  التوصل  سيتم  أعوام  عشرة  خالل  في  إنه 
الجذعية.  الخاليا  باستخدام  كامل  قلب  زراعة 
وكان الفريق الطبي قد نجح في استخراج الخاليا 
إلى  وتطويرها  وزرعها  العظام،  من  الجذعية 
أنسجة تحولت إلى صمامات للقلب، وبوضع هذه 
الخاليا في بيئة من الكوالجين تكونت صمامات 

للقلب بلغ طولها 3 سنتيمترات.
ومنذ تقاعده من العمل في عام 2001 يكرس 
الدكتور يعقوب جل وقته لمنظمة »سلسلة األمل« 
التي أسسها في عام 1995 والتي تهتم  الخيرية 
باألطفال في مناطق الصراعات في الدول النامية 

والذين يعانون من أمراض قلبية.
تم منحه جائزة فخر بريطانيا في 11 أكتوبر 
قناة  من  مباشرة  الهواء  على  والمقدمة   ،2007
)اي تي في( البريطانية بحضور رئيس الوزراء 
غوردن براون، والجائزة تمنح لألشخاص الذين 
أسهموا بأشكال مختلفة من الشجاعة والعطاء أو 

ممن أسهموا في التنمية االجتماعية والمحلية. 
الدكتور يعقوب  أن  التحكيم  ارتأت لجنة  وقد 
قد أنجز أكثر من 20 ألف عملية قلب في بريطانيا، 
القلب  لمرضى  خيرية  جمعية  بعمل  أسهم  وقد 
يعمل  يزال  وال  النامية،  العالم  دول  في  األطفال 
في مجال البحوث الطبية؛ لذا تم اختياره من لجنة 
الحفل،  في  البارزة  الشخصية  ليكون  التحكيم 
وتم تسليمه الجائزة في نهاية الحفل على خشبة 
الذين  األشخاص  مع حضور عشرات  المسرح. 

أسهم الدكتور يعقوب بإنقاذ حياتهم. 
وقد منحته ملكة بريطانيا لقب سير عام 1991 
لقاء إنجازاته في مجال الطب والجراحة. كما أنه 
زميل مدى الحياة في أكاديمية العلوم الطبية منذ 
عام 1998 وزميل الجمعية الملكية منذ 1999. كما 
منحه وزير الصحة البريطاني عام 1999 جائزة 

األداء المميز لقاء مأسهمته في مجال الطب.
عام  اإلنجليزي  سي(  بي  )بي  موقع  ونشر 
من  جوانب  عن  فيها  تحدث  معه  مقابلة   2004
أنه كان يحلم بأن يصبح  إلى  حياته أشار فيها 
محور  هذا  كان  وأن  طفالً  كان  أن  منذ  جراحاً 

حياته لدرجة الهوس.
وقال: إن والده كان جراحاً عاماً بينما هو كان 
يطمح بأن يصبح جراحاً للقلب وقد تعززت هذه 
الرغبة لديه عندما ماتت عمته التي كانت في بداية 
العشرينيات من العمر فقط أثناء والدتها لطفلها 
الذي  الحدث  لديها،  قلبية بسيطة  بسبب مشكلة 

كاد يؤدي إلى انهيار والده نفسياً حسب قوله.
أن  أوضح  ويؤرقه  يقلقه  عما  سؤاله  ولدى 
المجتمع في بريطانيا وغيرها ال يفهم أن هناك 
هوة كبيرة بين من يملكون وبين من ال يملكون. 

وأشار إلى أنه كان سيعمل في الزراعة لو لم يكن 
جراحاً، يزرع أشجار البرتقال وما شابهها.

وسام  على  يعقوب  مجدي  الدكتور  وحصل 
الملكة  من   2014 لسنة  البريطاني  االستحقاق 

إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.
تم   2011 لعام   1 رقم  الجمهوري  القرار  في 
حسنى  محمد  الراحل  الرئيس  من  التصديق 
مبارك يوم 6 يناير 2011 على منح الدكتور مجدي 
حبيب يعقوب وسام قالدة النيل العظمى لجهوده 
الوافرة والمخلصة في مجال جراحة القلب، وقد 
استلمها بنفسه في حفل خاص أقيم على شرفه.

صانع األمل
وخالل الحفل الختامي لمبادرة صنّاع األمل، 
الذي أقيم بدبي في فبراير الماضي، قلّد صاحب 
نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 
وشاح  يعقوب  مجدي  البروفيسور  الله،  رعاه 
جهوده  لقاء  اإلنساني  للعمل  راشد  بن  محمد 
الطبية  وإنجازاته  واإلنساني  الخيري  العمل  في 
والعلمية التي منحت على مدى أكثر من 50 عاماً 
األمل والحياة للماليين من المرضى حول العالم.
وأثنى سموه على جهود البروفيسور مجدي 
مجدي  لمؤسسة  التنفيذي  الرئيس  يعقوب، 

يعقوب لجراحات القلب، ودوره اإلنساني الكبير 
داعياً سموه للبروفيسور مجدي بطول العمر وأن 
يزيده الله همة وطاقة ونشاطاً في خدمة الناس، 
مؤكداً وقوف سموه إلى جانبه يداً بيد في صناعة 

أمل جديد.
الحفل  ريع  رصد  عن  سموه  أعلن  كما 
مشروع  لصالح  األمل  صنّاع  لمبادرة  الختامي 
لعالج  الخيري  يعقوب  مجدي  مستشفى  بناء 
أمراض القلب في مصر، كما شهد الحفل تقديم 
مأسهمات من عدد من رجال األعمال والشركات 
مستشفى  وتجهيز  إنشاء  لدعم  اإلمارات  في 
الشيخ  أعلن سمو  فيما  يعقوب،  الدكتور مجدي 
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد 
تساوي  المستشفى  لدعم  مأسهمة  تقديم  دبي، 
إجمالي مأسهمات رواد األمل من رجال األعمال، 
ليتم مضاعفة المبلغ ليتخطى المبلغ اإلجمالي 88 

مليون درهم.
يقوم الدكتور مجدي يعقوب كل فترة بزيارة 
القلب  عمليات  من  العديد  خاللها  يجري  مصر 
يعقوب  مجدي  الدكتور  وقام  بالمجان.  المفتوح 
أسوان  مدينة  في  القلب  لعمليات  مركز  بإنشاء 
بصعيد مصر وذلك عام 2009. وتم إنشاء تمثال 
له في أسوان و آخر في بلبيس في ميدان يحمل 

اسمه تقديراً لدوره الكبير في مجال الطب. 
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د. �شمر ال�شام�شي

عناق 
الفكرة

هب أن لديك دفترين للكتابة أو الرسم ، وأن هناك رجلين أهديت 
لكل منهما دفتراً فأخذ األول يدون أو يرسم من العبارات أجملها 
ومن المناظر الجميلة أبهرها واآلخر يدون كل مسيء أو قبيح، فهكذا 
خلق اإلنسان كالدفتر بصفحات بيضاء ناصعة ثم يملؤها بيده في 
الظل وظل الشيء الجانب الخفي منه، أما ظل اإلنسان فيعني أمرين، 
ظالً خارجياً وظالً داخلياً، وموضوعنا هو الظل الداخلي وقد عرفنا 
من  حالة  بأنه  النفسي  والطب  االجتماع  وعلم  النفس  علم  في  به 
بأنه  اإلنسان  بعلوم  المشتغلين  بعد  عرَّفه  وقد  االنفصام،  حاالت 
اإلنسان  يخضع  وأبداً  فدائماً  االجتماعي،  النفاق  أو  الذاتي  النفاق 
بعض  في  مؤقتة  تكون  قد  )األنا(  تسمى  مرضية  لحالة  البشري 
المواقف، وقد تكون دائمة وهناك أمثلة عديدة في المجتمع من حولنا 
كحب النفس ومداراة العيوب ووصف اإلنسان نفسه بما ليس فيه 

وهذه أحد صور مظاهر ظله
ولكي ينجو اإلنسان من شرور ظله الداخلي البد أن يدرك توقيت 
اللحظة الفارقة في مواقفه كافة، فالسلوكيات السيئة وارتكاب الكبائر 
االجتماعية والدينية لها لحظة فارقة، واللحظة الفارقة ليست وقت 
ارتكاب الخطأ، فعلى سبيل المثال، ليست اللحظة الفارقة في جريمة 
اللحظة  فتاكاً، بل هي  اليد سالحاً  التي تمسك فيها  القتل هي تلك 
التي يتسلل فيها الحقد والكراهية والكبر وسوء الخلق إلى القلب، 
فيكون القتل سلوكاً طبيعياً محتوماً، وليست السرقة إال نتاج األنانية 
والطمع، وتعاطي المخدرات إال نتاج ضعف اإلنسان أمام شهواته، 

فإذا كنت حاسماً في هذه اللحظات الحاسمة ما دخلت في ظلمات.

ظل اإلنسان 

/JAresortshotels @JAresorts @JAresorts

 استمتع بإجازة مميزة
 ستبقى في 

ذاكرتك 

jaresortshotels.com

أوقات رائعة بانتظاركم!
 انعم بإجازة ممتعة وِعش لحظات عائلية مليئة بالسعادة في أي من
 منتجعاتنا في دبي أو جزر السيشيل أو المالديف. تذّوق أطيب المأكوالت الشهية 
 واستمتع بالعديد من األنشطة الترفيهية المشوقة وغيرها الكثير. 
فمعنا ستعيش تجربة رائعة وذكريات ستبقى في ذاكرتك دائمًا.
 للحجوزات أو للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل معنا على 5500 814 4 971+ 
    reservations@jaresorts.com  أو
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بحور القوافي
إشراف: خالد الظنحاني

k.dhanhani@yahoo.com

حّتى ُيورق الليُل به...

قالوا..

في الستينيات والسبعينيات كان الهم القومي األبرز، وكان 
وطن  بناء  في  اإلسهام  نحو  طرقهم  يتلمسون  المواطنون 
التوجهات  تنّوعت  الثمانينيات  وفي  إليه.  باالنتماء  يفخرون 
إلى  الحداثة  مالمح  بعض  وصلت  وقد  واألدبية،  الفكرية 
المجتمع، ولكن الدولة في الثمانينيات ساعدت على دعم الكثير 
اإلمارات،  وأدباء  كتّاب  اتحاد  مثل  الثقافية  المؤسسات  من 

وندوة الثقافة والعلوم والمكتبات العامة ومعارض الكتب.

شعر: سليمة املزروعي

ــر ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــّدواي ال ــام  ــكـ ــتـ واحـ  ... ـّـي  ـــ ـــ ــك ــش ــت ال حــــّد  ضــــّم 

ــر ــاي ــم ــض ــي ال ــ ــاص ــ ــي أق ــ ــل »هــــــــــادر«  ف ــيـ ــلـ جــــــارف الـ

ــر« ـــ ـــ ـــ ــاي ــش ــب »ال ــه  ــي ــب ش يـــا   .. »الـــعـــظـــامي«  رديـــــف  يـــا 

اخلـــســـايـــر ــات  ــ ــضـ ــ ــايـ ــ عـ ــت  ــ ــانـ ــ بـ إّنْ  يـــــــوم  آه 

ــر ــــ ــرايـ اجلـ ِبـــيـــض  دون   .. ــك  ــم ــي ــت ع وّســـَدْتـــــــــــنـــي 

ــر ــ ـــ ــ ـــ ــ ذواي ــي  ــ ــون ــ ــي ــ ع فـــــي  تــــــــــذّره   ٍ هـــمـــيـــل  مـــــن 

ــر ــــ ــايـ ــبـ ــعـ ــي أجـــــــــاج الـ ــ ــ مـــســـتـــهـــّل الـــــعـــــذوبـــــة ف

ــر ــاي غ ــل  ــيـ ــلـ الـ ــب  ــ ــيـ ــ وأْهـ بــــابــــك؟  ع  أنــــــــازل  ــف  ــيـ كـ

ــر ــ ــرايـ ــ احلـ رّق  لـــــــّف  بـــضـــلـــعـــك؟  ــي  ــبـ ــلـ قـ لـــــــّف 

ــر ــ ــراي ــ ــّس ــ ال ــل  ــ ــْمـ ــ ِحـ هــــــّد   .. اخلـــــوافـــــي  ــّن  ــ ــك ــ ت ــا  ــ مـ

الــــــــــوروق دروب  فــــــي  ضـــــالـــــع  الــــــِغــــــْمــــــد«  »صــــــــــــدرك 

بـــــالـــــعـــــروق  ــمٍّ  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ مـ  .. حــــــــــــّده  حــــــــــّد  بــــــــالــــــــٍغ 

ْـــــــــع الـــــشـــــروق مــــــن أصـــــيـــــل الــــــتــــــمــــــّنــــــي،،  لــــــن وقــــــــــ

ــع فــــــــروق ــ ــــ ــ ــــ ــ ــزامـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ واســــــتــــــحــــــالــــــت وحــــــــالــــــــت لـ

ّـــــروق لــــــــو صـــــبـــــاحـــــك جتـــــــــــــّره حــــــالــــــيــــــات الـــــطــــــــــــ

هـــــــــن لـــــــــطـــــــــاٍف خـــــــــفـــــــــاٍف لـــــــــو أثـــــــــرهـــــــــن حـــــــــروق

ُبــــــــروق تـــــكـــــاشـــــْف  مــــــن   .. الــــبــــطــــايــــح  واخــــــــضــــــــرار 

روق  ْ بــــــــــــــ يـــــــداهـــــــم  مـــــــا  تــــــــعــــــــّرش؟  هـــــــزيـــــــٍع  لـــــــه 

ــه مـــــــــا بـــــعـــــســـــر املــــــــــــروق ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــصـ ــ بـــــــــك حـــــــــــــــــذاٍر يـ

ســــــــروق حلــــقــــهــــا  وإن  رضــــــــــّيــــــــــة،،  روحــــــــــــي  كــــــــــّل 

الدكتور شهاب غامن
                    شاعر ومترجم إماراتي
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شعر: ملياء املقدم ـ تونس
الخريف

لل�صاعرات فقط:

شعر: أسما البراهيم
ْي الحديث اْلِودِّ

الطريق الجديد، هي تنهض فوق الطحالب، هي تصاعد 
حيث  الهضبة  آخر  الى  وتمشي  قوي  كل  على  تقوى  هي 

ينتشر على األرض الخريف.
الذي يعتلي قشرة  الورق  هو، يوزع لونه وأنفاسه على 

األرض ، هو يناول الشعراء لفافة مطوية من ورق... 
قلب يدق ، قلب يدق. 

اآلن نزهة . 
 ، لي  للون  ما  بعيدة،   ، الوقت  يتيمة   ، الي  تصل  يده، 

األصفر قتل آخر ما تبقى.
ال تُجر، االلون قافلتي وان زلت أزل. 

هي اآلن أهدأ 

هي اآلن أهدأ بكثير من نوافيل المطر وحفيف الورق، 
أيلول 

يبدأ من أصابعها ثم ينتشر.
***

بحذائه  ويدق  مهل  على  يمشى  يدي،  في  َتأبُت  يده 
الجلدي في األرض العفن

هذا الخريف، أقول 
ينظر نحوي وينسى ما أقول قبل ان يصل اليه. 

كلب تمسح برجليه. يستنجد. الوقت للنزهة... ليس 
للحلم. 
***

غير أنه جائر 
فهو لألعمق ... غاية تدرك.

أهو الخريف اذا 
هذا الطنين داخل معبر االذنين 

خشخشة األفكار أم جبهة القتل؟ 
هو لألبعد... األعمق. 
وهي للجريمة تعتمر.

ــت ــْفـ ِشـ َمـــــا  ِشــــْفــــت  ال  ــس  ــ ــْف ــ ــنَّ ــ ال ــْن  ــ ــ َبـ ْو  َبــــْيــــِنــــْي 

ــت ــْفـ ــــــاْت َمــــــا ِخـ ــــــِفــــــيَّ ــف اخْلِ ــ ــْشـ ــ ــى َكـ ــ ــلَـ ــ ـــــْي َعـ ِمـــــنِّ

ــت ــْفـ ــــــَطــــــا.. ِنـ ــز اخْلِ ــ ــْيـ ــ ـ ــى جِتِ ــ ــلَّ ــ َعــــــْن اْلــــِعــــُقــــول ال

اْنـــِصـــْفـــت َمــــا  ِبـــــاالِْنـــــَصـــــاْف..  أَطـــاِلـــْبـــُهـــْم  ِجـــْيـــت  ال 

ــت ــْفـ ــْم ِطـ ــ ــُه ــ ــِن ــ ــْي ــ ـــــّن ِمـــــــْن َب ــن الـــــظَّ ــ ــْس ــ ــِح ــ َيـــــاَمـــــا ِب

ِحــْفــت َمــــا  َكــــــاْن  َلـــــْو  َحـــْيـــف  ــــْوا  َحــــسَّ َكــــــاْن  اْن  ِو 

ــت ــْفـ ـ ــتِّ ــب ِكـ ــ ــ ْن ــذَّ ــ ــ ــْة ال ــ ــ ــاَح ــ ــ َبــــاْحــــَكــــاْمــــُهــــْم ِفـــــــْي َس

ــت ــ ــْف ــ ْوِص ــْص  ــ ــاِقـ ــ َنـ ِمــــــْن  ــص  ــْقـ ـ ــنَّ ــالـ ِبـ إَذا  َبـــــــاْس  ال 

ِضــــْفــــت..؟! ِوْش  ــه  ــلّـ ــالـ ِبـ ْش  الـــــــالَّ ِجــــــــَداْل  ِمـــــْن  ِلـــــْي 

ِعـــْفـــت إَذا  ِعــــــــــْذِرْي  ْو  ــْم  ــ ــُه ــ ــْع ــ َم ـــــِكـــــْي  احْلَ ــت  ــ ــْف ــ ِع

ْي ِودِّ اْلــــــــَوضــــــــع  ِرَدى  َعــــــــــْن  ِحـــــــــِدْيـــــــــٍث  ِيــــــــْبــــــــَدا 

ْي َســـــــــدِّ أْبــــــــَدْيــــــــت  ِلـــــــــْي  َبــــــاْبــــــِدْيــــــَهــــــا  ــت  ــ ــ ــْن ــ ــ ِك ِواْن 

ْي ِيــــــــــــــَودِّ أْو  ِيـــــِجـــــْيـــــب  َمــــــْعــــــُهــــــْم  ـــــــــِكـــــــــْي  احْلَ َفــــــــال 

ْي..! ِيــــــْســــــِتــــــِجــــــدِّ األَذى..  ْمـــــــن  ــت  ــ ــْيـ ــ ــَكـ ــ ِشـ ِواْلــــــــَيــــــــا 

ْي ِيــــــــِصــــــــدِّ هـــــــــــَذا  ْو  ــــــــــْر..  َكــــــــــشَّ َذا  َنـــــــــــــاْب  َعـــــــــــْن 

ْي َردِّ ــْون  ــ ــ ــُمـ ــ ــ ــْضـ ــ ــ َمـ ْو  ِلــــــــــْي  ــْم  ــ ــ ــُه ــ ــ ــْت ــ ــ ــلَ ــ ــ ــِئ ــ ــ أْس َقـــــبـــــل 

ْي؟ ِضــــــــــــدِّ ــــــــــــــور  اجْلَ َهــــــــــْل  ــــــــــــــْف  َوقَّ ال  َعــــــــــــاْد  ِوْش 

ْي؟ اَقــــــــــــدِّ َو  ـــــــْح  أَصـــــــحِّ َلـــــْيـــــه  َواَعــــــــــْرفــــــــــه..  َقـــــــــــــــْدِرْي 

ْي..؟ أْســــــــِتــــــــِمــــــــدِّ ــه  ــ ــبـ ــ ــاطـ ــ ــَخـ ــ ْمـ ِســــــــَفــــــــاْه  ِمــــــــــْن  ِوْش 

ْي ــب َقـــــــــــدِّ ــ ــ ــْيـ ــ ــ أْكـــــــــــــــــَرْه ِخـــــــــَطـــــــــاْب ْعـــــــــُقـــــــــْول َمـــــــــا ِهـ
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بحور القوافيبحور القوافي

أدب عالمي 
نيكول كالهان

لها  صدرت  أمريكية  وأكاديمية  شاعرة  كالهان  نيكول 
 2018 عام  في  قارتين(  )بين  بعنوان:  شعرية  مجموعة 
الجابر  عبد  سمر  الفلسطينية  الشاعرة  مع  باالشتراك 
بعنوان:  ومجموعة   ،2017 المدينة(  مركز  )في  ومجموعة 
)اإلنسان العميق العطب( 2016، ومؤلفات أخرى باالشتراك 
مع أديبات أخريات. كما شاركت في تأليف كتاب هنري ريفر 

ميل فيلدج.
ترجمت أعمالها إلى األلمانية واإلسبانية. وقد حصلت على 
مطلوبة«،  غير  أمريكية  قراءة  ألفضل  البارزة  »القراءة  لقب 
كما حصلت على جائزة شبكة اإلنترنت لعام 2010 عن أدب 
الخيال، وحصلت على لقب »أفضل كاتبة مقروءة في األدب 

األمريكي«. 
ومؤسسة  روكفلر  مؤسسة  من  زماالت  على  حصلت 
تاندن  كلية  في  أستاذة  تعمل  وهي  فوجلشتاين،  لودفيج 
الهندسية بجامعة نيويورك. في حين أنها تعيش في بروكلين 

مع زوجها وبناتها.

أصل الطيور

لساعات، كانت األزهار تكفي.
قبل األزهار، كان آدم يكفي.

قبل آدم، مجرد أن تكوني ضلعا يكفي.
يكفي أن تكوني جد قريبة من قلبه، يكفي

أن تشعري بذلك اإليقاع الجميل المطرد، يكفي
أن تكوني جزءاً من شيء أكبر يكفي.

وقبل الضلع، كونك من طين كان يكفي.
وقبل الطين، مجرد كونك من تراب كان يكفي.

وقبل التراب، كونك عـََدما كان يكفي.
ولكن حينها يكفي لم يعد يكفي.

أحنت األزهار رؤوسها، كأنها تقول: يكفي،
الفوانيا  بأزهار  محاطة  بشدة  شيئاً  حواء  تمنت  وهكذا 

ووحيدة بما يكفي
وكانت األمنية تكفي

لجعل كوز الصنوبر ينبت له جناحان، كانت األمنية تكفي
ألن تشير الى السماء، تقول: طائر، وتنتظر شيئا ليغرد. 

أعالم عربية
عياش يحياوي

عام  الجزائر  في  يحياوي،  عياش  الراحل  الجزائري  والباحث  الشاعر  ولد 
1957، شغل منصب »كبير الباحثين في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي« 
منذ 2007، وكان محاضراً في »أكاديمية الشعر« في أبوظبي. وهو يعد واحداً 
من الرموز التي انخرطت في الفعل الثقافي، والبحثي على وجه الخصوص، 
فقد كان اهتمام يحياوي باألنساب والتراث واحداً من أبرز اشتغاالته األدبية.

كما شغل يحياوي رئيس مكتب جريدة »الخليج« في رأس الخيمة، وتدرج 
الثقافي،  القسم  رئيس  ثم  ومن  الثقافي،  القسم  رئيس  نائب  ليشغل  فيها 
وكان يحياوي عضواً في لجان تحكيم كثيرة منها »رابطة أديبات اإلمارات«، 
الطفولة«،  العماني«، و»جائزة لطيفة بنت محمد إلبداعات  الشعر  و»مهرجان 

وغيرها من المسابقات األدبية.
الثورة«،  وجه  في  تأمل  »ديوان  بينها:  المؤلفات  من  العديد  له  صدرت 
و»عاشق األرض والسنبلة«، و»ما يراه القلب الحافي في زمن األحذية«، و»قمر 
»جزر  بينها:  كتب  عدة  ليحياوي  اإلمارات صدرت  عن  كتبه  ومن  الشاي«.. 
اإلمارات المحتلة«، و»ابن ظاهر شاعر القلق والماء«، و»العالمة والتحوالت«، 

و»أول منزل/دراسة بحثية في 50 مثقفاً من اإلمارات«.
جائزة  بينها:  الجوائز،  من  العديد  على  حياته  خالل  الراحل  حصل  وقد 
العويس لإلبداع عام 2015 و»جائزة لقبش لإلبداع الشعري« من الجزائر في 

عام 2013. وجائزة أحسن كتاب حول اإلمارات من مسابقة معرض الشارقة.
عن مشاريعه  الماضي،  نوفمبر  في شهر  قد كشف  يحياوي  الراحل  كان 
عين  مدينة  من  المواطنين  أحد  طرحه  تساؤل  على  رده  في  وذلك  الخيرية 

الخضراء بالمسيلة.
وقال يحياوي: »بدأت منذ أسبوعين في بناء دارين لتحفيظ القرآن الكريم 
بمالي الخاص وعلى أرضي، واحدة لألوالد والثانية للبنات، وسيكون هذا وقفا 

وهدية ألهلنا في عين الخضراء«.
توفي الشاعر يحياوي في أحد مشافي العاصمة اإلماراتية أبوظبي في 16 

فبراير عام 2020، عن عمر يناهز الـ 63 عاماً.

تابوت الغريب

من يدي يبدأ ميقات الذهوْل **** وألفعى الشعر دمعي والطلوْل
ربما زالت أساطير جديس **** وجـديسي رجُع ناياِت رسوْل
مدنٌ صدري ُحبالى باألغاني **** ربمـا غنـيُت مـن هــم ثقيـْل

ربما باللمس كفي ال تراني **** ربمـا يبصــرني تـل قلــيْل
ليس في الناس حكاياتي ولكن **** كل ما أحكيـه سهـو مستحيْل

عسل األفعى شفاهي ودمي **** شبح يهـذي وعفريتي صهيْل
يطرق األبواب قلبي مثلما **** جبـلٌ ملتفـتٌ قبـل الرحيـــْل
وطويل وجعي العالي وأَنا **** لي أن أهرب من ليل يطوْل

إن تغنى جرس الجار بلحن **** جرسي يعوي كما ذئب التلوْل
تدرك األنجم أني ساهر **** وقديما خـان أجــدادي ُسهيـْل

وأراني مثلما ماتوا أموت **** إن هذا الغصن من ذاك الخميْل
فعلى أي جهات األرض ركضي **** والردى يركض حولي ويصوْل
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 اأمثال �صعبية:

يموت الزمار وإيده تلعب..
اعتاد على شيء في حياته ال يستطيع  الذي  اإلنسان  أن  يدل على 
االستغناء عنه أبداً حتى ولو بلغ منه المشيب مبلغاً، ولذلك هو أشبه 
بالزمار )عازف المزمار( الذي سيظل يعزف عليه حتى يموت والمزمار 

بين أصابع.

يا رمضان دوك يرابك..

اليراب: هو جراب التمر.
ويقال إن أحد الناس جمع متاعاً لشهر رمضان الكريم حتى يدخره 
السنة كان لديه  لهذا الشهر، ومن خالل جمع هذه األمتعة على مدار 
صديق يدعى رمضان، فجاء هذا الصديق يوماً إلى منزل صديقه وطرق  
الباب فأجابت صاحبة البيت زوجة الرجل من الطارق، فأجاب رمضان، 
المتاع  من  لك  نجمع  الزمن  من  فترة  لنا  رمضان صار  يا  له  فقالت 
الكثير فأهالً بك تفضل وخذها، فحمل الصديق األغراض وذهب، ولما 
حضر زوجها سألها عن المتاع فأجابته بأنها أعطته إلى رمضان، فأدرك 
والمثل يضرب  البوش.  طرح  من  التين  تعرف  وال  مغفلة،  زوجته  أن 

بالتسرع ودعم التحقيق والتأكد من الحاجة.

كلمة ومعنى:
دليه:

قال الجمري: 
ولي ما يعرف المعاني ما يبين ْبها

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

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

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

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

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

كنايات مالحية:
»طمست جيا بيله«

طمست: غطست داخل الماء وتلفظ: غطت واألولى أصح.
الجيابيل: الجيبال هي العالمة البحرية الطافية التي يستدل بها على 
مكان الشباك، وعادة ماتكون من الشخب وخاصة أعقاب سعف النخيل، 

ومنذ سنوات، استخدم البحارة الفلين ويسمى محلياً )بربر(.
إن غطس الدالئل في الماء هو فقد الدليل المرشد إلى مكان الصيد، 
فبدونه يصبح من العسير الوصول إلى أماكن الشباك في بحر ال يرى 
على  تطلق  والكناية  المستحيل،  من  إنه ضرب  بل  يابسة،  أطرافه  في 
الشخص الذي يغيب فترة طويلة وتنقطع أخباره، بل وال يعرف له مكان 

أو عنوان وأخذته الحياة بعيداً عن أهله وخالنه.

)سرعة مسيمير(
مسيمير: زمار الرمل وهو طائر مقيم في سواحل الخليج.

بسرعة  يسير  أن  يمكنه  الرمل  بزمار  المعروف  البحري  الطائر  إن 
عالية على األرض حتى ال تكاد ترى رجليه وهو يمشي أو أن رجليه ال 

تكاد تالمس األرض.
اللحاق  يريد  أمره  في  للمستحيل  أو  للسرعة  تضرب  هنا  والكناية 

ببعض أموره.

عبارات
تراب نقا

هو نوع من الرمل الخشن األبيض النظيف الذي يستعمل في البناء، 
أي هو تراب نقي مأخوذ من النقا أي المرتفع الرملي.

هب ريح

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

                                                  صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«
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العربية  التلفزيونية  الدرامية  شهدت الساحة 
من  العديد  عرض  األخيرة  اآلونة  خالل 
المسلسالت التي تتناول السيرة الذاتية لبعض 
ومبدعين  فنانين  من  المشهورة  الشخصيات 
أن  إال  تاريخية،  ورموز  وسياسة  دين  ورجال 
النوعية  هذه  أن  يرون  الدراما  نقاد  من  العديد 
من المسلسالت لم تعد كسابق عهدها، تحظى 
باهتمام ومشاهدة كبيرين، وأرجع النقاد السبب 
إلى  يفتقر  المسلسالت  العديد من هذه  أن  إلى 
الوعي الدرامي، ويقوم على السرعة في اإلنتاج، 
على حساب الكيف والقيمة الفنية، ما يؤدي إلى 
تشويه الشخصية في العمل الدرامي، مؤكدين 
بالسيرة  تختص  التي  المسلسالت  بعض  أن 
لوقف  القضائية  الدعوات  تطاردها  الذاتية، 

عرضها.
ما  يعلنون  المنتجين  بعض  نجد،  ذلك  ومع 
بين الحين واآلخر عن نيّتهم رصد حياة أّي من 
والدينية  والتاريخية  والسياسية  الفنية  الرموز 
في أعمال درامية تلفزيونية. ولكن، َدخلت هذه 
المشروعات، غالباً، في طي النسيان بعد األزمات 

اإلنتاجية التي الحقتها.
الذاتية؟  السيرة  نريده من مسلسل  الذي  ما 

حتقيق: حممد قا�صم ال�صا�س 

أو  القصة بسيئاتها وحسناتها؟  كمال تفاصيل 
اختيار المهم منها، على اعتبار أنه من الصعوبة 
أن تلم 30 حلقة درامية بشخصية استحقت أن 

يكتب عنها مسلسل تلفزيوني؟ 
تتناول  التي  المسلسالت  أثارت  ما  كثيراً 
والمشاهير  والقومية،  الوطنية  الرموز  سير 
والمبدعين، وشخصيات عامة في شتى الميادين، 
جدالً واسعاً بين صناع الدراما من جهة، والنقاد 
كثيرة  أحيان  وفي  أخرى،  من جهة  والجمهور 
يبدأ هذا الجدل حتى قبل الشروع في التصوير، 
القائم  الجدل  هذا  يرافق  كثيرة  مرات  وفي 
األعمال  بعض  بوقف  تطالب  قضائية  دعاوى 
التلفزيونية، على اعتبار أن هذه األعمال تسيء 
كثر  حين  في  تتناولها،  التي  الشخصيات  إلى 
الحديث عن مدى مصداقية هذه األعمال، خاصًة 
أنها تجمل الشخصية التي تروي سيرة حياتها، 

وتركز على إيجابياتها فقط.
ولكن، في الوقت نفسه تعد مثل هذه األعمال 
الدرامية وسيلة سهلة ومبسطة لعرض مجموعة 
كبيرة من المعلومات عن الشخصية، خاصة في 
يعتمد  فيه  شيء  كل  أصبح  الذي  العصر  هذا 
على السرعة، حتى إن الجميع ال يمتلكون اآلن 

الوقت  في  ولكن  المعلومة،  عن  للبحث  وقتاً 
نفسه يجب أال يكون االعتماد على هذه األعمال 
الدرامية كلياً في الحصول على المعلومات عن 
هذه الشخصية، حتى ال تضيع أهمية اعتمادنا 
ثقة  األكثر  المصدر  تعد  التي  القراءة،  على 

لإلطالع على أي شيء. 
الدرامية  األعمال  هذه  من  عدد  تحول  وأن 
القادمة،  األجيال  منه  تتعلم  كامٍل  أرشيٍف  إلى 
هو  ما  عن شخصية  معلوماتها  منها  وتستقي 
أمر يعتبر خطيراً، ألن هذه المعلومات قد يكون 
الحقيقة، خاصة  عن  وبعيداً  مغلوطاً  منها  جزءٌ 

تلك التي تعرض لمكاسب تجارية.
ويرى عدد من نقاد الدراما أن نجاح الممثل 
في تجسيد شخصية شهيرة يرجع إلى ذكائه 
لها  أدائه  وكيفية  للشخصية،  تناوله  وطريقة 
المثلث  أضالع  بجانب  هذا  تقمصها،  وطريقة 
وهي:  العمل  نجاح  على  تساعد  التى  الثالثة 

المنتج والكاتب والمخرج.
خلدون  والسيناريست  الكاتب  التقت   »999«
قتالن، الذي تناول السبب الكامن وراء تحويل 
السير الذاتية لشخصيات مشهورة، إلى أعمال 
درامية تلفزيونية تروي حياتها للمشاهد، وإقبال 

خلدون قتالن لـ 999: 
بعض المؤلفين يميلون 
إلى أنسنة الشخصيات.. 

وهناك من يبالغ 
في تقديمها
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المنتجين عليها، فأوضح أن: »السبب يكمن في 
ثراء تلك الشخصية التي يتم تقديمها من جديد 
سواء  بأهميتها،  مسبقاً  يؤمن  الذي  للجمهور، 
السياسي،  أو  الديني  أو  الفني  الصعيد  على 
جمهورها  مسبقاً  تملك  الشخوص  فتلك 
الخاص، وبالتالي يضمن منتج العمل والمحطة 
التلفزيونية العارضة نسبة عالية من المشاهدة«.

التي  العربية  الدرامية  األعمال  تقييم  وحول 
حيث  من  الذاتية،  السيرة  بند  تحت  تصنف 
اإلنتاج والنص واألداء التمثيلي والتقني والفني، 
األحكام  نطلق  أن  نستطيع  »ال  قتالن:  أجاب 
بشكل عام على هذا النوع من األعمال الدرامية، 
فلكل عمل ظروفه الخاصة وحظوظه في النجاح، 
السيرة  بند  درامية تصنف تحت  أعمال  هنالك 
الذاتية شهدت نجاحاً منقطع النظير رغم ضعف 
لم  أعمال  وهناك  والفنية،  اإلنتاجية  إمكانياتها 
الشركات  حرص  رغم  نفسه  النجاح  تحقق 
ويكمن  صورة،  بأفضل  تقديمها  على  المنتجة 
في  المؤلف  المكتوب وطريقة  النص  في  السر 
الشركة  دور  يأتي  ثم  الشخصية،  تلك  تقديم 
واإلنتاجي،  الفني  الظرفين  توفير  في  المنتجة 
الظروف  كل  تحت  إنه  القول  نستطيع  ولكن 

كانت هذه األعمال تسوق بشكل جيد«.
من  النوع  هذا  حول  الدائر  الجدل  كل  رغم 
الدراما، يستمر المنتجون بالمجازفة واالستمرار 
في إنتاج مسلسالت السيرة الذاتية رغم التراجع 

في نجاح هذه النوعية من األعمال الدرامية التي 
فشلت الكثير منها في تكوين قاعدة جماهيرية 
مستمرة لها، وتحقيق إيرادات عالية إلى جانب 
ُترفع  التي  القضائية  الورثة والدعاوى  مشاكل 
على العمل الدرامي، ألن الورثة ال يجدون تطابقاً 
الدراما  نجد  النقيض  وعلى  الواقع،  وبين  بينه 
النجوم  من  الكثير  بين  شرساً  سباقاً  تشهد 

لتقديم هذه النوعية من الدراما.
الدرامية  األعمال  هذه  من  الكثير  اتهم  وقد 
وعدم  الحقائق  تزييف  من  الكثير  فيها  بأن 
اإلقناع  من  نوع  الوثائقية إلعطاء  الدقة  توخي 
األعمال  هذه  من  كثيراً  أن  كما  والمصداقية، 
فنية  أخطاء  وجود  من  تخلو  ال  الدرامية 
الضعيف  األداء  عن  فضالً  كبيرة،  وتاريخية 
للممثل الذي يؤدي الدور األساسي في العمل، 
الملكية  المنتجين لشروط  احترام بعض  وعدم 
الفكرية، والعودة إلى ذوي هؤالء قبل الخوض 

في تفاصيل حياتهم. 

إن نجاح أعمال دراما السيرة الذاتية يتطلب 
فقط،  التجاري  الربح  عن  االبتعاد  البدء  في 
وعدم تغييب المعلومات الدقيقة، وعدم االعتماد 
أن تسيء  على روايات غير موثقة، من شأنها 
الملكية  حقوق  واحترام  ذويها،  أو  للشخصية 
عند  معهم  واالتفاق  بالورثة،  الخاصة  الفكرية 
كتابة القصة والسيناريو والحوار، والتأني في 
اختيار أبطال العمل، بما يليق بالشخصية التي 
العمل بتقديمها، إلنجاز عمل فني  يرغب فريق 

يتوخى تقديم رؤية جمالية. 
وعن األعمال الدرامية العربية التي تعرضت 
األعمال  أصحاب  قبل  من  واسعة،  النتقادات 
أنفسهم في حال انتجت على حياة عينهم، أو من 
قبل أهل القصة ورفع دعاوى قضائية من قبل 
الورثة، مع توجيه انتقادات حادة من قبل النقاد 
واإلعالم لها، باإلضافة إلى الجمهور والمعنيين، 
أجاب قتالن: »يرجع ذلك إلى عدم التنسيق بين 
المؤلف وبين أهل القصة، فدائماً هناك حرص 

البتعاد  يتطلب  الذاتية  ال�شرية  دراما  اأعمال  جناح 

الدقيقة املعلومات  تغييب  وعدم  الربح  عن 
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الكلمة و الظل

شديد من طرف الورثة على تقديم شخصيتهم 
يميل  بينما  القداسة،  تحيطها  خاصة  كحالة 
وهناك  الشخصية،  أنسنة  إلى  المؤلفين  بعض 
يبالغ في تقديمها، وكأنها تعيش في عالم  من 
خيالي منفصل عن عالمنا، فيحدث هذا التباين 
رسم  قد  يكون  عادة  والجمهور  الرأي،  في 
مسبقاً مالمح الشخصية في رأسه، وفي كثير 
من األحيان يصاب بخيبة األمل، فهو يتوقع أن 
يرى تلك الشخصية كما يحب أن يراها، ال كما 

قدمها العمل«.
األعمال  من  كبيرة  مجموعة  ظهور  وعن 
الدرامية على الساحة الفنية العربية في الفترة 
مختلفة،  بأساليب  ذاتية  سيراً  تقدم  األخيرة 
تنوعت بين الجيدة والرديئة، وعن الشخصيات 
درامي  لعمل  الذاتية  سيرتها  لتحويل  األفضل 
أوضح  تجنبها؟  يفضل  التي  وتلك  تلفزيوني 
تلك  هي  األفضل  »الشخصيات  قتالن: 
الشخصيات التي ال وارث لها، وهنا تأتي براعة 
من  يراها  كما  القصة  نسج خيوط  في  الكاتب 
الناحية النفسية واالجتماعية، بينما يفضل تجنب 
الشخصيات التي تحتاج إلى موافقة الورثة للبدء 
بكتابة النص، وخاصة الشخصيات السياسية«.

األعمال  من  النوع  هذا  كتابته  إمكانية  وعن 
ثالث  قبل  قتالن:  قال  التلفزيونية،  الدرامية 

األصدقاء  أحد  معي  تواصل  تقريباً،  سنوات 
السعودي  الفن  عميد  أسرة  رغبة  عن  معبراً 
 )2012  - الحكيم )1918  الموسيقار طارق عبد 
للموسيقى  اليونيسكو  جائزة  على  الحائز 
)1981( بكتابة سيرته الذاتية في عمل درامي، 
الفنانون  له  الحكيم غنى  أن طارق عبد  ويذكر 
نجاة الصغيرة، وفايزة أحمد، وصباح، وسميرة 
توفيق، ووديع الصافي، وكارم محمود، ومحمد 
عبدو وطالل مداح وغيرهم الكثير، وهو صاحب 
إلى بالده، وبعد  الموسيقى  إدخال  الفضل في 
بيني  التشاور  تم  الحالة  تبني  على  موافقتي 
الحكيم« على  »سلطان طارق عبد  وبين وريثه 
صنع عمل يضيء على أهم المراحل في حياة 
كـقدوة  للجمهور  وتقديمه  الراحل  الموسيقار 
لكل صاحب موهبة فتجربة الراحل تستحق كل 

العمل  من  حلقات  ثالث  انجاز  وبعد  االحترام، 
األمر  ليبقى  اإلنتاجي  التبني  مشكلة  واجهتنا 

معلقاً حتى هذه اللحظة. 
وأضاف: »في الحقيقة ما زلت آمل أن يتحقق 
طارق  الراحل  سيرة  وأكمل  اإلنتاجي،  الشرط 
سالمة  شخصية  تغريني  كما  الحكيم.  عبد 
السوري  الشعبي  والشاعر  الفنان  األغواني 
له  كان  حيث  عصره.  في  والمعروف  الراحل 
السياسي  المونولوج  فن  ازدهار  في  الفضل 
واالجتماعي في سورية، منذ أوائل الثالثينيات، 
حيث نظم وغنى المونولوج، وتمكن خالل فترة 
كانت  التي  الجماهير،  على  التأثير  من  قصيرة 
واستطاع  وينظم،  يغني  ما  كل  وتحفظ  تتلقف 
الناس ومشاعرهم  التعبير عن عواطف  الراحل 

وعدائهم للمستعمر الفرنسي آنذاك«. 

ال�شرية  لأعمال  تر�شحًا  ال�شخ�شيات  اأف�شل 

لها وارث  ل  التي  الدرامية هي  الذاتية 

www.cgc-kw.com



www.cgc-kw.com
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ستوب!

النبع الروائي كثيراً ما يحمل الشريط السينمائي 
بعيدة،  آفاق  إلى  عالياً،  ويحلق  جناحيه  على 
التي  الفكرة  عمق  الحسنيين،  بين  يجمع  فهو 
بمفردات  التعبير  البشرية، وجمال  النفس  تحلل 
والموسيقى  واإلضاءة  التصوير  السابع،  الفن 
والمونتاج وغيرها، ولهذا فهو كثيراً ما يستطيع 
عبور حواجز الزمان والمكان والعادات والتقاليد 
وغيرها، ألنه يراهن على الطبيعة البشرية، الفطرة 
التي خلقنا الله عليها، أتحدث عن مشاعر الحب 
كل  والشح،  العطاء  والتضحية،  والغيرة  والكره 
ال  بقوة  بابك  تطرق  وغيرها  األحاسيس  تلك 
ليس فقط  تتأمل  لكي  توقظك  نعومة،  تخلو من 
الموقف الدرامي الذي تتابعه على الشاشة مهما 
بلغت خصوصيته، ولكنك تعثر على نفسك بكل 
الشاشة  أمام  موقعك  من  ينقلك  الفيلم  أبعادها، 
لتلتحم به، يشاهدك أكثر مما تشاهده، فتكتشف 
أنك وقد هاجرت من عالمك إليه من دون )فيزا(.

يقولون،  وهم  أصدقائي،  إلى  أستمع  ما  كثيراً 
أغلب أفالمنا التي ُقدمت قبل زمن المحمول لو 
أننا شاهدناها اآلن، فلن نقتنع بالحبكة الدرامية، 
التي من الممكن أن تنتهي بمجرد مكالمة بالهاتف 
الدراما  كانت  لو  قطعاً،  صادقون  وهم  النقال، 
تتكئ فقط على الحبكة الدرامية، وليس ما بعدها.
فيلم )نساء صغيرات( ال يمكن أن ُتري سحره 
الفيلم  الحكاية،  ظالل  في  ولكن  حكايته،  في 
الكوت،  ماي  لويزا  للروائية  رواية  عن  مأخوذ 
بطولة  جيروج،  جريتا  واإلخراج  السيناريو 
بوغ  وفلورانس  واتسون  وإيما  رونان  سيرشا 
ولورا ديرن وتيموثي شاالميت والفنانة الكبيرة 

منحت  والتي  استريب  ميريل  التمثيل  أيقونة 
أن تبرق  النجم على  للجميع، يؤكد قدرة  درساً 
موهبته، مهما ضاقت المساحة الدرامية، وهكذا 

توهجت ميريل من ثقب إبرة.
عليه؟  المتعارف  بالمعنى  نسائي  فيلم  هو  هل 
القصة المرأة والكاتبة الدرامية امرأة، وهي أيضاً 
المخرجة، ال أرتاح لتلك التقسيمات التي تحاول 
تصنيف اإلبداع تبعاً لجنس الكاتب، أو المخرج، 
من الممكن اعتبار أن الرواية وأيضاً الفيلم، يقعان 

تحت تلك المظلة النسائية.
السينمائي حتى من قبل  للخيال  الرواية جاذبة 
وهناك  سنوات،  عشر  بنحو  السينما  تنطق  أن 
معالجات درامية للقصة نفسها، ألنها تثير شهية 
والحقيقة  بزاوية خاصة  لكي يطل عليها  الفنان 
ليست فقط السينما، القصة الروائية كانت هدفاً 
للعديد من الوسائط الدرامية في اإلذاعة والمسرح 
فهي  واألوبرا،  والباليه  الموسيقية  والعروض 
ملهمة للجميع، ووصل عدد األعمال التي تناولت 
الرواية 18 رؤية مختلفة، وهذا يعني أن الرهان 
الحبكة،  بكثير من مجرد  أبعد  ذروة  إلى  وصل 
فهي تدفع خيال المبدع لخلق حالة أخرى موازية 

ومختلفة.
لتشعر  كاتبة  ُتصبح  بأن  تحلم  التي  الفتاة 
تستطيع  أن  األساسي،  هدفها  أن  إال  بكيانها، 
اكتساب المال القليل من هذه القصص لتنفق على 
أسرتها التي تعاني من انقسام عام تعيشه البالد 
خاص  ومؤثر  أمريكا،  في  األهلية  الحرب  وهو 
متمثل في هجرة األب لتلك األسرة وتحمل األم 
البنات في مرحلة  مسؤولية بناتها األربع، طبعاً 

نساء صغيرات..
دراما العائلة التي سكنت تاريخ اإلبداع!

عمرية حرجة بحاجة إلى أسرة متماسكة نفسياً 
وعضوياً.

تلتقي االبنة الُكبرى بناشر ورئيس تحرير إحدى 
عندما  بالقلم  يمسك  وهو  يبدو  الذي  الجرائد 
التي  القصيرة  االختصار من قصتها  شرع في 
كأديبة،  بها  االعتراف  باب  خاللها  من  تطرق 
على  الكاميرا  لقطات  خالل  من  الناشر  يبدو 
وجهها وكأنه يقتطع جزءاً من جسدها، بينما هو 
نراه  بقلمه _والذي  يمارس  شديدة  وبسهولة 
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يف انتظار مهرجان البحر االأحمر ال�صينمائي !

نعم كان ينبغي التأجيل بسبب )الكورونا( التي صارت هي االسم األكثر رعباً في العالم، من 
المؤكد أن المهرجان ستقام دورته األولى هذا العام، بعد أن تتبدد المخاوف من هذا الفيروس 
الغامض، حجم الترقب كبير جداً لهذا المهرجان السينمائي الذي يحمل اسم )البحر األحمر(، 
منطلقاً من مدينة )جدة( التاريخية بالمملكة العربية السعودية، لم يكن األمر مفاجأة ألحد 
من المتابعين، ألن ما يجري من وميض ثقافي وفني متدفق بتنويعاته المختلفة في  السينما 

والمسرح والموسيقى والفن التشكيلي بالمملكة، كان ينبغي أن ُيسفر عن هذا المهرجان.
المهرجان تدعمه وزارة الثقافة السعودية من خالل الوزير األمير بدر بن عبد الله بن فرحان 

آل سعود، والمخرج والكاتب والمنتج محمود الصباغ المدير الفني للمهرجان.
المهرجانات الكبرى تتوجه أساساً لدعم السينما في البلد المضيف، وهكذا نجد دائماً في 
أن  كما  المحلية،  السينما  على  وتاريخية  آنية  إطاللة  وغيرها  و)فينسيا(  و)برلين(  )كان( 
والعربي  الخليجي  البعد  يغفل  ولن  السعودي،  بتوجهه  له،  بيان  أول  في  أعلن  المهرجان 
المهرجانات  بتفاصيل  إلماماً  الشخصيات  أكثر  من  كوادره،  اختار  المهرجان  والعالمي، 

العالمية، فهم من القامات المشهود لها بالكفاءة.
مدير المهرجان محمود الصباغ واحد من الشباب الموهوبين بالمملكة، مفعم بعشق السينما، 
شاهدت أول أفالمه الروائية الطويلة في مهرجان )برلين(، وذلك قبل أربع سنوات )بركة 
مشاركة  أول  تلك  وكانت  الفيلم،  بطال  وهما  والرجل،  للمرأة  يصلح  واالسم  بركة(  يقابل 
أعني  أكن  ولم  خليجياً،  األجرأ  السينمائي  الشريط  أنه  يومها  كتبت  )برلين(،  في  للمملكة 
بالجرأة هنا مجرد المشاغبة مع )التابوهات( الممنوعات، ولكن توقفت أمام الجراة اإلبداعية 
الجمالية، وخفة الظل وروح الحداثة في السرد السينمائي، كما أنه ألول مرة يكسر النمط 
السائد في السينما العربية وخاصة المصرية، التي عادة ما تقدم صورة واحدة للشخصية 
الخليجية المرفهه، شاهدنا على العكس البطل الرئيس شاب سعودي يجاهد من أجل توفير 

لقمة العيش.
تابعت المخرج بعد ذلك بفيلمه الروائي الثاني وهو يواصل المشاغبة الفنية )عمرة والزواج 

الثاني(، والذي عرض في أكثر من مهرجان عالمي مثل )لندن( و)القاهرة(.
شاهدت قبل عامين علم المملكة العربية السعودية، يرفرف فوق شاطئ )الريفييرا( بمدينة 
)كان( الفرنسية متصدراً جناح الفيلم السعودي، وبعدها رأيت الجناح في مهرجان )برلين( 
وُعرضت في هذا اإلطار أفالم قصيرة روائية وتسجيلية، ليتعرف العالم على تلك المواهب 

السعودية الشابة، التي بدأت تعبر عن نفسها.
هناك العديد من المهرجانات عالمياً وعربياً تطل على البحر المتوسط، وتستمد خصوصية 
من تلك اإلطاللة، بينما هذه هي المرة األولى التي يحمل فيها مهرجان اسم )البحر األحمر( 

بكل ما يملكه من سحر آخاذ.
المهرجانات الكبرى تحلق بجناحي الثقافة واالقتصاد وبقدر ما تفتح نوافد ثقافية للجمهور، 
إلقامة  اإلنتاج  شركات  يجذب  والذي  للفعاليات،  الموازي  بالسوق  تنتعش  أيضاً  فإنها 
أرى  أن  السينما  مثل كل عشاق  انتظر  األفالم،  تدفق صناعة  مشروعات مشتركة تضمن 
قبل نهاية 2020 )قوس قزح( سينمائياً عالمياً قادماً من البحر األحمر، ال أتصور التأجيل 
الذي التزم به المهرجان حرصاً على الجمهور والضيوف، سوى ورقة ستصب في صالح 
المهرجان، الذي من المؤكد سيضيف الكثير لنا ليصبح عنواناً متميزاً للسينما العربية في 

العالم.

أكشن

طارق ال�صناوي

tarekelshinnawi@yahoo.com

ولكنها  كرامتها،  ينتهك  وكأنه   ،_ سكين  مثل 
أن ترى  إلى  ال تملك غير اإلذعان، فهي بحاجة 
للمال،  توقها  إلى  باإلضافة  منشورة،  كلماتها 
رواية  تكتب  بأن  عليها  يسيطر  حلمها  ويظل 
قبل  األولى  الكتابة  من  تنتهي  وبالفعل  طويلة، 
التنقيح، وفي خالف مع شقيقتها األصغر، تلقي 

بالمخطوطة لتلتهما النيران.
بين  حتى  الغيرة  مشاعر  يغفل  ال  السيناريو 
السيناريو  لكاتبة  النسائية  والرؤية  الشقيقات، 
والمخرجة ال تترك تفصيلة، إال وهي تستثمرها 
في  النسائي  الصوت  نبض  يعلو  التعبير،  في 
ذلك  في  طبعاً  الدرامي،  ثم  ومن  األدبي،  العمل 
التي  النظرة  بتلك  تقابل  المرأة  كانت  الزمان 
تشكك في قدرتها الفكرية والشخصية والنفسية، 
الزواج  مواٍز،  خط  في  المخرجة  أيضاً  تقدم 
باعتباره أحد وسائل الدفاع المشروعة لإلنسان، 
خاصة عندما يرتبط بحل اقتصادي، أيضاً الموت 
الصغيرة،  العائلة  تلك  على  بشراسة  يطل  الذي 
وهو يختطف األخت الصغيرة عازفة البيانو، لعب 
هو  ليصبح  مرضها  جاء  مشاعرنا،  على  الفيلم 
الجسر لعودة الترابط العاطفي بين أفراد األسرة، 
كان األمل يلوح أمامنا لنرى بصيصاً من بعيد ثم 

يتبدد في لحظات وكأنه سراب.
الرواية كنص جاذب  تحملها  السينمائية  الرؤية 
في  األحداث  تجري  حيث  الطبيعية  للصورة 
كل  في  متعرج  الزمني  الخط  الخالب،  الريف 
أبعاده فهو يتحرك بحرية صعوداً وهبوطاً، يحلل 
ألخرى،  يعود  ثم  الرئيسة،  الشخصيات  إحدى 
أعماق  في  تولد  الرؤية  تلك  فإن  العادة  وفي 
الدرامية  الرؤيتين  بين  تجمع  وهي  المخرجة 
واإلخراجية، وهذا هو ما يمنح الفيلم خصوصية 

في السرد درامياً وبصرياً.
الرواية نشرت في الستينيات من القرن التاسع 
األمريكي-  الصراع  أثناء  جزأين  على  عشر 
والتقسيم  والشمال  الجنوب  بين  األمريكي، 
األغنياء  بين  واالقتصادي  اللوني  العنصري 
في  وطن،  تاريخ  تحكي  أيضاً  فهي  والفقراء، 
وعالقتها  الكاتبة  حكاية  من  جزء  الرواية 
الورق  على  البوح  على  قادرة  فكانت  بشقيقتها 
بما لم تستطع الجهر به في الواقع. الفيلم رشح 
للعديد من جوائز )األوسكار( حصل على جائزة 
تصميم المالبس، ولكني أرى أن جائزته الكبرى، 
هي أنك كلما تأملته، تجد فيضاً جديداً من األفكار 

تسكن في أعماقك. 



سياحة

التي  والمدن  العواصم  السياح  من  عدد  يختار 
في  خصوصاً  سياحية  كوجهات  أنهار  فيها  تمر 
فصلي الربيع والصيف، نظراً العتدال الطقس فيها 
خالل هذه الفترة من السنة، ما يسمح لهم بالقيام 
لغنى طرفي كل  برحالت في الهواء الطلق، ونظراً 
نهر من هذه األنهار باألماكن السياحية التاريخية 
المشهورة  النهرية  المدن  أبرز  هي  فما  والحديثة، 

سياحياً في العالم؟

القاهرة والنيل 
يتوجه عدد من السياح من مختلف دول العالم 
ارتبطت  التي  القاهرة  المصرية  العاصمة  إلى 
ويستقل  وسطها.  يمر  الذي  النيل  بنهر  سياحياً 
المتوسطة في  المراكب  أو  الكبيرة  السفن  السياح 
ويستمتعون  النيل،  نهر  مياه  في  سياحية  جولة 
بتناول الطعام والشراب وحضور الحفالت واإلقامة 

اإعداد: �صايل اأبوفار�س 

ليالً في هذه السفن والمراكب، أو يستقلون الزوارق 
يقومون  ثم  المائية«،  و»األتوبيسات  الصغيرة 
في  النيل  نهر  جانبي  على  برية  سياحية  بجولة 
السياحية  بالمواقع  الغنية  المدينة  هذه  القاهرة 

القديمة والمعاصرة.
ومن األماكن التي يزورها السياح في القاهرة: 
العامة، مثل: األزهر، واألزبكية، والدولية،  الحدائق 
أنواع  على  تحتوي  والتي  والفسطاط،  واليابانية، 
متعددة من األشجار والنباتات والزهور والكائنات. 
وبرج القاهرة المكون من 16 طابقاً بارتفاع يصل 
إلى 187 متراً، حيث يمكن للسياح مشاهدة القاهرة 
من علو، وتناول الطعام والشراب في المطعم الدوار 

الموجود في أعلى البرج.
والتأمل  الهدوء  أجواء  السياح  من  يفضل  ومن 
دجلة  وادي  محمية  زيارة  يمكنه  الطبيعة،  وسط 
نحو  مساحتها  تبلغ  والتي  المعادي،  منطقة  في 

سحر األنهار 
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60 كيلومتراً مربعاً، وهي محمية غنية بالعديد من 
والحشرات،  والزواحف  والطيور  الحيوانات  أنواع 
وبالحجارة القديمة التي تعود إلى ماليين السنين. 
كما يمكنه زيارة »عين حلوان« في منطقة حلوان، 
االسترخاء  في  الكبريتية  مياهها  من  واالستفادة 

وعالج العديد من األمراض.
مدينة  هناك  الثقافية،  السياحة  هواة  وللسياح 
أون الفرعونية بمنطقة عين شمس، والمتاحف مثل: 
المتحف المصري، ومتحف الفن اإلسالمي، ومتحف 
الفن المصري الحديث، ومتحف الحضارة، ومتحف 
ومتحف  مصر،  حديد  سكك  ومتحف  الشمع، 
العيني، ومتحف بيت األمة، ومتحف جاير  القصر 
أندرسون، ومتحف المركبات الملكية، ومتاحف قلعة 
الحربي،  المتحف  الجوهرة،  )قصر  الدين  صالح 
متحف الشرطة(، ومتاحف قصر عابدين )متحف 
متحف  والنياشين،  األوسمة  متحف  األسلحة، 
الفضيات، متحف هدايا رئاسة الجمهورية، متحف 
كل  وتتضمن  المنيل.  وقصر  التاريخية(،  الوثائق 
المتاحف والقصور محتويات قديمة وجديدة  هذه 
ومعرفة  مشاهدها  من  السائح  يستفيد  متعددة، 
تفاصيل عنها وعن الفقرة الزمنية التي تعود إليها.

مثل:  الدينية،  األماكن  زيارة  للسياح   ويمكن 
رقية  والسيدة  زينب  والسيدة  الحسين  مساجد 

سكينة  والسيدة  فاطمة  والسيدة  عائشة  والسيدة 
والسيدة نفيسة واإلمام الشافعي )رضي الله عنهم 
طولون،  بن  ومسجد  األزهر،  والجامع   ،) أجمعين 
ومسجد  األقمر،  وجامع  بيبرس،  الظاهر  ومسجد 
السلطان حسن، وجامع سنان باشا، ومسجد عمرو 
بن العاص، ومسجد محمد بك أبو الذهب، ومسجد 
ومسجد  المؤيد شيخ،  ومسجد  الله،  بأمر  الحاكم 
ومسجد  قايتباي،  ومسجد  برقوق،  السلطان 
صرغتمش،  ومسجد  الغوري،  ومسجد  قالوون، 
باإلضافة  الرفاعي،  ومسجد  علي،  محمد  ومسجد 
وكذلك  القديمة.  والمعابد  الكنائس  من  عدد  إلى 
البيوت والقالع القديمة، مثل: بيت السحيمي، وبيت 
الهراوي، وبيت السناري، وبيت زينب خاتون، وبيت 

الدين  الكريتلية، وبيت جمال  الست وسيلة، وبيت 
الذهبي، وبيت محمود محرم، وقلعة صالح الدين، 
والنصر  )الفتوح  القديمة  القاهرة  أسوار  وأبواب 
وزويلة وغيرها..(، وقصر األمير بشتاك، وأسواق 
والنحاسين، واألحياء  الخليلي والصاغة  مثل خان 

القديمة مثل التربيعة والخيامية وتحت الربع.
ويطلع السياح في كل هذه األماكن على النماذج 
العمرانية الجميلة  والمتنوعة التي بنيت وجددت بها 

بحسب كل مرحلة زمنية مرت على القاهرة.

باريس والسين
يزور الكثير من السياح من مختلف قارات العالم 
العاصمة الفرنسية باريس، وبعد جولة عبر وسائل 
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سياحة

النقل المائية المتعددة في نهر السين الذي يمر 
في المدينة، وتناول الطعام والشراب وحضور 
الكبيرة  السياحية  المراكب  متن  على  الحفالت 
والمقاهي  المطاعم  أحد  في  أو  المتوسطة  أو 
المطلة على النهر، ينطلق السياح في جولة داخل 
باريس، ومن األماكن التي يتوجهون إليها هناك:

المدينة  على  السياح  يطلع  حيث  إيفل،  برج 
البرج  ويعتبر  متراً،   324 إلى  ارتفاع يصل  من 
رمزاً للعاصمة الفرنسية، وهو من ضمن الئحة 
التراث العالمي لمنظمة اليونسكو الدولية التابعة 

لمنظمة األمم المتحدة.
أهم  من  يعتبر  والذي  اللوفر،  ومتحف 
المتاحف الفنية في العالم، وهو مقسم إلى أجزاء 
حسب نوع الفن وتاريخه، ويبلغ مجموع أطول 
قاعاته نحو 13 كيلو متراً مربعاً، ويتضمن أكثر 
أثرية من  فنية، و5664 قطعة  مليون قطعة  من 
وبالد  والمصرية  والرومانية  اإلغريقية  اآلثار 

الرافدين.
شارع الشانزيليزيه، وهو من أرقى الشوارع 
يمكن  حيث  العالم،  في  والتجارية  السياحية 
المحال  من  التسوق  مالياً  القادرين  للسياح 
يمكن  كما  فيه،  الموجودة  الفخمة  التجارية 
وصاالت  والمقاهي  المطاعم  زيارة  للسياح 

السينما وقاعات الموسيقى الموجودة فيه. 

قبر  قربه  وضع  والذي  النصر،  وقوس 
االشتعال،  دائمة  شعلة  مع  المجهول  الجندي 
ويمر تحته العرض العسكري السنوي احتفاالً 
بالعيد الوطني الفرنسي في 14 يوليو كل سنة.

الميادين  أكبر  من  وهو  كونكورد،  ميدان   
في باريس، وضعت في وسطه مسلة مصرية 
ضخمة أهداها الخديوي إسماعيل للملك لويس 

فيليب.

موسكو وموسكفا
يزور عدد من السياح من مختلف دول العالم 
العاصمة الروسية موسكو التي ارتبطت تاريخياً 
فقد  نهر موسكافا،  أو  بنهر موسكفا  وسياحياً 
النهر،  هذا  ضفاف  على  موسكو  مدينة  بنيت 

وسميت على اسمه.
وموسكفا هو نهر كبير طوله 500 كيلومتر، 
ويمر بمنطقة سمولينسك أوبالست، قبل أن يمر 

بمدينة موسكو.
والمراكب  السفن  السياح  يستقل  أن  وبعد 
نهر  وسط  جولة  في  السياحية  والقوارب 
النهر  ضفتي  إلى  االنتقال  يمكنهم  موسكفا، 
والحديثة  القديمة  السياحية  المواقع  لزيارة 
الروسية،  العاصمة  في  والموجودة  المتعددة 

ومنها:

قلب  بأنه  يوصف  الذي  األحمر  الميدان 
الشوارع  يربط معظم  والذي  النابض،  موسكو 
حيث  بعضاً،  ببعضها  المدينة  في  الرئيسة 
يستعيد السياح بمشاهدة المباني القديمة حول 
الميدان عدداً من األحداث التاريخية التي شهدها 
التاريخية  المباني  يزورون  كما  الميدان.  هذا 
ومتحف  الكرملين،  مبنى  مثل:  األخرى، 
كولومينسكوي، ومباني الحقبة السوفييتية في 
شارع تفرسكايا، والمباني القديمة في شوارع 
وجسر  دميتروفكا  وبولشايا  نيكولسكايا 
بانيا  ساندوني  حمام  باإلضافة  كوزنتسكي، 
العام، والذي بني في القرن التاسع عشر وفق 
للسائح  يمكن  حيث  القديم،  المعماري  الطراز 
بخار مريح،  والحصول على حمام  االسترخاء 
باإلضافة إلى مترو أنفاق موسكو والذي يتميز 

بتصاميمه وزخارفه الجميلة.
هناك:  السياح،  من  والثقافة  الفن  ولهواة 
تذاكر  حجز  يمكنهم  حيث  البولشوي،  مسرح 
هذا  في  الروسي  الباليه  عروض  لحضور 
لراقصي  المميز  األداء  ومشاهدة  المسرح، 
األعمار.  الروس من مختلف  الباليه  وراقصات 
ويمكنهم أيضاً زيارة عدد من المعارض المهمة، 
ومعرض  الحديث،  للفن  موسكو  معرض  مثل: 
بوشكين، ومعرض تريتياكوف، ومعرض فنون 

أبنية تاريخية تطل على نهر موسكوفا
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المعاصر.  للفن  الجراج  ومعرض  الملتيميديا، 
التي  موسكو  جامعة  زيارة  يمكنهم  وكذلك 
يقع في طابقها العلوي متحف الجغرافيا الذي 
يقدم للسياح فرصة مشاهدة بانورامية لمدينة 
موسكو بأكملها. وأيضاً مقبرة القائد السوفييتي 
الشهير لينين، حيث وضع جثمانه المحنط بعد 
الشهير  الروسي  الكاتب  منزل  وكذلك  وفاته. 
بعد عودته من  فيه  أقام  الذي  مكسيم غوركي 
المنفى في إيطاليا، والذي تحول لوجهة سياحية 

بعد وفاته.
حدائق  هناك:  السياح،  من  الطبيعة  ولهواة 
والنباتات  والزهور  باألشجار  الغنية  موسكو 
وحديقة  فيلي،  حديقة  مثل:  الحية،  والكائنات 
وحديقة  ألكسندر،  وحديقة  سوكولنيكي، 
لألحياء  موسكو  وحديقة  موسكو،  حيوانات 
تتضمن  والتي  موسكو«،  »أكواريوم  المائية 
ومتحف  نادرة.  وأسماكاً  بحرية  حيوانات 
تشارلز داروين الذي يعتبر أول متحف للتاريخ 
 5000 من  أكثر  ويتضمن  العالم،  في  الطبيعي 
قطعة أثرية، بينها حفريات للديناصورات، والتي 
يطلع عليها السياح عبر عرض مباشر بالصوت 
على  الديناصورات  حياة  عن  يعبر  والصورة 
األرض منذ ماليين السنين وأسباب انقراضها. 
كما يطلعون على نماذج من الحيوانات والطيور 
في  الجليدية  المناطق  في  تعيش  كانت  التي 

روسيا مثل سيبيريا.
من  عدد  هناك  التسوق،  هواة  وللسياح 
والتي  موسكو،  في  التجارية  والمحال  المراكز 

البضائع واألسعار بحسب رغبات  فيها  تتنوع 
تجربة   ً أيضا  ويمكنهم  سائح.  كل  وقدرات 
تقدم  التي  موسكو  في  والمطاعم  المقاهي 
كافيار  مثل  الروسية،  والحلويات  األكالت 
يبلغ  الذي  فدراسيون  برج  وهناك  كيك.  وبان 
ارتفاعه 61 طابقاً، والذي يحتوي على مطعم هو 
األعلى ارتفاعاً في موسكو، ومن البرج والمطعم 
يستمتع السياح بمشاهدة العاصمة الروسية من 

أعلى.

نيو أورلينز والمسيسيبي
مدينة نيو أورلينز هي إحدى أهم المدن في 
والية لويزيانا بالواليات المتحدة األمريكية، وقد 
ارتبطت هذه المدينة سياحياً بنهر المسيسيبي، 
وهي تجذب العديد من السياح من مختلف دول 

العالم. 
وتتميز هذه المدينة باستمرار تأثرها بفترة 
في  اإلسبانية  والهجرة  الفرنسي  االستعماري 
والية لويزيانا، حيث ال تزال اللغتان الفرنسية 
أورلينز  نيو  مدينة  في  تستخدمان  واإلسبانية 

إلى جانب اللغة اإلنجليزية. 
ويمكن للسياح خالل قيامهم برحلة وسط نهر 
مسيسيبي المار، أو تجولهم في شوارع المدينة، 
االلتقاء بمواطنين أمريكيين تعود أصولهم إلى 
»الكاجون«، وهم أحفاد المستوطنين الفرنسيين 
إلى والية لويزيانا من كندا وهم  الذين جاؤوا 
يتحدثون باللغة الفرنسية، وبمواطنين أمريكيين 
آخرين تعود أصولهم إلى »الكريول«، وهم أحفاد 

الوالية  إلى  الذين جاؤوا  المستوطنين اإلسبان 
من بالدهم وهم يتحدثون باللغة اإلسبانية.

ومن الفعاليات التي يستمتع فيها السياح في 
نهر مسيسيبي،  في  أورلينز، رحلة  نيو  مدينة 
الطبيعة  ذات  ريفية  مناطق  قرب  يمرون  حيث 
الجميلة أوالً، ثم يمرون وسط المدينة بمبانيها 
إلى منطقة مصب  الحديثة والعصرية، وصوالً 
يمكنهم  حيث  المسيسيبي-ميسوري،  نهر 
تناول الطعام والشراب وحضور الحفالت على 
المطاعم  أحد  في  أو  السياحية  المراكب  متن 
والمقاهي والفنادق وسط المدينة أو في منطقة 

المصب.
كما يزور السياح الحي الفرنسي في مدينة 
نيو أورلينز، حيث المطاعم والمقاهي التي تقدم 
يقدم  وحيث  الفرنسية،  والمشروبات  األطعمة 
في  فنية  عروضاً  الموسيقية  الفرق  من  عدد 
المنتشرة  الجاز  لموسيقى  خصوصاً  الشارع 
إلى  باإلضافة  المدينة،  هذه  في  والمشهورة 
يشتري  مفتوح  سوق  وهو  الفرنسي،  السوق 
منه السياح منتجات مصنوعة يدوياً، وبضائع 

غير المكلفة، وأغراضاً مستعملة إذا رغبوا.
ومن األماكن السياحية في نيو أورلينز هناك 
يوجد  حيث  جاكسون  أندرو  وميدان  ساحة 
حيث  الحدائق  ومنطقة  قديمة،  ومباٍن  تمثال 
المعماري  الطراز  المبينة على  القديمة  القصور 
الفيكتوري، وكابينة جورج واشنطن التاريخية، 
وشارع القناة التي يوجد فيها عدد من الفنادق 

والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية.
أبنية تاريخية تطل على نهر موسكوفا

أحد الجسور التي تطل بين ضفتي نهر مسيسيبي في نيوأورلينز
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من هنا وهناك

غواص ينافس في تصفيات النسخة الرابعة 
الحياري  الحر  للغوص  فزاع  بطولة  من  عشرة 

بدبي النابعة من الموروث الشعبي.

نظم  تقنيات  أحدث  على  يطلعون  أعمال  رجال 
مؤتمر  دبي  تستضيف  حيث  المطارات،  أمن 
استثمار  وسط  المقبل  يونيو  في  المطارات  أمن 
المطارات مليارات الدوالرات لتعزيز وتوسيع نظم 

األمن والسالمة فيها.

أحد المشاركين في بطولة »كأس 
العالم للدراجات الجبلية في المدينة« 
من  دراجاً   32 فيها  وشارك  بدبي 
من 13  عالميًا  اللعبة  وأبطال  نجوم 

دولة 
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حيث  كورونا،  فيروس  من  واقية  أقنعة  يرتدون  مصلون 
تفشي  من  للحد  وقائية  إجراءات  الدول  من  العديد  اتخذت 
الفيروس، ومنها إغالق المساجد ودور العبادة للحد من انتشار 

الفيروس. 

بلقب  الفائز  علي  آل  عبيد  جمعة 
بطولة فزاع لليولة يعبر عن فرحته 
الذهبي،  فزاع  كأس  ليحصد  باللقب 
وينال الجائزة المالية الكبرى البالغة 

مليون درهم.

معتمر يرتدي قناعاً واقياً من فيروس كورونا، حيث أعلنت 
وزيارة  العمرة  ألغراض  أراضيها  دخول  تعليق  السعودية 
المسجد النبوي والسياحة مؤقتاً كإجراء احترازي للوقاية من 

انتشار الفيروس. 
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من هنا وهناك

األسهم  أسعار  انهيار  يتابع  صيني  مستثمر 
االقتصادية  التبعات  بسبب  شنغهاي  بورصة  في 

لفيروس كورونا على االقتصاد العالمي.

زورق يشارك في فعالية رياضية بدبي، حيث 
وجلسة  عمل  ورشة  الرياضي  دبي  مجلس  نظم 
عصف ذهني لبحث سبل تطوير قطاع الرياضات 

البحرية في اإلمارة.

يرتدون  صينيون  شرطة  رجال   
تيان  بوابة  أمام  يقفون  واقية  أقنعة 

إن مين بالعاصمة بكين.
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نزهة

الكلمات المتقاطعة

سودوكو

تراثيــــــات
- قال اإلمام لتلميذه: منُذ متى صحبتني؟ فقال: منذ ثالثين سنة فقال: فما تعلمت منّي؟ قال: 
خمساً فقال الشيخ: عجباً ذهب عمري معك ولم تتعلّم إال خمساً، فما هي قال: األولى نظرت في 
قول الله: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فأجهدت نفسي في دفع الهوى. الثانية 
نظرت إلى الخلق فرأيت كاًل يتباهى بماله ونسبه ثم نظرُت إلى قول الله: إّن أكرمكم عند الله اتقاكم 
فعملُت في التقوى. الثالثة نظرت إلى الخلق وهم يتحاسدون على نعيم الدنيا فنظرُت إلى قول الله: 
نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فعلمُت أن القسمة من عند الله فتركُت الحسد. الرابعة 
نظرُت إلى الخلق فرأيُت كل واحد منهم ُيكابد نفسه وُيذلّها في طلب الرزق فنظرُت إلى قول الله: 
وما من داّبة في األرض إال على الله رزقها فعلمُت أّني واحد من هذه الدواّب. والخامسة نظرُت إلى 
الخلق فرأيُت كّل مخلوق منهم متوكاًل على مخلوق مثله ونظرُت إلى قول الله: ومن يتوّكل على الله 
فهو حسبه فتركُت التوّكل على المخلوق فقال الشيخ لتلميذه: أحسنت لقد لخصت كل ما تعلمته. 

قــــــالوا
- يبقى الحب ما بقي المال.

- من يقرض ماله لصديقه يخسر االثنين. 
- من صمم على بلوغ الغاية استهان بالوسيلة.

ابتسامات 
- تشاجر رجل وزوجته فقال لها: لقد مللت من عشرتك. 

فقالت: مللت من عشرتي؟ طيب اصرفها خمستين. 
- الطبيب النفسي: عندما يحين وقت النوم ضع كل همومك خارجاً وَنم.

الزوج: ال دكتور ليس لهذا الحد لن أدع زوجتي تنام بالخارج.

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

أفقي وعمودي.

3- متهم- من مراحل التعليم.
4- إحسان- ُيهرب- رمل متفرقة.

5-أغاني األعراس.
6- بيارق- قدح.

7- نهر أفريقي- توسلنا وتضرعنا.
8- حرس وحمى- للنداء- يحل محل اآلخر.

9- طرفا فيتو- قذائف البركان- أوجاع.
10- أداة إعالمية- طعم الحنظل.

11- الصلب الشديد- نبات ينمو تحت األرض.

أفقياً:
إلى  ينتمي  فرعون  أفريقية-  دولة   -1

األسرة الرابعة.
زهو  العهد-  وينقض  يخوض   -2

وغطرسة.
وزراء  رئيس  عائلة  مرضية-  علة   -3

بريطاني سابق- طرفا دأبت.
4- جسدي - للتعريف- كان ذا حياة.

يدعم  نوح-  أبناء  من   - طازج   -5
بالمال.

6-كثرة الكالم- رقد.
7- أهلكا- عقل.

8- ظهر - مجموعة جزر في المحيط 
الهندي.

9- عربة الضيافة- يرشد.
10-والية أمريكية.

أركان  من  األسود-  الفرس   -١١
النكاح.

عمودياً:
1- صحابي جليل كاتب الوحي ومفتي 

المدينة.
2- مدينة جزائرية- أرسل.
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تطابق الكلمات

الفوارق

مربع الجمع
عدم  شرط   9  –  1 من  المناسبة  األرقام  ضع 
تكرار الرقم أكثر من مرة في عملية الجمع الواحدة.

< تكتب وتقرأ مرادف ومعاني الكلمات أفقياً وعمودياً بذات الوقت
1- المرأة العذراء.
2- تنسج باتقان.
3- سوء العاقبة.
4- الجميع »م«.

من خالل التدقيق يمكن مالحظة 9 فوارق بين كال الصورتين.
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صحة

د. منى الكعبي

كيف نتجنب جفاف العين؟  
اإعداد: اأماين اليافعي

الشائعة  الصحيّة  المشاكل  من  العين  جفاف 
في  خلل  نتيجة  المشكلة  هذه  وتحدث  للعين، 
فالدمع  العين،  الُمنتَج في  الدمع  أو كميّة  نوعيّة 
تحتاجها،  التي  الكافية  الرطوبة  العين  يعطي 
مصحوباً  العين  جفاف  يكون  ما  وعادة 
والشعور  العين،  في  مستمّر  بوخز  باإلحساس 
العين يؤثر في  أّن جفاف  الدائمة، كما  بالحرقة 
كاستخدام  اليوميّة  بالمهام  القيام  على  القدرة 
الحاسوب، أو القراءة لساعات طويلة، باإلضافة 
إلى أّنه يجعل من الصعب تحّمل البقاء في الجو 
الجاّف، عالوة على أّن الشعور بجفاف العين أمر 
غير لطيف ومزعج للعين فإنه مؤٍذّ بحد ذاته لها 
وقد تتفاقم عنه مشاكل أخرى خطيرة قد تؤثر 

في صحة وسالمة اإلبصار.
وتقول الدكتورة منى راشد الكعبي استشاري 
أمراض العيون في الخدمات الطبية الشارقة، إن 
الشائعة  العيون  أمراض  من  يعد  العين  جفاف 
قدرة  على  تؤثر  والتي  كبير  بشكل  والمنتشرة 
الشخص على القيام باألنشطة اليومية المعتادة 
ويحدث  القراءة.  أو  اآللي  الحاسب  كاستخدام 
جفاف العين عندما ال تكون الدموع قادرة على 

ترطيب العين بشكل كاٍف، حيث أن الغدد الدمعية 
بشكل  العين  سطح  على  الدموع  بإفراز  تقوم 
مستمر مكونة الطبقة الدمعية والتي تتألف من 

ثالث طبقات: زيتية ومائية ومخاطية.
في  مهماً  دوراً  الدمعية   الطبقة  هذه  وتلعب 
صحة العين ووضوح النظر، حيث تقوم بتنظيف 
سطح العين والحفاظ على رطوبته وحمايته من 
الغبار، باإلضافة إلى تخليص العين من البكتيريا 

وغيرها من الملوثات.

وجفاف العين هو مرض متعدد العوامل حيث 
يكون  قد  أو  كافية،  دموع  إنتاج  عدم  عنه  ينتج 
تماسك الدموع أو تكون درجة كثافة الدموع غير 

طبيعية، أو تبخر الدموع يكون سريعاً.
الدكتورة  تتابع  العين  جفاف  مسببات  وعن 
منى راشد الكعبي أن ذلك قد يكون نتيجة لسبب 

أو عدة أسباب مجتمعة كما يلي: 
> أمراض العيون: ومنها التهاب الغدد الدهنية 
بالجفون, والتهاب سطح العين أو الغدد الدمعية 

أو الملتحمة و غيرها.
تصحيح  ومنها  العيون:  عمليات  نتيجة   <

العيوب االنكسارية  والتجميلية 
> التركيز في الكمبيوتر أو األجهزة الرقمية 

والقراءة  لفترات طويلة.
> استخدام العدسات الالصقة لفترات طويلة 

مما يؤدي لفقدان اإلحساس بالقَرنية
األدوية  لبعض  الجانبية  المضاعفات  أحد   <
أدوية ضغط  وبعض  الحساسية  مضادات  مثل 
االكتئاب،  ومضادات  الحمل  منع  وحبوب  الدم 
مسكنات اآلالم، و فيتامين )أ( المستخدم لعالج 

حب الشباب.
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> ماهو مرض الدرن؟
- مرض معٍد وخطير يصيب الرئتين وينتقل من األشخاص المصابين عبر الهواء ورذاذ 
المناعة وتسببه سالالت مختلفة من  نقص  به في حاالت  اإلصابة  وتزداد  واألنف  الفم 
في  أما  األولى،  المراحل  في  بصعوبة  منه  الشفاء  يمكن  مرض  وهو  الفطرية.  البكتيريا 

مراحله األخيرة فيصعب الشفاء منه وقد يؤدي إلى الوفاة.
> ما أعراض مرض الدرن؟

- السعال المزمن مع البلغم الممزوج بالدم.
- الحمى والتعرق الليلي والقشعريرة.

- فقدان الوزن من دون مبرر.
- فقدان الطاقة في الجسم.

- التعب المستمر.
- ألم في منطقة الصدر.

> ما هي طرق الوقاية من هذا المرض؟
- اللقاح ضد المرض قد يكون طريقة الوقاية الجديدة.

- تجنب المصابين بالمرض.
- عدم مشاركة اآلخرين األغراض الشخصية.
- عدم السفر إلى األماكن الموبوءة باألمراض.

- العناية بمناعة الجسم.
- السيطرة على األمراض التي يمكن أن يرافقها السل مثل مرض )نقص المناعة(.

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

alyafi3@gmail.com

الدرن.. أعراضه وطرق الوقاية 

ب
جوا

 و
ال

سؤ

> التدخين والتعرض ألنواع الدخان المختلفة
تكييف  وحدة  من  الجاف  للهواء  التعرض   <

الهواء أو الحرارة أو أي عوامل مناخية أخرى.
المناعية  األمراض  بعض  يصاحب  قد   <
ومتالزمة  الحمراء  والذئبة  كالروماتيزم، 

سيوغرين  والنقرس وتصلب الجلد.

أعراض جفاف العين 
تضيف االستشاري منى الكعبي أن المريض 
قد يعاني من جفاف العين من إحدى أو مجموعة 

من بعض األعراض وهي كالتالي:
> احمرار في العين. 

> حكة في العين. 
> حرقان. 

> ضبابية الرؤية. 
أجسام  أو  رمل  حبات  بوجود  الشعور   <

غريبة داخل العين.
> فترات من إفراز الدمع المفرط تليها فترات 

من جفاف العين.
> شعور بثقل في جفن العين. 

> التحسس من الضوء.
> عدم الراحة مع ارتداء العدسات الالصقة.

أجهزة  استخدام  على  القدرة  تقلص   <
الكبيوتر والقراءة أو أي نشاط يتطلَّب تركيزاً من 

العين لفترات طويلة.
عن تشخيص جفاف العين تقول الدكتورة منى 
الكعبي إن الفحوصات واإلجراءات التي نقوم بها 
للمريض كالتالي: فحص العين الشامل: من خالل 
مراجعة التاريخ المرضي للمريض و التعرف على 
العوامل المحيطة بالمريض التي قد تزيد من نسبة 
اإلصابة بجفاف العين، باإلضافة إلى فحص العين 
الدهنية  والغدد  الجفون  حالة  شامالً  المجهري  

باإلضافة الى ملتحمة وقرنية العين.  
فحص  بإجراء  وذلك  الدموع:  إنتاج  قياس 
»شمير« من خالل وضع أوراق الفحص الخاصة 
في الجفن السفلي للعين وبعد خمس دقائق  يتم 
فحص كمية السائل الدمعي في الورقة الخاصة 
على   التعرف  يمكن  خالل  من  والتي  بالفحص، 

كمية الدموع .
استخدام  خالل  من  الدموع:  جودة  تحديد 
ومن  العين  سطح  حالة  لتحديد  خاصة  أصباغ 
ثم احتساب المدة التي تستغرقها الطبقة الدمعية 

قبل تبخرها  

عالج جفاف العين 
ذكرت الكعبي بأن الطبيب يقوم بوضع الخطة 
معاينته  بعد  حدة  على  مريض  لكل  العالجية 
وعليه  للحالة  الجفاف  مسببات  على  والتعرف 
سيقوم الطبيب بتقديم الخيارات العالجية التالية 

للمريض:
قطرات  تشمل  التي  الموضعية  العالجات   <
ومراهم الترطيب/ قطرات مضادات االلتهابات/ 

قطرات العين من المصل الذاتي. 
العيادات  في  أو  منزلياً  الجفون  تنظيف   <

باستخدام تقنيات خاصة.
> تناول المكمالت الغذائيّة التي تحتوي على 

األحماض الدهنيّة األساسيّة.
> إغالق المجرى الدمعي  المؤقت أو الدائم  
في بعض الحاالت، حيث يتم إيقاف تدفق الدمع 
من العين بشكل مقصود، وذلك من أجل زيادة 
كمية الدموع داخل العين وترطيبها لفترات أطول. 

كما تشمل اإلجراءات الوقائية:
وعدم  الالصقة  بالعدسات  العناية   <

استخدامها لفترات طويلة.  
> استخدم قطرات الترطيب التي يصفها لك 

الطبيب باستمرار. 
> مراجعة األدوية التي تستخدمها مع طبيبك 

المعالج.  
> تجنب الدخان ومسببات الحساسية .

> تجنب األجواء الجافة والجفاف.
استخدام  عند  باستمرار  ترمش  أن  تذكر   <

الكمبيوتر .واألجهزة الرقمية األخرى.
> مراجعة طبيب العيون عند اإلحساس بأي 

من األعراض المذكورة. 

ب
جوا

 و
ال

سؤ
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تغذية

فاكهة التمر إحدى الثمار المشهورة بقيمتها 
وفوائدها الغذائية العظيمة، وتعتبر أعلى الفاكهة 
احتواًء على السكريات، وتختلف هذه المكونات 
أو  رطبة  كانت  سواء  الثمرة  طبيعة  حسب 
الصيف  في  تأكل رطباً  أو جافة.  نصف جافة 
لباقي  التجفيف  بعد  قطافه وتخزن  في موسم 
فى  ويزرع  موسمه.  انتهاء  بعد  السنة  شهور 
أنحاء الوطن العربى وغيرها من الدول الغربية 
األصناف  باختالف  الثمار  مكونات  وتختلف 

والظروف التي نمت بها.

اإعداد: عائ�صة اليحيائي    

اخت�صا�صية التغذية - اإدارة التغذية املجتمعية- م�صت�صفى توام

 -70 من  بالتمرة  السكريات  نسبة  تشكل 
78% من مكوناتها، وتتميز بسرعة امتصاصها 
اعتمد  لذلك  وهضمها.  مباشرة  للدم  وانتقالها 
العرب خاصة البدو قديماً عليها كقوت أساسي. 

القيمة الغذائية للتمر
باختالف  للتمور  الغذائية  القيمة  تختلف 
المكونات  على  التمرعموماً  ويحتوي  أنواعها، 

التالية:
� الكربوهيدرات. 

� السكريات. 
� البروتين.
� الدهون.

� الماء. 
� األلياف.

 �الفيتامينات )أ- ج – ب1 – ب. 2 - ب5 – 
ب6 – د- ك (.

� العناصرالمعدنية )الصوديوم-البوتاسيوم-
الكالسيوم-المغنيسيوم-الفوسفور-الحديد-
لذلك فهي منجم من  الزنك-المنغنيز-النحاس، 

التمر... كنز العافية
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المعادن المتنوعة.

أهم فوائد التمر الصحية
ألن  الهضمي:  الجهاز  صحة  تعزيز   <
القابلة  الغذائية  لأللياف  عاٍل  مصدر  هو  التمر 
من  يقي  فهو  للذوبان،  القابلة  وغير  للذوبان 
بعض االضطرابات مثل:الوقاية من اإلمساك - 
الوقاية من التهابات األمعاء والقولون - مكافحة 

البواسير وسرطانات الجهاز الهضمي.
> عالج فقر الدم: يعتبر التمر مصدراً ممتازاً 
للعديد من المعادن كالحديد، لذلك يعتبر عالجاً 

جيداً لفقر الدم.
التمر على  > توفير الطاقة للجسم: يحتوي 
والسكريات  الكربوهيدرات  من  عالية  نسبة 
الطبيعية مثل: الجلوكوز، والسكروز، والفركتوز.
يحتوي  العصبي:  الجهاز  صحة  تعزيز   <
التي  الفيتامينات،  من  مجموعة  على  التمر 
العصبي  الجهاز  لعمل  مهمة وضرورية  تعتبر 
على مجموعة مختلفة  وذلك الحتوائه  والدماغ 

من فيتامين ب.
مفيداً  التمر  يعد  القلب:  صحة  تعزيز   <

للبوتاسيوم  مصدر  ألنه  القلب،  لصحة  جداً 
وهما  القلب،  لعمل  المهمين  والمغنيسيوم 
معدنان ضروريان النتظام عمل القلب. كما أن 
غناه باأللياف الغذائية، يجعل له دوراً في خفض 
مستويات الكوليسترول السيئ في الجسم، مما 
يجعل له دور في الوقاية من السكتات الدماغية 

والنوبات القلبية.
> مضاد لاللتهابات: غنى التمر بالمغنيسيوم 
يجعل له آثاراً مضادة لاللتهابات، مثل:التهابات 
الشرايين، والتهاب المفاصل، والتهابات الجهاز 
دوراً  الدراسات  بعض  وجدت  فقد  الهضمي. 
مهماً للمغنيسيوم في التقليل من فرص اإلصابة 
ومرض  المفاصل،  والتهاب  القلب،  بأمراض 

الزهايمر. 
التمر  يعد  الدم:  ضغط  على  السيطرة   <
عنصر  أهم  وهو  للبوتاسيوم  عالياً  مصدراً 

الجسم  في  السوائل  اتزان  على  للحفاظ 
والسيطرة على معدالت ضغط الدم، باإلضافة 
إلى عنصر المغنيسيوم الذي يساعد في خفض 

ضغط الدم.
خاليا  تجديد  عملية  فى  التمر  يساعد   <
المختلفة  الفيتامينات  على  الحتوائه  البشرة: 
أفضل  من  يعد  والذي  ب5  فيتامين  ومنها 

الفيتامينات للبشرة. 
> يحسن صحة العظام: ألنه غني بالسيلينيوم 
مطلوبة  وكلها  والمغنيسيوم  والنحاس  والمنغنيز 
العظام  صحة  على  بالحفاظ  األمر  يتعلق  عندما 

ومنع حدوث أمراض كهشاشة العظام.

التمر ومرض السكري
عالياً  مصدراً  التمر  كون  من  الرغم  على 
للكربوهيدرات والسكريات البسيطة كالجلوكوز 
التمر  من  غم   100 )كل  والفركتوز  والسكروز 
أنه  إال  سكر(،  غم   63 يقارب  بما  الجسم  تمد 
إذ  باعتدال.  تناوله  السكري  مريض  بإمكان 
يعد التمر مؤشراً جاليسيمياً منخفضاً، كونه ال 
الدم،  مستويات سكر  في  حاداً  ارتفاعاً  يسبب 
وإنما يعمل على رفع تدريجي لمعدالته، ويعود 
الغذائية، وينصح  باأللياف  إلى كونه غنياً  ذلك 
التمر  السكري حصة من  بتناول مريض  عادة 
التمر  وهي ما تقارب ثالث حبات صغيرة من 

وضمن خطة غذائية محسوبة.
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قراءات

»يعد هذا الكتاب دليالً ورافداً للدارسين والهواة والمهتمين بعلم المسكوكات لما تناوله من حصر لما ُسّك في 
كل إمارة من حيث العدد وكمية اإلصدارات وأنواعها، والمعادن التي ُسكْت منها، سواء الذهب أو الفضة، وكذلك 
الصور والمناسبات التي تحمل عمالت كل من إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين« بهذه الكلمات وغيرها، قدم 
السيد عبد الله بن جاسم المطيري للكتاب، وقد أشار إلى أن البحث الذي يتضمنه الكتاب هو األول من نوعه حول 

هذه المسكوكات لبعض إمارات الدولة، إذ لم ُيتطّرق لها من قبل إال ببعض اإلشارات.
وبتقديم زاد الكتاب قيمًة، كتب الدكتور عبد العزيز المسلم: للعمالت التذكارية ألقٌ ثقافي واقتصادي مهم، لما 
لها من ُبعد تاريخي وثقافي واجتماعي، فهي تؤرخ لمحطات وشخصيات تاريخية غاية في األهمية، حتى وإن مّر 
الزمن ومضى آخذاً بين ثناياه كثيراً من الذكريات، إال أن العمالت التذكارية تبقى شاهدة على تلك األحداث وتلك 

الشخصيات، في شكل بهي يمتاز باألناقة والحيوية الثمينة.
ويضيف المسلّم: في الذاكرة اإلنسانية ارتبطت العمالت التذكارية بالذكريات الجميلة، فكل جيل يدخر عمالت 
جيله، ويسعى للبحث عن العمالت التذكارية لألجيال الماضية ليضمها إلى قائمة تذكاراته وذكرياته، ليأنس بها ويمّد 

ذاكرته إلى ذاكرة من سبقوه، مقتدياً بهم ومتواصالً معهم.
وعن الكتاب يقول المسلّم: الكتاب الذي بين أيدينا ثمرة جهود طيبة في الجمع والتقصي وفي البحث والدراسة، 
ما أنتج مادة ثرية في العمالت التذكارية اإلماراتية لمرحلة تاريخية مهمة، وإلمارات مهمة هي: الشارقة، عجمان، أم 

القيوين، فهذه اإلمارات الثالث تمثل ارتكازة مهمة في التاريخ العام لإلمارات العربية المتحدة.
ويتفرد الكتاب بموضوع تأريخي مهم، باعتبار العمالت والنقد عنصرين مهمين من عناصر السيادة الوطنية، 
اهتمام الدولة بإبراز  عوضاً عن كونهما األداة المحركة لالقتصاد والتجارة، وتلك العمالت التذكارية تبين أيضاً 

رموزها الوطنية، وإبراز رموز عالمية مهمة تضامناً مع المجتمع الدولي بما يخدم المصالح اإلنسانية المشتركة.
الملونة  بالصور  يتضمنها  التي  المعلومات  ويؤيد  إصدارها،  مراحل  التذكارية حسب  العمالت  الكتاب  ويوثق 

والواضحة.

يوثق الكتاب بعضاً من الجوانب المهمة للحياة الثقافية واالقتصادية في إمارة دبي في مرحلة ما قبل قيام 
دولة اإلمارات العربية المتحدة في عام 1971.

وتكمن أهمية الكتاب في أن مؤلفه الشيخ مطر بن عبيد الماجد )1924 - 2015( قد عاصر وواكب تلك الحقبة 
المبكرة من تاريخ اإلمارات، ولذا فإن كتابه هذا يعّد مصدراً موثوقاً، ففيه يوثق جانباً مهماً من مسيرة التعليم 
في إمارة دبي، والذي كان هو أحد أقطابه المميزين، سواء التعليم التقليدي، مروراً بالمدارس شبه النظامية 
الممولة من قبل تّجار اللؤلؤ، وما حّل بتلك المدارس عقب انهيار أسواق اللؤلؤ الطبيعي في ثالثينيات القرن 

الماضي، والدعم الذي قدمه حكام دبي للنهوض بالتعليم آنذاك.
ويقدم الكتاب لقرائه جوانب من مظاهر الحياة االقتصادية ألبناء إمارة دبي، في تلك الفترة المبكرة، وأبرز 
النشاطات االقتصادية التي مارسوها سواء البدو منهم أو الحضر؛ إذ يستعرض المؤلف في هذا الجانب الكثير 
من المفردات والمسميات المرتبطة بتلك المهن؛ وخاصة الغوص على اللؤلؤ، والذي شكل أحد أركان اقتصاد 

اإلمارات في الماضي.
يتألف الكتاب من مبحثين األول بعنوان: )أحوال المدارس والتدريس( وفيه يسلط الضوء على: المدارس 
قبل انهيار سوق اللؤلؤ، ويخّص باالهتمام كل من مدرسة: الفالح، واألحمدية، والسعادة، ويحكي عن أسباب 
إغالقها، وإعادة افتتاح الفالح واألحمدية على نفقة األهالي، ثم افتتاح الحكومة للمدارس، ويتوقف الكتاب مع 

مدارس البيوت أيضاً.
البدو  المبحث:  هذا  ويتناول  وأعمالهم(،  الزمان  ذلك  في  الناس  )أحوال  بعنوان:  الثاني  المبحث  ويأتي 
وأعمالهم، أهل الحضر ومهنة الغوص، غوص القحة، الّصيافة، الغوص الكبير، أصحاب السفن الكبيرة، أصحاب 
الّدخلة، أصحاب الّطرشات، أصحاب الّردة، صفة الغوص وأحواله في وسط البحر، الغواصون، صفة الغوص، 
اآلفات التي يتعرض لها الغيص في البحر، الهيرات والسردال، أنواع أهل الغوص، المحاسبة وتقسيم المحصول 
السالفة،  اللؤلؤ،  أسماء  المرابحة،  الطواويش،  جلوس  الطواويش،  أنواع  وأحوالهم،  الطواويش  البحارة،  على 

والخاتمة. 

العمالت التذكارية لإلمارات المتصالحة )الشارقة، عجمان، أم القيوين(

رسالة عن الماضي )أخبار تاريخية للجيل السابق في بالدنا(

الناشر: المؤلف نفسه، دولة اإلمارات العربية المتحدة، 2019، 56 صفحة.
تاأليف: اأحمد �صيف احل�صاوي

تاأليف: ال�صيخ مطر بن عبيد املاجد املهريي

الناشر: مركز حمدان بن محمد إلحياء التراث، دبي، 2019، 52 صفحة.
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عقب سقوط إيران اإلسالمية تحت وطأة ظلم القبائل المغولية والتركية، وعرقيات وافدة جديدة، هجر اإليرانيون 
القبائل  الوافدة، وانتقلت عشرات  التركية  القبائل  لذلك حلّت مكانهم  أماكن أخرى  إلى  المسلمون مدنهم وقراهم 
والطوائف ومعها أمتعتها على ظهور الجياد، ووسط زخم األحداث الساخنة صعد نجم تيمورلنك في بالد ما وراء 
نهر جيحون الذي يفصل بين الشعوب الناطقة باللغة الفارسية والتركية، ويعّد ذلك من األحداث السياسية في تاريخ 
العالم، لنجاحه في تكوين امبراطورية واسعة األطراف أحدثت متغيرات سياسية عالمية، وأثرت فتوحاته إليران 
ولكثير من مدن آسيا تأثيراً في أعوام )1370 - 1404م( ألنه أوقف الزحف العثماني تجاه أوروبا، وهاجم روسيا 

بضراوة ودمرها، وواصلت قواته الزحف فيما وراء النهر، ثم بالد ما بين النهرين والشام.
ولم يكن أثر تيمورلنك مرهوناً باألوضاع السياسية بل تخطاها إلى التكوين العرقي اإليراني إلى جانب التأثير 

في الجوانب االقتصادية والثقافية والدينية. 
امتدت إمبراطورية تيمورلنك إلى بعض المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وأراضي الشام )سورية(، 
وما بين النهرين، وإيران، وتركستان، ومنغوليا، والهند، ومدن أخرى في آسيا الوسطى وروسيا، واتخذ تيمورلنك 
من سمرقند عاصمة لدولته، وقد حكم بالد ما وراء النهر وإيران وغيرها من الممالك األخرى 36 عاماً وقد استمرت 

اإلمبراطورية 140 عاماً.
يتألف الكتاب من ثالثة أجزاء، األول عن الحدود الجغرافية والسياسية في ما وراء النهر حتى ظهور تيمور، 

والثاني عن أحوال إيران السياسية متزامنة مع ظهور تيمور، والثالث عن بروز تيمور األمير الجورجاني.

ارتبط الشعر بثقافة العرب قبل اإلسالم ارتباطاً عضوياً، حتى غدا مكوناً رئيساً من مكوناتها، ساقوا بين ثناياه 
المتعددة شكالً شعرياً  للحياة، ثم اشتقوا من بحوره  أخبارهم، وبثوا بين صدوره وأعجازه معارفهم ورؤيتهم 
عرفوه بالرجز، تناشدوه في الحرب، أو في أوقات المفاخرة والمنافرة؛ ولما كان الشعر هو ديوان العرب، أي السجل 
الشامل لتخليد مآثرهم ونشر فضائلهم، فإنه يمكن القول: إن العرب قبل اإلسالم عرفوا كيف يحتفظون بجوانب 

من أخبارهم في الشعر.
وأما عن األرجوزة فقد ذهب بعضهم إلى القول إن الرجز يدل على االضطراب، وأخذ بعضهم هذا المعنى فالرجز 
في نظرهم هو ارتعاد في أفخاذ الناقة عند قيامها، وهذا االرتعاد يسمى رجزاً، وقال آخرون إن الرجز يعني تتابع 
الحركات. وجمع الزبيدي صاحب معجم تاج العروس بين القولين فقرر أن أصل الرجز في اللغة هو االضطراب 

وتتابع الحركات.
مع  خصوصاً  تحديداً،  أكثر  بشكل  والتاريخية  والعلمية  عام  بشكل  األندلسية  األراجيز  الكتاب  هذا  ويتناول 
انتشار األراجيز العلمية كوسيلة لنشر المعرفة وتيسير تناولها، تلك التي نظمها العلماء، وشرحها الُشّراح، وحفظها 
المتعلمون، وأقبل عليها الجميع؛ إذ لم تستثن لوناً من ألوان العلم إال ولها فيه نصيب، فنالت من الذيوع واالنتشار ما 
فاقت به بعض أمهات الكتب والمصادر، إضافة إلى ظهور األراجيز التاريخية التي عنيت باألخبار وحوادث التاريخ 
منذ القرن األول الهجري، حول موضوعات تاريخية معينة، وكانت األراجيز محاولة طموحة لعرض تاريخ األمة، 

وأثمر ذلك نتاجاً طيباً من األراجيز التاريخية في كل من المشرق اإلسالمي ومغربه.
وعلى الرغم من كون ناظمي األراجيز التاريخية شعراء بالدرجة األولى، وليسوا مؤرخين محترفين، إال أن تلك 
األراجيز قد حظيت باعتناء المؤرخين، استفادوا مما جاء في بعض جوانبها، وال سيما في الفترة المتقدمة من تاريخ 
األندلس. ويذكر الكتاب أن أرجوزة تمام بن علقمة قد استفاد منها المؤرخ أبو بكر محمد بن عمر المعروف بابن 
القوطية، واستفاد الكثيرون من أرجوزة ابن الخطيب التي أشار فيها إلى فائدة التاريخ في التعرف على أسباب قيام 

الدول وعلل سقوطها، وأهمية قياس الحاضر بالغائب.
وبعد: فالتاريخ واألخبار/ فيه لنفس الغافل اعتبار

وفيه للمستبصر استبصار/ كيف أتى القوم وكيف صاروا

األراجيز التاريخية األندلسية )دراسة وتقييم(

الناشر: المجلة العربية، الرياض، ديسمبر 2019، 77 صفحة.
تاأليف: د. خالد البكر

ظهور تيمور وفتح إيران

الناشر: نور حوران للدراسات والنشر، دمشق، 2019، 242صفحة.
تاأليف: الدكتور اأمري رفيعي
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علوم و تكنولوجيا

أوجه  من  الكثير  يوم  كل  في  العالم  يشهد 
التطور المتعددة في مجال أجهزة الروبوت التي 
أصبحت في الوقت الراهن جزءاً مهماً في العديد 
من وسائل الحياة في مناطق مختلفة من العالم.

كبيرة  درجة  إلى  العلمي  التقدم  وصل  وقد 
من  الكثير  إليها  يوكل  روبوتات  يوجد  حيث 
مهام عمليات البناء والهدم والفحص والمعاينة 
المساعدة في  إلى تقديم  وأمور أخرى، إضافة 
للمرضى  األدوية  ووصف  الجراحية  العمليات 

في الصيدليات.
وبالطبع لم يتم تصميم أي نوع من أجهزة 
الروبوت العادية في السابق من أجل التواصل 
المباشر مع الناس أو إنشاء أي روابط عاطفية 

معهم.
المجال  هذا  في  حد  أقصى  إلى  وللوصول 

ترجمة: د. ح�صن الغول 

الروبوتات  تصبح  أن  المتوقع  من  فإنه 
االجتماعية أكثر تعقيداً وانتشاراً خالل السنوات 
القليلة القادمة، ويبدو أن هذا المجال قد وصل 
تلك  أصبحت  حيث  ومبشرة،  بعيدة  نقطة  إلى 
األجهزة تؤدي مهام عديدة ونافعة بشكل أكبر 

مما كان في السابق.
الروبوت  فإن  الروبوت  أجهزة  معظم  ومثل 
االجتماعي يستخدم معلومات اصطناعية ليقرر 
من خاللها كيف يتصرف بتلك المعلومات التي 
استلمها عبر آالت التصوير وأجهزة االستشعار 

األخرى.
القدرة على االستجابة بوسائل  ويتم توفير 
العادية  الحياة  أسلوب  من  جزء  وكأنها  تبدو 
لإلنسان والتي تم اإلعالن عنها مؤخراً بواسطة 
بحث تناول تلك القضايا التي تتضمن اإلدراك 

العاطفية  المعلومات  تشكيل  وكيفية  الحسي، 
واالجتماعية كذلك قدرة الناس على االستدالل 
الذي  فالتطور  اآلخرين.  ومشاعر  أفكار  على 
على  المصممين  ساعد  المجال  هذا  في  حدث 
ترجمة عمليات التبصر النفسية والعصبية التي 
األصوات  تميز  أن  الروبوت  ألجهزة  تسمح 
األحاديث  وترجمة  والعواطف  والوجوه 
ألي  مناسب  بشكل  واالستجابة  واإلشارات 
عملية تلقين شفوية أو غير شفوية كذلك اتصال 
العيون والحديث والـتأقلم مع احتياجات الناس 
عن طريق التعلم بواسطة التغذية االسترجاعية 

وغيرها.
ونتيجة لذلك فإن أجهزة الروبوت االجتماعية 
على  وهناك  األدوار،  من  ممتداً  تنوعاً  تمأل 
يدعى  إنسان  على شكل  روبوت  المثال  سبيل 

عصر الروبوتات االجتماعية 
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»بيبر« يستطيع التعرف على الوجوه والمشاعر 
البشرية األساسية كما يدخل في مناقشات عبر 

شاشة لمس مثبتة في صدره.
هذا  من  روبوت  ألف  عشر  خمسة  وهناك 
الموكولة  الخدمات  بتقديم  تقوم  والتي  الطراز 
إليها، سواء في عمليات التسجيل في الفنادق أو 
خدمات عمالء المطار أو المساعدة في التسوق 

ومطاعم الوجبات السريعة .
تيمي  )من  »تيمي«  الروبوت  جهازا  وهناك 
يو اس ايه( و»لومو« )من سيغواي روبوتكس( 
المساعدات  أجهزة  من  الثاني  الجيل  وهما 
الشخصية مثل إيكو من أمازون وجوجل هوم 
إال أنهما يتحركان ويوفران مستوى جديداً من 
المثال  سبيل  على  »لومو«  فالروبوت  الفعالية 
ليس فقط مجرد رفيق ولكن يمكنه أيضاً التحول 

عند الطلب إلى دراجة سكوتر بعجلة واحدة.
إلى  ميل  االجتماعية  الروبوت  أجهزة  ولدى 
تقديم المساعدة للعدد المتزايد من كبار السن 
سبيل  على  وهناك  العالمي,  المستوى  على 
الذي  »بارو«  والعالج  التداوي  روبوت  المثال 
للعلوم  الوطني  المعهد  قبل  من  تطويره  تم 
اليابان  في  المتقدمة  الصناعية  والتكنولوجيا 
الفقمة، حيث كانت مهمته  والذي يشبه حيوان 
تتمثل في تخفيض معدل االكتئاب ألولئك الذين 
يعانون من مرض الزهايمر إضافة إلى مرضى 
عادة  والذي  الرعاية  مؤسسات  في  آخرين 
يناديه عن طريق هز رأسه كما  يستجيب لمن 

يمكنه البكاء لو تعرض لإلهانة .
أما الروبوت »مابو« فلديه عالقة مع المرضى 
خصوصاً كبار السن، حيث يقوم بمهام المساعد 
بمواعيد  تذكيرهم  على  ويعمل  لهم  الصحي 

تناول الدواء والحديث هاتفياً مع أفراد األسرة.
كما تكتسب أجهزة الروبوت االجتماعية أيضاً 
المستهلكة  المنتجات  مع  االحتكاك  من  الكثير 
مبكرة  بدأت  محاوالت  وهناك  الدمى،  خاصة 
لغرس السلوك االجتماعي في الدمى مثل دمية 
الطفل »هاسبرو« الحية والكلب الروبوت »أيبو« 

والتي حققت نجاحاً محدوداً.
إال أن االثنتين تسعيان إلى استعادة قوتهما 
»إيبو« كانت ذات  األخيرة من  النسخة  أن  كما 
مزايا أكثر تعقيداً بالنسبة للتعرف على الصوت 
جديدة  وأساليب  الحيل  وتطوير  واإلشارات 

تستند إلى تفاعل مسبق.
وقد وصلت مبيعات أجهزة الروبوت الخاصة 
بالمستهلك إلى 5.6 مليار دوالر في عام 2018، 
من  حيث  االزدهار  في  آخذة  األسواق  أن  كما 
المتوقع أن تصل المبيعات إلى 19 مليار دوالر 
بحلول نهاية عام 2025، كما سيبلغ عدد األجهزة 
المباعة في العام الواحد نحو 65 مليون جهاز. 

هذا التوجه الذي قد يبدو وكأنه هدية مفاجئة 
ألجهزة  والمصنعة  الغنية  الشركات  قبل  من 
الروبوت االجتماعي مثل شركتي جيبو وآنكي 
موجة  هنالك  ولكن  محدوداً.  نجاحاً  حقق 
لتحل  تستعد  التي  الروبوت  أجهزة  من  كبيرة 
بودي  روبوت  وتشمل  التالفة،  نظيراتها  محل 
من  أداة  عن  عبارة  وهو  الزرقاء(،  )الضفدعة 
جهاز هاتف محمول والتي تبث ألعاباً متنوعة، 
إضافة إلى العمل مساعداً شخصياً وتوفير إدارة 
األجهزة بالوسائل الميكانيكية واإللكترونية في 
البيوت مع توفير قدر كبير من األمن والسالمة 

فيها.
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E N G I N E E R I N G 

SOCIAL 
ROBOT S
DROID  FRIENDS  AND 
A S SIS TANT S  ARE  PENE TR ATING 
DEEPER  INTO  OUR  L IVE S 

By Corinna E. Lathan  
and Geoffrey Ling 

In industry and medicine,  robots routinely build, break 
down and inspect things; they also assist in surgery and 
dispense prescription drugs in pharmacies. Neither 
they nor “social” robots—which are designed to en-
gage with people and to elicit an emotional connec-
tion—behave like  The Jetsons’  maid, Rosie, or other be-
loved droids of fiction. Even so, expect social robots to 
become more sophisticated and prevalent in the next 
few years. The field seems to have reached a tipping 
point, with bots having greater interactive capabilities 
and performing more useful tasks than ever before.

Like most robots, social robots use artificial intelli-
gence to decide how to act on information received 
through cameras and other sensors. The ability to 
respond in ways that seem lifelike has been informed 
by research into such issues as how perceptions form, 
what constitutes social and emotional 
intelligence, and how people can 
deduce others’ thoughts and feelings. 
Advances in AI have enabled design-
ers to translate such psychological and 
neuroscientific insights into algorithms 
that allow robots to recognize voices, 
faces and emotions; interpret speech 
and gestures; respond appropriately 
to complex verbal and nonverbal cues; 
make eye contact; speak conversa-
tionally; and adapt to people’s needs 
by learning from feedback, rewards 
and criticisms.

In consequence, social robots are 
filling an ever expanding variety of 
roles. A 47-inch humanoid called Pep-
per (from SoftBank Robotics), for in-
stance, recognizes faces and basic hu-
man emotions and engages in conver-
sations via a touch screen in its “chest.” 
About 15,000 Peppers worldwide per-
form such services as hotel check-ins, 

airport customer service, shopping assistance and 
fast-food checkout. Temi (from Temi USA) and Loomo 
(Segway Robotics) are the next generation of personal 
assistants—like Amazon Echo and Google Home but 
mobile, providing a new level of functionality. Loomo, 
for instance, not only is a companion but also can 
transform on command into a scooter for transport.

Social robots have particular appeal for assisting the 
world’s growing elderly population. The PARO Thera-
peutic Robot (developed by Japan’s National Institute 
of Advanced Industrial Science and Technology), which 
looks like a cuddly seal, is meant to stimulate and re-
duce stress for those with Alzheimer’s disease and oth-
er patients in care facilities: it responds to its name by 
moving its head, and it cries for petting. Mabu (Catalia 
Health) engages patients, particularly the elderly, as a 
wellness aide, reminding them to take walks and medi-
cation and to call family members. Social robots are 
also gaining traction with consumers as toys. Early at-
tempts to incorporate social behavior in toys, such as 
Hasbro’s Baby Alive and Sony’s AIBO robotic dog, had 
limited success. But both are resurging, and the most 
recent version of AIBO has sophisticated voice and 
gesture recognition, can be taught tricks and develops 
new behaviors based on previous interactions.  

Worldwide sales of consumer robots reached an es-
timated $5.6 billion in 2018, and the market is expected 
to grow to $19 billion by the end of 2025, with more 
than 65 million robots sold a year. This trend may seem 
surprising given that multiple well-funded consumer 
robot companies, such as Jibo and Anki, have failed. 
But a wave of robots is lining up to take the place of de-
funct robots, including BUDDY (Blue Frog Robotics), 
a big-eyed mobile device that plays games in addition 
to acting as a personal assistant and providing home 
automation and security. 
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إشراقات إيمانية

يمر العالم بأسره بحدث جلل ومصاب عظيم، جعل العالم 
بما يملك من علم وقوة وعتاد يتحرك الحتوائه والقضاء عليه، 
لما له من أثر على المجتمع برمته، فهو مرض يتميز بسرعة 

انتشاره وعظيم أثره على األرواح واألموال واألوطان.
في  والمتأمل  العصر  هذا  وباء  كورونا  فيروس  إن 
مع  قديماً  تاريخاً  لها  أن  يجد  السابقة  واألوبئة  األمراض 
الطاعون  ضرب  ميالدياً،  و180   165 عام  ففي  اإلنسانية. 
األنطوني اإلمبراطورية الرومانية وانتشر في مختلف أنحاء 
العالم متسبباً في موت الماليين. وفي عام )18 هـ/ 693م( 
وقع طاعون عمواس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه في الشام وأودى بحياة الكثير من الناس منهم صحابة 
وباء  735، ظهر  عام  عليه وسلم. وفي  الله  الرسول صلى 
الجدري الياباني بطوكيو وانتقل إلى البلدان المجاورة وأدى 

إلى مقتل نحو مليون شخص.
وفي عام 1347 و 1351، وقع طاعون الدملي، وُسمي أيضاً 

»الموت األسود« لكثرة من مات فيه.
وفي عام 1918 ظهر وباء اإلنفلونزا اإلسبانية وتسبب في 
هالك الماليين من الناس. وغير ذلك من األمراض واألوبئة 
التي انتشرت وعمت مخلفة هالكاً وتلفاً في الحرث والنسل.

كورونا  إنه  كله  العالم  في  انتشر  وباء  مع  نحن  وها 
مجاالت  في  وأثره  انتشاره  تداعيات  نرى  الذي  المستجد 

الحياة كافة.
حالة  بأنه  العالمية  الصحة  منظمة  عرفته  كما  فالوباء 
انتشار لمرض معين، حيث يكون عدد حاالت اإلصابة أكبر 
مما هو متوقع في مجتمع محدد أو مساحة جغرافية معينة 

أو موسم أو مدة زمنية.
في  األخرى  األوبئة  مع  يشترك  )كورونا(  الوباء  وهذا 

تأثيرها الكبير على المجتمع دينياً واجتماعياً وسياسياً.
فهو يسبب هالكاً للنفس وأمراضاً مختلفة.

القرآن  مجالس  وحضور  العبادة  دور  عطلت  وبسببه 
والخير. وخلف هالكاً لألموال وقلة في الموارد األساسية 
في بعض الدول ما ينذر بوقوع المجاعة. وله أثره في تشتت 
وله  بينهم.  اللقاء  حصول  وعدم  وتفرقهم  المجتمع  أفراد 
األثر الكبير في ضعف الدول بسبب قلة مواردها وأفرادها، 

واختالل األمن واالستقرار فيها.
ومع ذلك كله فديننا الحنيف قد كفل لإلنسانية حفظها 
واستقرارها بالتمسك بسبل الوقاية من األوبئة واألمراض 

المختلفة وكيفية العالج منها.
أوالً: عدم دخول األرض الموبوءة أو الخروج منها وهو 

ما يسمى بالحجر الصحي أو العزل الصحي 

قال الله تعالى: )َواَل ُتلُْقوا ِبأَْيِديُكْم إِلَى التَّْهلَُكِة َوأَْحِسنُوا 
إِنَّ اللَه ُيِحبُّ الُْمْحِسنِيَن( )سورة البقرة:195(.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون: )إِذا 
سمعتم به بأرٍض؛ فال تقدموا عليه، وإِذا وقع بأرٍض، وأنتم 

بها؛ فال تخرجوا فراراً منه(. 
يسبب هالكها،  بما  النفس  إقحام  من  نهانا  تعالى  فالله 
فالنفس اإلنسانية لها حرمتها، فال يحل االعتداء عليها ولو 

من اإلنسان نفسه على نفسه.
وهذا ما فهمه الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
لما قدم الشام وأراد أن يدخلها سمع بما حل في أهلها من 
وقوع طاعون يفتك باألرواح وهو طاعون عمواس. فرجع 
إلى المدينة ولم يدخلها. فقال له أبو عبيدة عامر بن الجراح 
رضي الله عنه: أفراراً من قدر الله؟ فأجاب عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: لو غيرك يقول هذا، نعم نفر من قدر الله 
الله عليه وسلم  النبي صلى  الله. وفي هذا أشار  إلى قدر 
الله  اللَِّه صلى  أَنَّ رسوَل  الله عنه  أبي هريرة رضي  فعن 
(. رواه  الُمـِصحِّ الُمْمِرُض على  ُيـوِرُد  عليه وسلم قال: )ال 

البخاري ومسلم.
ثانياً: يد الله مع الجماعة، والجماعة رحمة، كما أخبر بذلك 
بالجماعة  تمسك  فمن  عليه وسلم،  الله  الرحمة صلى  نبي 
كفاه الله الفتن وحفظه منها، فالتمسك بما تمليه المؤسسات 
للفرد  حفظ  فيه  وتوصيات  وقوانين  قرارات  من  الرسمية 
لولي  مخالفة  هنا  والقوانين  القرارات  والمجتمع. ومخالفة 
َها  األمر، والله تعالى أمرنا بلزوم طاعته قال سبحانه: )َيا أَيُّ
الَِّذيَن آَمنُوا أَِطيُعوا اللََّه َوأَِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُولِي اأْلَْمِر ِمنُكْم( 

)النساء:59(.
فمن تلكم القرارات عدم التجمع والتجمهر حتى في دور 
أصدرت  وقد  اإلنسانية  للنفس  المشروعة، حفظاً  العبادات 
بذلك الهيئات الشرعية في الدولة وفي غيرها من الدول التي 
لها مؤسساتها الشرعية المعتبرة كاألزهر واللجنة الدائمة 
والجماعة  الجمعة  ترك  مشروعية  يؤكد  ما  السعودية،  في 
حتى يزول الوباء فال يقع الضرر باجتماع الناس، والقاعدة 
الشرعية المتفق عليها ال ضرر وال ضرار، ومن رحمة الله 
بنا أن المؤمن إذا حبسه العذر من فعل طاعة معينة قد كان 
معتاداً على أدائها كتب له أجرها وثوابها ولو لم يأت بها، 
عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: )إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما 

كان يعمل مقيًما صحيًحا( رواه البخاري.
ثابتة  سنة  كانت  وإن  فهي  المصافحة  ترك  في  وكذلك 
عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكفي في ذلك إلقاء السالم 

جائحة كورونا
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مشافهة، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه، قال: كان في 
وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله 

عليه وسلم: )إِنَّا َقْد َباَيْعنَاَك َفاْرِجْع( رواه مسلم.
تجنب  تقتضي  التي  القوانين  تلكم  أصدرت  كما 
أماكن التجمعات في األسواق والمتنزهات وااللتزام 
إذ  الصحي  الحجر  مثل  المختصة  الجهات  بقرارات 
يحمله وهو ال يعلم به  بخروجه لربما ينقل مرضاً 

فيصيب أناسا آخرين مسبباً لهم هالكاً وضرراً.
ولنعلم جميعاً أن امتثالنا لهذه القرارات والقوانين 
لحاجة  إال  منها  الخروج  وعدم  البيوت،  في  بمكثنا 
عائشَة  عن  عليها.  نثاب  نازلة  ضرورة  أو  معتبرة 
عليه  الله  صلى  النبيَّ  سألت  أنها  عنها  الله  رضي 
َيـبْـَعـثُـُه  عذاباً  كان  )إنَّه  فقال:  اعون،  الطَّ وسلم عن 
اللُه على َمن يشاُء، فَجَعلَُه اللُه رحمًة للُمؤمنيَن، فليس 
ِمْن عبٍد َيـَقُع الطاعون، فـيَْمُكُث في بلِده صابراً، َيْعلَُم 
أنَّه لن يصيبَُه إال ما َكـتََب اللُه له، إال كان له ِمثْـُل أَْجِر 

هيِد( أخرجه البخاري. الشَّ
وقدره،  الله  بقضاء  والتسليم  الرضا  ثالثاً: 
والمؤمن  األمور  مقاليد  بيده  من  هو  فالله سبحانه 
معرض البتالء في هذه الحياة فمن صبر واحتسب 
المثاب قال سبحانه:  المأجور  وأخذ باألسباب فهو 
قال  )األنبياء:35(  ِفتْنًَة(  َوالَْخيِْر  رِّ  ِبالشَّ )َوَنبْلُوُكْم 
الناس  أيها  ونختبركم  ذكره:  تعالى  يقول  الطبري: 
بالشر وهو الشدة نبتليكم بها، وبالخير وهو الرخاء 

والسعة العافية فنفتنكم به. 
وثواب  عظيم  أجر  لهم  البالء  عند  والصابرون 
اِبُروَن أَْجَرُهْم  جزيل قال عز وجل: )إِنََّما ُيَوفَّى الصَّ

ِبَغيِْر ِحَساٍب( )الزمر:10(.
الَْخْوِف  ِمَن  ِبَشْيٍء  )َولَنَبْلَُونَُّكْم  سبحانه:  وقال 
َوالثََّمَراِت  َواألَْنُفِس  األَْمَواِل  ِمَن  َوَنْقٍص  َوالُْجوِع 

اِبِريَن( )البقرة: 155( ِر الصَّ َوَبشِّ
قال الطبري: وهذا إخبار من الله تعالى ذكره أتباَع 
َرسوله صلى الله عليه وسلم، أنه مبتليهم وممتحنهم 
ممن  الرسول  يتبع  من  ليعلم  األمور،  من  بشدائد 
ينقلب على عقبيه. وفي الصبر والتسليم لقضاء الله 
تعالى وقدره، وأن ما أصاب اإلنسان لم يكن ليخطئه 
من  للذات  حماية  فيه  ليصيبه،  يكن  لم  أخطأه  وما 
التشاؤم واإلحباط فأسعد الناس عند البالء المؤمن 

بقضاء الله وقدره.
رابعاً: عند وقوع البالء يلجأ المؤمن إلى من بيده 
فالله سبحانه  قدير،  كل شيء  على  وهو  كله  األمر 
ُيِجيُب  ن  )أَمَّ تعالى:  الضر قال  القادر على رفع  هو 
ُخلََفاَء  َوَيْجَعلُُكْم  وَء  السُّ َوَيْكِشُف  َدَعاُه  إَِذا  الُْمْضَطرَّ 

ُروَن( )النمل:62(. ا َتَذكَّ َع اللَِّه َقلِيالً مَّ اأْلَْرِض أَإِلَهٌ مَّ
ويقول تعالى: )َوإِن َيْمَسْسَك اللَُّه ِبُضرٍّ َفاَل َكاِشَف 
َشْيٍء  ُكلِّ  َعلَىٰ  َفُهَو  ِبَخيٍْر  َيْمَسْسَك  َوإِن  ُهَو  إاِلَّ  لَُه 

َقِديرٌ( )األنعام:17(. 
ُذ  وقد كان َرُسولنا صلى الله عليه وسلم )َيـتَـَعـوَّ
القضاِء،  َوُسوِء  قاِء،  الشَّ وَدَرِك  البالِء،  َجْهِد  ِمْن 

وَشماَتِة األَعَداء(. رواه البخاري..
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم كان يقول: )اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوُذ ِبَك ِمْن 
الْبََرِص َوالُْجنُوِن َوالُْجَذاِم َوِمْن َسيِّْئ اأْلَْسَقاِم( رواه 

أحمد.

َخلََق، لَْم َتُضرََّك(. رواه مسلم.
وعن عبِد اللِه بن ُعَمَر رضي الله عنهما قال: »لَْم 
َهُؤالِء  َيَدُع  عليه وسلم  الله  اللِه صلى  َرُسوُل  َيـُكْن 
الدَّعواِت ِحيَن ُيْصبُِح وِحين ُيْمِسي: اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك 
إِنِّي أَْسأَلَُك الَعْفَو  نيا واآلِخَرِة، اللَُّهمَّ  العاِفيَـَة فـي الدُّ
اللَُّهمَّ  ومالِي،  وأَْهلِي  وُدْنـياَي  ِديني  فـي  والعاِفيَـَة 
ِمْن  اْحَفْظنِـي  اللَُّهمَّ  َرْوعاِتي،  وآِمْن  َعْوراِتي،  اْستُـْر 
َيِميـنِـي، وَعْن ِشمالِي،  َخلِْفي، وَعْن  ، وِمْن  َيَديَّ َبـيِْن 
َتْحتِـي«.  ِمْن  أُْغتاَل  أَْن  ِبَعَظَمـتَِك  َفْوِقي، وأَُعوُذ  وِمْن 

رواه أحمد.
عن  المنزل:  من  الخروج  أذكار  على  المحافظة 
الله  صلى  النَّبِيَّ  أَنَّ  عنه  الله  رضي  مالٍِك  بِن  أَنِس 
عليه وسلم قال: »إِذا َخَرَج الرَُّجُل ِمْن َبـيْـتِـِه فقاَل: 
إاِل  َة  ُقوَّ وال  حْوَل  ال  اللَِّه،  على  لُْت  َتـوكَّ اللَِّه،  »ِبْسِم 
َوُكـِفيَت،  ُهِديَت،  ِحـيـنَــئِـٍذ:  ُيـقـاُل  -قـال:-  ِباللَِّه« 
يَاِطـيُن، َفـيُقوُل لَُه شيـطانٌ  ى لَُه الشَّ َوُوِقيَت، فتَـتَـنَحَّ
وُوِقـَي؟(.  وُكـِفـَي  ُهـِدَي  َقـْد  ِبَرُجٍل  لك  كيَف  آَخـُر: 

رواه أبو داود.
وقضاء  المعروف  وصنع  الخير  بذل  سادساً: 

حاجة اآلخرين وتفريج كربهم:
َعْن أَنِس رضي الله عنه قاَل: قال رسوُل اللِه صلى 
َمصاِرَع  تقي  المعُروِف  )صنائُع  وسلم:  عليه  الله 
نيا  وِء، واآلفاِت، والَهلََكاِت، وأَْهُل المعُروِف في الدُّ السُّ

ُهْم أَهُل المعُروِف في اآلِخَرِة(. رواه الحاكم.
ِعالجات  أَْعَظم  »وِمن  الله:  الَقـيِّم رحمه  ابُن  قال 
عاُء،  والدُّ والذِّكر،  واإلِحسان،  الخيِر  ِفعل  المرض: 
ع، واالبتهال إلى الله، والتَّوبة، ولهذه األمور  ضرُّ والتَـّ
من  أعظُم  فاء؛  الشِّ وُحصوِل  الِعلل،  دفع  في  تأثيرٌ 
فس،  النَـّ استعداد  بَحسب  ولكن  ِة،  بِيِعيَـّ الطَّ األدوية 

وَقـبُولِها، وَعِقيدتها في ذلك ونفِعه«.
الصالحات  بفعل  تعالى  الله  إلى  التقرب  سابعاً: 
واجتناب الذنوب والسيئات قال سبحانه: )َواْستَِعينُوا 
الَْخاِشِعيَن(  َعلَى  إاِلَّ  لََكبِيَرةٌ  َوإِنََّها  اَلِة  َوالصَّ بِْر  ِبالصَّ
أَنَّ َرُسوَل  الله عنه  )البقرة:45(.  وعن ِبالٍل رضي 
يْـِل؛  اللِه صلى الله عليه وسلم قال: )عليُكْم ِبقياِم اللَـّ
الِحيَن َقبلُكم، وإِنَّ ِقياَم اللَّيِل ُقرَبـةٌ إلى  فإِنَّـُه َدأُب الصَّ
وَمْطَرَدةٌ  ئاِت،  يِـّ للسَّ وتكِفيرٌ  اإلِْثِم،  عِن  وَمنْهاةٌ  اللِه، 

لِلدَّاِء عِن الَجَسِد(. رواه الترمذي. 
ثامناً: إن استقرار المجتمع أمانة في أعناق أفراده 
وأن تتبع األخبار غير الموثوقة ومن غير مصادرها 
ونشرها يهدد أركان المجتمع ويثير الفتن فما رؤي 
تعالى:  الله  قال  للمجتمعات  إفساداً  اإلشاعة  مثل 
َفتَبَيَّنُوا  ِبنَبَإٍ  َفاِسقٌ  َجاَءُكْم  إِْن  آَمنُوا  الَِّذيَن  َها  أَيُّ )َيا 
َفَعلْتُْم  َما  َعلَى  َفتُْصبُِحوا  ِبَجَهالٍَة  َقْوماً  ُتِصيبُوا  أَْن 
صحيحه  في  مسلم  وروى  )الحجرات:6(  َناِدِميَن( 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: )َكَفى ِبالَْمْرِء َكِذًبا أَْن ُيَحدَِّث 

ِبُكلِّ َما َسِمَع(.
من  يحتاجه  ما  يأخذ  أن  المجتمع  على  وكذلك 
فتوى شرعية أو استشارة طبية أو اجتماعية من أهل 
تعالى:  الله  قال  المعنية  الجهات  ومن  االختصاص 
)َوإَِذا َجاَءُهْم أَْمرٌ ِمَن األَْمِن أَْو الَْخْوِف أََذاُعوا ِبِه َولَْو 
وُه إِلَى الرَُّسوِل َوإِلَى أُْولِي األَْمِر ِمنُْهْم لََعلَِمُه الَِّذيَن  َردُّ

َيْستَنْبُِطوَنُه ِمنُْهْم( )النساء:83(. 

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما َقال: َكاَن 
َوَسلََّم: )اللَُّهمَّ  َعلَيِْه  اللَُّه  اللَِّه َصلَّى  َرُسوِل  ُدَعاِء  ِمْن 
َعاِفيَتَِك،  ِل  َوَتَحوُّ ِنْعَمتَِك،  َزَواِل  ِمْن  ِبَك  أَُعوُذ  إِنِّي 

َوُفَجاَءِة ِنْقَمتَِك، َوَجِميِع َسَخِطَك( رواه مسلم.
قال المناوي رحمه الله: والتحويل: تغيير الشيء 
وانفصاله عن غيره، فكأنه سأل دوام العافية، وهي 

السالمة من اآلالم واألسقام.
من  المؤمن  يكثر  البالء  وقوع  عند  وكذلك 
لِيَُعذَِّبُهْم  اللَُّه  َكاَن  )َوَما  سبحانه:  قال  االستغفار 
َوأَنَت ِفيِهْم َوَما َكاَن اللَُّه ُمَعذَِّبُهْم َوُهْم َيْستَْغِفُروَن( 

)األنفال:33(.
وقال الله عز وجل: )َوَذا النُّوِن إِْذ َذَهَب ُمَغاِضبًا 
لَُماِت أَْن اَل إِلََه  َفَظنَّ أَْن لَْن َنْقِدَر َعلَيِْه َفنَاَدى ِفي الظُّ
الِِمين* َفاْستََجبْنَا لَُه  إاِلَّ أَْنَت ُسبَْحاَنَك إِنِّي ُكنُْت ِمَن الظَّ
يْنَاُه ِمَن الَْغمِّ َوَكَذلَِك ُننِْجي الُْمْؤِمنِيَن( )األنبياء:  َوَنجَّ

.)88 - 87
قال النبيِّ صلى الله عليه وسلم: )دعوُة ذي النُّون 
أنت  إال  إله  »ال  الُحوِت:  َبْطِن  في  وهو  بها  َدعا  إِْذ 
سبحانك إني كنُت من الظالميَن«، لَم َيـْدُع بها رجلٌ 
أحمد  أخرجه  له(.  اللُه  استجاَب  إال  قطُّ  شيٍء  في 

والترمذي.
خامساً: الحفاظ على األوراد الثابتة فهي حصن 

لإلنسان من أي ضرر وبالء ومن ذلك:
الحفاظ على أوراد الصباح والمساء عن عثمان بن 
عفَّان رضي الله عنه قال: َسِمْعُت رسوَل اللَِّه صلى 
الله عليه وسلم يقوُل: )َمْن قاَل: »ِبْسِم اللَِّه الذي ال 
ماِء  السَّ في  وال  األرِض  في  َشيءٌ  اْسِمِه  مع  َيـُضرُّ 
ميُع الَعليُم« ثالَث َمرَّاٍت لْم ُيِصبْـُه َفْجأَُة بالء  وُهَو السَّ
َحتَّى ُيْصبَِح، وَمْن قالها ِحيَن ُيْصبُِح ثالَث َمرَّاٍت لَْم 

ُيِصبـُه َفْجأَُة بالء َحتَّى ُيْمِسَي(. رواه أبو داود.
َرُجلٌ  َجاَء  الله عنه قال:  أبي هريرة رضي  وعن 
إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم َفَقاَل: َيا َرُسوَل اللَِّه 
َما لَِقيُت ِمْن َعْقَرٍب لََدَغتْنِي الْبَاِرَحَة َقاَل: )أََما لَْو ُقلَْت 
اِت ِمْن َشرِّ َما  ِحيَن أَْمَسيَْت: أَُعوُذ ِبَكلَِماِت اللَِّه التَّامَّ

من مت�شك باجلماعة 

كفاه اهلل الفنت وحفظه 

منها، فالتم�شك مبا 

متليه املوؤ�ش�شات الر�شمية 

من قرارات وقوانني 

وتو�شيات فيه حفظ 

للفرد واملجتمع
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سيارات

كهربائية  سيارة  أول  تعد  التي  السيارة  بهذه 
»بي  من  الفخمة  الوسطى  المجموعة  من  بالكامل 
إم دبليو« تقوم الشركة بتحويل المزايا الجوهرية 
للعالمة التجارية إلى عصر التنقل المحلي الخالي 
درايف  ئي  من  الخامس  الجيل   – االنبعاثات  من 
للمرة  طرحه  سيتم  دبليو«  إم  »بي  من    eDrive
األولى في سيارة »بي إم دبليو« iX3 في هذا العام 
نكست آي  دبليو«  إم  »بي  في  أيضاً  وسيستخدم 
فالتقنية  في -2021   i4 دبليو«  إم  و»بي    iNEXT
الرياضي  باألداء  تسمح  البطارية  لخاليا  المتقدمة 
 .i4 ومدى يصل إلى 600 كم في »بي إم دبليو« آي
القسم  في  دبليو«  إم  »بي  عالمة  قلب  يخفق 
طرازات  جانب  فإلى  الوسطى،  الفئة  من  الفخم 
 4 الفئة  من  كوبيه  والجران  والمكشوفة  الكوبيه 

 999 - خا�س

تأتي الفئة 3 لتظهر السمات األساسية لهذه العالمة 
تقوم  واآلن  مركز.  شكل  على  القيادة  متعة  وهي 
»بي إم دبليو« بنقل السمات الجوهرية للعالمة إلى 
عصر التنقل الكهربائي وهو الهدف المركزي وراء 
تطوير »بي ام دبليو« i4. هذه السيارة وهي الطراز 
الكهربائي الكامل األول للشركة في الفئة الوسطى 
الفخمة يجمع ديناميات القيادة والتصميم الرياضي 
واألنيق والجودة العالية والراحة الرحبة والمرونة 
العملية لسيارة الجران كوبيه ذات األربعة أبواب مع 
تنقل محلي خاٍل من االنبعاثات وهذا يأذن بعرص 

جديد من متعة القيادة.
الجيل  سيحدده  الكهربائي  التنقل  مستقبل 
الخامس من تكنولوجيا ئي درايف والذي ستكون 
آي إكس 3 – التي سيتم إنتاجها من 2020 وما بعد- 

الخامس  وبالجيل   .i4و  iNEXT وتتبعها  رائدته 
من تكنولوجيا أي درايف الذي يحتوي أيضاً على 
أحدث االبتكارات في مجال الخاليا البطارية تضع 
i4 معايير جديدة في األداء الرياضي وتحقيق مدى 

يبلغ نحو 600 كم. 
الشاملة  الحملة  من  كجزء   i4 تطوير  ويأتي 
للمجموعة في تطوير طرازات بمحركات كهربائية 
السيارات  من  مجموعة  أكبر  تمتلك  حالياً  وهي 
القابلة  الهجينة  والسيارات  بالكامل  الكهربائية 
بحلول  المنافس.  الميدان  في  الكهربائي  للشحن 
 25 دبليو«  إم  »بي  مجموعة  لدى  سيكون   2023
طرازاً بمحرك كهربائي في برنامجها. وبمجموعة 
طرازات تحتوي على محركات احتراق كفؤة إضافة 
إلى السيارات الهجينة والكهربائية الخالصة تأخذ 

بي إم دبليو

مستقبل القيادة الممتعة
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المختلفة  المتطلبات  تلبية  عاتقها  على  الشركة 
للعمالء في مختلف المناطق في العالم.

من  جديدة  معايير   i4 في  القيادة  تقنية  تضع 
القيادة  في  والمدى  والكفاءة  الطاقة  كثافة  حيث 
المحلية الخالية من االنبعاثات. المحرك الكهربائي، 
الشحن  ووحدة  الكهربائية،  اإللكترونية  واألجهزة 
والبطارية عالية الجهد تم تطويرها حديثًا بالكامل. 
وهي تشكل معاً تقنية أي درايف الجيل الخامس، 
والتي حققت بها »بي ام دبليو« مزيداً من التطورات 
المهمة في مجال القيادة الكهربائية. من عام 2020 

الجيل  من  درايف  أي  تقنية  طرح  سيتم  فصاعًدا، 
الخامس أوالً في iX3 ثم في iNEXT و i4. يوفر 
المحرك الكهربائي المطّور لسيارة i4 أقصى إنتاج 
يبلغ نحو 390 كيلو واط / 530 حصاناً، حيث يصل 
إلى مستوى محرك V8 في طرازات »بي إم دبليو« 
توصيل  يوفر  احتراق.  بمحرك  المزودة  الحالية 
الطاقة التلقائي الخاص بها خصائص األداء الفائق 

لـ i4 وكفاءة عالية بشكل استثنائي.
يتضمن الجيل الخامس من eDrive أيضاً بطارية 
تقنيات  بأحدث  تتميز  الجهد مصممة حديثًا  عالية 

عالية  البطارية  تصميم  يتميز  البطارية.  خاليا 
المسطح  بتصميمها   i4 لسيارة  المطورة  الجهد 
المثلى. يبلغ وزنه نحو 550  الطاقة  للغاية وكثافة 
كيلوغراماً، ويحتوي على طاقة نحو 80 كيلو واط 

ساعة. يمنح هذا i4 مدى 600 كيلومتر تقريباً.
بالكهرباء  تعمل  التي   i4 سيارة  إنتاج  سيتم 
وسيتم  بعدها  وما   2021 عام  من  بدءاً  بالكامل 
سيتم  العالمية.  السيارات  أسواق  في  إطالقها 
الرئيس  المصنع  في  الجديد  الموديل  تصنيع 
السيارات  تشتمل  حيث  ميونيخ،  في  للشركة 
سيدان  الثالثة  الفئة   BMW على  المنتجة  األخرى 
هجين  ومحرك  تقليدي  احتراق  بمحرك  المزودة 
إضافي، والفئة الثالثة تورنغ بمحرك تقليدي، ومن 
صيف 2020 أيضاً مع قابس في محرك هجين، الفئة 
الرابعة كوبيه وM4 كوبيه )استهالك الوقود: 10.0 
- 9.3 لتر/ 100 كم، انبعاثات ثاني أكسيد الكربون: 
التصميم  إلى  باإلضافة  كم(.   / جم   213  -  227
الرياضي األنيق الذي يتميّز بسيارة كوبيه ذات 4 
أول  تتسارع  رائعة.  أداء  بميزات   i4 تتميز  أبواب، 
سيارة غران كوبيه من عالمة بي إم دبليو i4 من 
ثانية،   4.0 نحو  في  كم / ساعة   100 إلى  الصفر 
ما يحقق سرعة قصوى تتجاوز 200 كم / ساعة.

توفر بنية السيارة المرنة والبطارية ذات الجهد 
المنخفض وتكنولوجيا  المسطح والموضع  العالي 
القيادة المدمجة درجة عالية من الحرية في تحقيق 
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النسب  بين   i4 تجمع  بالنموذج.  خاص  تصميم 
ميزات  مع  أبواب   4 ذات  كوبيه  لسيارة  المميزة 
التصميم النموذجية لطراز بي إم دبليو i4. تسير 
الدقيق  والتصميم  ديناميكيًا  الممتدة  الخطوط 
الخارجية  الميزات  مع  جنب  إلى  جنباً  للسطح 
إلى  باإلضافة  الهوائية،  بالديناميكيات  المحسنة 
تحسينات االستدامة الخاصة بـ i4 تضمن الراحة 
العالية في الدخول والخروج للمسافرين الخلفيين 
والداخلية الفسيحة والمتغيرة مالءمة عالية لكل من 
الرحالت اليومية والسفر لمسافات طويلة. على هذا 
جران  أنها  على  بوضوح   i4 تعريف  يمكن  النحو، 
تعمل  مركبة  أنها  على  متساٍو  وبشكل   - كوبيه 

بالكهرباء.
دبليو  ام  بي  لمجموعة  الشاملة  الخبرة  تشكل 
لنظام  األساس  المكهربة  القيادة  أنظمة  مجال  في 

في  مكوناته  دمج  يمكن  للتطوير  قابل  وحدات 
تشتمل  كبيرة.  بمرونة  مختلفة  مركبة  مفاهيم 
نظام  على  الخامس  الجيل  من   eDrive تكنولوجيا 
المحرك  استيعاب  يتم  للغاية، حيث  متكامل  قيادة 
الكهربائي وناقل الحركة واإللكترونيات في مكان 
واحد. نظام القيادة هذا متوافق مع جميع مفاهيم 
السيارة وسيكون متاًحا لطرز مختلفة في مجموعة 
المتكامل  التصميم  اإلخراج. يسمح  من مستويات 
للغاية للنظام بزيادة كبيرة في كثافة الطاقة، وكذلك 
إنتاج  يتطلب  لن  التصنيع.  وجهود  الوزن  تقليل 
مواد  المستقبل  جيل  من  الكهربائية  المحركات 

مصنفة كمعادن نادرة.
تتميز وحدة شحن الجيل التالي بحزمة موحدة 
مناسبة لجميع هياكل المركبات المستقبلية. يمكن 
المكونات  ذات  الهجينة  الموديالت  في  استخدامه 

اإلضافية، وكذلك في المركبات التي تعمل بالكهرباء 
بحتة وهو مصمم لطاقة شحن تصل إلى 150 كيلو 
وات. يتيح ذلك شحن بطارية i4 عالية الجهد إلى 
نحو 80 في المائة من محتواها الكامل من الطاقة 
في نحو 35 دقيقة. ينتج عن هذا وقت شحن نحو 

ست دقائق لنطاق 100 كيلومتر.
 في مجال البطاريات عالية الجهد أيضاً، تستند 
التطورات التي تم تقديمها مع الجيل الخامس من 
تقنية eDrive إلى الخبرة المتعمقة لمجموعة بي إم 
بمستوى  الشركة  تتمتع  خبرتها.  وسنوات  دبليو 
عاٍل من الدراية الفنية في مجال تكنولوجيا خاليا 
الجهد  عالية  البطاريات  تصنيع  وفي  البطارية 
ذات الطراز المحدد. هذا يضع األساس للتحسين 
الهجينة  النماذج  في   - للبطاريات  المستمر 
المستقبلية في السيارات وفي السيارات التي تعمل 
تصنيع  على  دبليو  ام  بي  تعمل  فقط.  بالكهرباء 
بالطرازات  الجهد خاصة  وحدات وبطاريات عالية 
عام  منذ  المكهربة  القيادة  أنظمة  ذات  للسيارات 
2013. يتيح النظام المعياري المطّور بشكل مستقل 
مع ترتيب مرن للوحدات دمج البطاريات المطورة 
داخلياً في مفاهيم المركبات المختلفة. يكرس عمل 
األساسية  الخصائص  لتحسين  المستمر  التطوير 
الوحدات  هيكل  إلى  باإلضافة  البطارية،  لخاليا 
بالطراز.  الخاصة  التخزين  وحدة  في  وترتيبها 
المستخدمة  البطاريات  المثال، تحتوي  على سبيل 
في i4 وغيرها من السيارات الكهربائية المستقبلية 
على عدد أكبر من الخاليا لكل وحدة، وعدد أقل من 
متزايدة  ومرونة  إحكاماً  أكثر  المكونات، وتصميم 

فيما يتعلق بهندستها.



Site Technology is a supplier, system integrator, and a contractor, 
with a range of services that covers the design, procurement, 
installation, commissioning, operation and maintenance of 
new systems along with the upgrade, support and 
management of existing systems in different 
activity sectors:

-  Technology

-  Power

-  Contracting

-  Power Generation

W W W . S I T E - T E C H N O L O G Y . C O M



العدد 592 أبريل 1142020
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
عضو سابق في املجلس الوطني االحتادي

maysarashed@gmail.com

أكتب هذا المقال في الوقت الذي يتأزم فيه العالم وألول مرة في التاريخ في موضوع واحد ومن عدو واحد، 
على األقل التاريخ الذي عشته في سنوات عمري، أزمة شغلت العالم بسكانه من جميع الفئات، فهي أزمة لم 
تعد محصورة على األفراد العاديين، بل تجاوزت ذلك بكثير لتشغل المؤسسات والسياسيين واالقتصاديين 

والفالسفة وغيرهم من دون استثناء، إنها أزمة وباء كورونا.
فعلى الرغم من أن كورونا مرض يصاب به الفرد، إال أنه بتداعيات انتقاله وانتشاره تحول إلى وباء قاتل 
يفتك بآالف األرواح، وجعل القرارات التي استقبلناها أفراداً تؤكد خطورة ما آل إليه الوباء، فلم نعد نلتقت منذ 
بدأ الفيروس في االنتشار من ديسمبر الماضي إلى سواه. كل أحداث العالم وتصريحاته وقراراته تحولت إليه 
باحثة عنه وساعية لمواجهته، إذ بات خطراً يفوق أي خطر آخر، كنا نحسب له حساباً، وفي مقدمة تلك األخطار 
اإلرهاب وجماعاته التي امتثلت أيضاً للصمت، ربما دهشة من تداعيات الوباء، وما تسبب فيه وربما ألنه وحده 

القادر على الفتك بها وتخليص العالم منها.
البشر  العالم، فأصاب  له  انصاع  اتخذ منحنى مختلفاً  أن فيروس كورونا في مساره وانتشاره  الغريب 
بمختلف بلدانهم وجنسياتهم وأعراقهم وأديانهم وطوائفهم وطبقاتهم، غابت الفوارق وتالشت األفكار المعادية، 
وأصبح العالم قرية واحدة متعاونة متآزرة متفقة ومتواصلة، وإن كانت تدرك الفوارق بينها اقتصادياً وثقافياً 
وجغرافياً، فالظرف الذي أوجده هذا الفيروس ميع وأذاب كل الفوارق، وجعل العالم قرية بنموذجها الذي كنا 
نتمناه للتقارب ال االختالف، للتعاون ال التضاد للقاءات الحقيقية التي نحتاج إليها بصدق وليس لقاءات صورية 

تضيق دائرة االستفادة منها في حدود الرسمية.
دولة اإلمارات لم تكن خارج نطاق هذه األزمة الطارئة على العالم فقد أعلنت عن وجود مصابين بالمرض، 
المواطنين  وصحة  سالمة  على  بها  تحرص  والمحلي  االتحادي  الصعيدين  على  قرارات  حزمة  واتخذت 
والمقيمين، فأعلنت وزارة الصحة وبشكل مستمر عن حاالت مستجدة وأخرى تعافت، وحرصت على التوعية 
بالتعاون مع الهيئات الصحية في الدولة. ولم تكتف الدولة بذلك بل رصدت تأثير األزمة على حياة األفراد 
والمؤسسات فأصدرت قرارات تدعم بها الجميع لتخفيف الضغط النفسي واالقتصادي والصحي، فأبعدت 
وزارة التربية والتعليم فلذات األكباد عن خطر اإلصابة بالفيروس، وطبقت التعليم عن بعد الذي شمل كثيراً 
من الموظفين الذين طبق عليهم العمل عن بعد أيضاً السيما كبار السن والحوامل وأصحاب الهمم والمرضى 
بشكل مزمن، وغيرها ذلك من اإلجراءات التي عكست وأكدت حرص الدولة على سالمتنا، ناهيك عن إجراءات 
تعاونية على المستوى الرسمي الذي حرصت فيه على سالمة أفراد انقطعت بهم السبل في البلدان الموبوءة، 
أو من خالل التنسيق على المستوى الخليجي والعربي والعالمي لمحاربة ومواجهة هذا الوباء المتفشي بما 
تملكه من خبرات وبما لديها من إمكانات وما تحرص عليه من مبادرات تسعى فيها إلى االستفادة من تجارب 

غيرها وتحصين دولتها وشعبها.
إن أزمة كورونا وإن طالت فستنتهي حالها حال أي أزمة خيمت بظاللها على العالم بأفراده ومؤسساته، 
والبد أن نزيفاً تسببت فيه سيتوقف، ولكن مايمر به العالم في مواجهته لهذه األزمة الينبغي أن يمر من دون 
االستفادة من دروس علمنا إياها، أهمها الوقوف على الثغرات التي ينبغي تحصينها في أنظمة العمل وإدارة 
المؤسسات التي تضمن استمرار الدول ومؤسساتها في أشد الظروف وأسوأها، سواء أكانت صحية أو تقنية 
أو اجتماعية، أو صناعية، فالوقوف على تلك الثغرات ومعالجتها صمام أمان مستقبل الدول، يدل عليه التفات 
الدول إلى حاجتها لالكتفاء الصناعي، وتطوير أنظمة العمل فيها وأتمتتها، وزيادة طاقة مستشفياتها االستيعابية 
وغير ذلك، مما غقلت عنه بعض الدول واستهانت بأهميته لتعكس أزمة مثل كورونا الحاجة إلى التركيز عليها.

وربما االنشغال بذلك كله أثناء األزمة وبعدها يستدعي أن تترك دول العالم خالفاتها وصراعاتها جانباً 
البشرية  يهدد  خطراً  وأصبحت  نواجهها،  التي  األوبئة  من  وغيره  الوباء  هذا  مكافحة  في  جهودها  وتوحد 

بأجمعها، فكورونا ليس وحده من يهاجمنا وليس وحده العدو المتربص بنا.

الكتابة في زمن الكورونا!
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