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مجلة الثقافة االجتماعية واألمنيةمجلة الثقافة االجتماعية واألمنية

تأسست مجلة الشرطة واألمن العام في أبوظبي في نوفمبر 

1970 لتكون وقتها أول مطبوعة أمنية شرطية في دولة االتحاد 
التي تأسست بعد 13 شهراً، لتصبح دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

وستظل المجلة بعد ذلك نبراسًا لنشر ثقافة األمن واألمان 

والقيم االجتماعية العليا حتى يومنا هذا بعد خمسين عامًا على 

االنطالقة، ومرت بالعديد من أطوار التطوير والتحسين ومواكبة 

الثورة اإلعالمية والصحفية حتى باتت على ما هي عليه اليوم تحت 

اسم مجلة »999«، وهو االسم الذي تبنته عام 2008 مستهلة عصراً 

جديداً من التطوير في عصر اإلعالم الرقمي. 





مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية
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مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية

حتتفل جملة »999« جملة الثقافة الجتماعية والأمنية التي ت�صدر عن وزارة 

�صهدت  طويلة  اأعوام   ، �صدورها  على  عامًا   50 مرور  بذكرى  العدد  هذا  الداخلية 

خاللها الكثري من التطورات والإجنازات والتكرميات يف عهد املغفور له ال�صيخ زايد 

بن �صلطان اآل نهيان » طيب اهلل ثراه« ، ثم يف عهد �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن 

زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« خري خلف خلري �صلف ، ويف ظل توجيهات 

الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية 

الذي يويل املجلة والعاملني فيها رعايته الكرمية.

جلنة  رئي�س  ب��دران  داوود  خليل  �صعادة  برئا�صة   ، املجلة  عمل  فريق  ويحر�س 

اإ�صدارات  يف  ال�صوء  ويلقي  �صموه،  توجيهات  تنفيذ  على   ،»999« جملة  تطوير 

واملالحق   »999« واأطفال  ال�صرطة  وجمتمع  والإجنليزية  العربية  باللغتني  املجلة 

حتققها  التي  واملتوا�صلة  العظيمة  الإجن��ازات  على  الأخرى،  والتوعوية  الوطنية 

دولة الإمارات العربية املتحدة عمومًا ووزارة الداخلية والقيادات العامة لل�صرطة 

خ�صو�صًا يف م�صرية الأمن والأمان وال�صالمة والر�صا وال�صعادة، والتي ينعم بها كل 

مواطن ومقيم و�صائح يف الدولة. 

اأفراد املجتمع من  الثقافة الجتماعيةوالأمنية لدى  املجلة  وين�صر فريق عمل 

خمتلف الفئات والأعمار ، وي�صاركهم يف الفعاليات التوعوية واملنا�صبات الوطنية، 

الداخلية  وزارة  عالقة  »تعزيز  يف  املجلة  وه��دف  روؤي��ة  حتقيق  اإط��ار  يف  وذل��ك 

وال�صرطة باملجتمع«.

والتقدير  ال�صكر  عبارات  اأ�صمى  نرفع   ،»999« ملجلة  الذهبي  اليوبيل  ومبنا�صبة 

والعرفان اإىل الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

ا�صتطاعت  باأن )جملة »999«  املتميزة  اأن كلماته  وزير الداخلية، موؤكدين ل�صموه 

بجهود العاملني فيها النجاح يف اخلروج من الإطار ال�صيق للر�صالة الأمنية، والو�صول 

يف  ي�صهم  ما  لها،  اأردناها  التي  الأمني  الجتماعي  الإع��الم  ر�صالة  حتقيق  اإىل  بها 

تعزيز العالقة القائمة بني ال�صرطة واملجتمع(، هي و�صام فخر واعتزاز على �صدور 

العاملني يف املجلة، واأن دعوة �صموه )للمحافظة على امل�صتوى املتميز الذي و�صلت 

املجلة  اإ�صدارات  تطوير  يف  ال�صتمرار  درب  لنا  �صي�صيء  نربا�س  هي  املجلة(،  اإليه 

م�صمونًا و�صكاًل وانت�صارًا، لت�صتمر يف خدمة الوطن واملجتمع لعقود جديدة من الزمن 

.

وحياكم اهلل.
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أقوال ومواقف

إننا نحرص على االحتفاظ 
بتقاليدنا العربية األصيلة وتراثنا 

القومي، وهي تقاليد نحبها، 
توارثناها عن األجداد عبر أجيال 

طويلة، إنها منقوشة في 
الصدور وسنحرص عليها دائمًا 

مهما خطونا إلى ميادين 
الحضارة.

إن األمة العربية عظيمة 
بماضيها العريق وهو ماٍض 

يحق لها أن تفاخر به أمم 
األرض كلها.. ومنه تستمد 

النور الذي يضيء أمامنا طريق 
المستقبل.

إن إحياء تراث وتاريخ الجيل 
الماضي فيه تعريف ألبناء 

الجيل الجديد ليتعلم كيف 
استطاعت تلك األجيال 

مواجهة الظروف والتحديات 
الصعبة كافة التي واجهتها.

كان الشيخ زايد مولعاً 
برياضة الصيد بالصقور، 

وهي من الرياضات 
التراثية اإلماراتية التي 

حرص على إحيائها 
ودعمها.

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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لقد كنا دولة فقيرة وعانينا طوياًل، وأنا 
أفخر بذلك وأقوله لكل أبناء الدولة، 

خاصة المسؤولين فيها.. أقول لهم: 
إن عليهم أن يتذكروا الماضي، وما كنا 

نعيش فيه، ولذلك فإنهم ال بد أن يكونوا 
حريصين على تغيير هذه الصورة بسرعة، 
وأال يبددوا األموال فيما ال طائل وراءه، وأن 

يكون إحساسهم مرهفًا، فقد عانوا 
هذه الفترة وقاسوا الكثير قبل أن يمن 

اهلل عليهم بخيره. وأنا نفسي عشت 
الفترة، فنحن لم نولد أغنياء وبالدنا 

وشعبنا عانى كثيراً ومر بظروف قاسية.

الشيخ زايد يستعرض مخططات بعض 
المشروعات التنموية الجديدة.



العدد 599 نوفمبر 122020

أخبار الوطن

خليفــة بن زايد ي�صدر مر�صومّي تعيينات

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« المرسوم 
تعيين  بشأن   2020 لسنة   156 رقم  االتحادي 
معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة رئيساً أعلى 

لجامعة اإلمارات العربية المتحدة. 
دولة  وزير  منصب  حالياً  معاليه  ويشغل 
الُمكلف  المتحدة  العربية  اإلمارات  حكومة  في 
وزارة  في  والثقافية  العامة  بالدبلوماسية 
الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. وقد تقلد 
العديد من المناصب البارزة لدى حكومة دولة 
إنشاء  في  وأسهم   ،1968 عام  منذ  اإلمارات 
حضوره  وله  أبوظبي،  في  السوربون  جامعة 
البارز في المشهد الثقافي اإلماراتي، وحاز على 
2020 عضواً  الجوائز، وانتخب عام  العديد من 
للفنون  المرموقة  األمريكية  األكاديمية  في 

والعلوم.
إلمارة  حاكماً  بصفته  سموه،  أصدر  كما 
أبوظبي، مرسوماً أميرياً بترقية معالي الدكتور 
حمدان مسلم مكتوم المزروعي المستشار في 
إلى  أبوظبي  عهد  ولي  السمو  صاحب  ديوان 

درجة رئيس دائرة.

.. ويرعى »مهرجان الشيخ زايد«

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
»حفظه الله«، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور 
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وإشراف 
صاحب  مستشار  نهيان  آل  حمدان  بن  سلطان  الشيخ  معالي  من  مباشر 
السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة 
لمهرجان الشيخ زايد، تنطلق يوم 20 نوفمبر الجاري  وحتى 20 فبراير 2021، 

ولمدة ثالثة أشهر، فعاليات مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة بأبوظبي.
الذهبي  باليوبيل  الدولة  احتفاالت  مع  تزامناً  العام  هذا  المهرجان  ويأتي 
حافل  مهرجان  المناسبة  بهذه  احتفاًء  أُعدَّ  حيث  االتحاد،  دولة  قيام  لذكرى 
بالمفاجآت والفعاليات التي تناسب جميع أفراد العائلة، كما تم تمديد الفترة 
للزوار تجارب تسوق  ليتيح  أشهر  ليقام على مدى ثالثة  للمهرجان  الزمنية 

استثنائية، إضافة إلى فرصة استكشاف حضارات وثقافات شعوب العالم.
النهائية  اللمسات  أنها وضعت  المنظمة للمهرجان  العليا  اللجنة  وأوضحت 
على تجهيزات منطقة المهرجان الثقافي العالمي الذي ستشارك فيه عشرات 

الدول العربية والعالمية بشكل يواكب التطور والتقدم الذي يشهده المهرجان 
كل عام، ويحاكي أهدافه ورسالته في تالقي الثقافات على أرض اإلمارات.

وأكدت اللجنة حرصها الكبير على تطبيق اإلجراءات االحترازية كافة التي 
وضعتها الجهات المعنية في الدولة للوقاية من فيروس كورونا، الفتة إلى أن 
الدورة الجديدة للمهرجان ستراعي الظروف الحالية بسبب كورونا، وستكون 
بارتداء  الجميع  التزام  من  والتأكد  للزوار،  العددية  للكثافة  آنية  متابعة  هناك 
على  حفاظاً  به  الموصى  الجسدي  والتباعد  األمان  مسافات  وترك  الكمامات 

سالمة الزوار والمشاركين.
وأشارت اللجنة إلى أن اإلجراءات االحترازية للوقاية من فيروس كورونا 
ستشمل تركيب كاميرات حرارية عند بوابات الدخول، ووضع عالمات لتحديد 
مسافات التباعد الجسدي اآلمنة التي يجب االلتزام بها عند البوابات ومنافذ 
البيع والممرات المؤدية إلى األجنحة والساحات المقابلة لها التي ستقام عليها 
بعض الفعاليات الجماهيرية، باإلضافة إلى تعديل الطاقة االستيعابية للمهرجان 
البيع، بشكل يضمن  والفعاليات ومنافذ  الجمهور والمعارض  أعداد  من جهة 

تطبيق اإلجراءات الوقائية من فيروس كورونا.
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برئاسة محمد بن راشد..   
جمل�س الوزراء ي�صادق على »التفاق الإبراهيمي لل�صالم«

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، 
قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة وكالة اإلمارات للفضاء برئاسة معالي 

سارة بنت يوسف األميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة.
ويعكس القرار، الذي يأتي في أعقاب التشكيل الوزاري األخير، حرص 
والمؤسسات  الجهات  دعم  على  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  حكومة 
االتحادية بما يحقق األهداف االستراتيجية للدولة وصوالً إلى الخمسين 
النجاحات  تواصل  طموحة،  مستقبلية  ورؤية  متجدد  بفكر  المقبلة  عاماً 
أهمية  من  لها  لما  الفضاء  علوم  كافة السيما  المجاالت  في  واإلنجازات 
خاصة كونها محوراً مهماً وأساسياً ضمن توجهات دولة اإلمارات لتحقيق 

الريادة العالمية في المجاالت كافة. 
ويتولى مجلس إدارة وكالة اإلمارات للفضاء مسؤولية وضع السياسات 
واالستراتيجيات المتعلقة بالقطاع الفضائي في الدولة، وإصدار القرارات 

قيادة  إلى  المجلس  ويهدف  القطاع.  بتنظيم  المتعلقة  واللوائح  واألنظمة 
وكالة اإلمارات للفضاء خالل المرحلة المقبلة لتحقيق جملة من األهداف 
وذلك  الوطني،  الفضائي  القطاع  تطوير  استمرارية  لضمان  والطموحات 
من خالل اإلشراف على تنفيذ االستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء 2030، 
وبما يسهم في دعم االقتصاد الوطني المستدام، وتعزيز دور الدولة على 
الوطنية  الكوادر  تأهيل  إلى  وصوالً  وعالمياً،  إقليمياً  الفضائية  الخريطة 
المتخصصة في هذا المجال السيما بعد ما حققته من نجاحات كبيرة خالل 
فترة قصيرة جعلتها العضو األحدث في نادي الدول المستكشفة للفضاء 
ويضم المجلس في عضويته نخبة من الخبرات والكفاءات اإلماراتية من 
البوعينين  الفضاء وهم: خالد عبدالله  المرتبطة بعلوم  المجاالت  مختلف 
وفيصل  الشيباني،  حمد  ويوسف  المنصوري،  عبيد  وحمد  المزروعي، 
عبدالعزيز البناي، والدكتور مبارك سعيد الجابري، وسالم بطي القبيسي، 

ومسعود محمد محمود، والمهندس علي إبراهيم النعيمي.

.. ويعيد تشكيل مجلس إدارة وكالة اإلمارات للفضاء

.. ويرعى »مهرجان الشيخ زايد«

الشيخ  السمو  صاحب  برئاسة  الوزراء،  مجلس  اعتمد 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، قراراً بالمصادقة على »االتفاق 
اإلبراهيمي للسالم« )معاهدة السالم( والعالقات الدبلوماسية 
المتحدة ودولة إسرائيل،  العربية  الكاملة بين دولة اإلمارات 
الدستورية الستصدار مرسوم  اإلجراءات  في  بالبدء  ووجه 

اتحادي بالتصديق على االتفاق.
سيشكل  االتفاق  بأن  ثقته  عن  الوزراء  مجلس  وأعرب 
رافداً من روافد السالم واالستقرار، يدعم طموحات شعوب 
الرخاء والتقدم،  الحثيث لتحقيق  المنطقة، ويعزز من سعيها 
كونه يمهد الطريق نحو تعزيز العالقات االقتصادية والثقافية 
والمعرفية، واالستفادة من الفرص واإلمكانات التي يحظى بها 
الجانبان لإلسهام في صياغة مستقبل أكثر إشراقاً، يقوم على 

التفاهم والتعاون المشترك واالحترام المتبادل.
ويعد االتفاق اإلبراهيمي إطاراً متكامالً لبناء عالقات إيجابية 
بين الدولتين على مختلف الصعد، بما يسهم في إرساء دعائم 
في  التعاون  تحفيز  على  عالوة  المنطقة،  في  واألمن  السلم 

المجاالت االقتصادية والعلمية.
وأشار مجلس الوزراء إلى أن االتفاق يعكس النهج اإلماراتي 
القائم على الوسطية والتسامح، وتغليب ثقافة الحوار وسيلة 
والقيم  المبادئ  ترسيخ  عبر  السالم  وإحالل  للتقارب  فعالة 

اإلنسانية النبيلة، التي يأتي في مقدمتها التفاهم والتعايش.
ويقوم االتفاق اإلبراهيمي في جوهره على إفساح المجال 
والتطوير،  النمو  فرص  من  المزيد  لخلق  البنّاء  للتعاون 
األوسط على  الشرق  القائمة في منطقة  التحديات  ومواجهة 
أسس التعاون، بما يضمن تحقيق آمال الشعوب واألفراد في 

الحصول على حياة كريمة ومستقبل آمن.
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محمد بن زايد 
 يتباحث مع بوتني ونتنياهو واألبريت الثاين

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
رئيس  بوتين  فالديمير  وفخامة  المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب 
روسيا االتحادية، خالل اتصال هاتفي، العالقات الثنائية في ظل الشراكة 
االستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز هذه الشراكة 

ودفعها إلى األمام لما فيه مصلحة شعبيهما.
الشرق  الهاتفي تطورات األوضاع في منطقتي  االتصال  تناول  كما 
التوترات  وتسوية  الحتواء  المبذولة  والجهود  والقوقاز،  األوسط 
والصراعات فيهما، فضالً عن العديد من القضايا اإلقليمية والدولية محل 

االهتمام المشترك.
كما ناقش الجانبان مستجدات جائحة »كورونا« في البلدين والعالم، 
واحتواء  للجائحة  التصدي  في  وتعزيزه  بينهما  التعاون  دعم  وسبل 
وغيرها  واالقتصادية  واإلنسانية  الصحية  المستويات  على  تداعياتها 
روسيا  بين  »كورونا«  فيروس  لقاح ضد  تطوير  في  التعاون  بخاصة 

ودولة اإلمارات العربية المتحدة.
وأعرب سموه عن خالص تهانيه لفخامة الرئيس الروسي بمناسبة 

يوم ميالده.
من جهة ثانية، تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، اتصاالً هاتفياً من 

بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل.
االجتماعي  التواصل  موقع  في  الرسمي  حسابه  عبر  سموه  وقال 
بنيامين  إسرائيل  وزراء  رئيس  من  هاتفياً  اتصاالً  »تلقيت  »تويتر«: 
إلى  إضافة  البلدين،  بين  العالقات  تعزيز  تحدثنا خالله حول  نتنياهو. 

آفاق السالم وحاجة المنطقة إلى االستقرار والتعاون والتنمية«.
إلى ذلك، تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة اتصاالً هاتفياً من صاحب 

السمو الملكي األمير ألبيرت الثاني أمير إمارة موناكو، تناول عالقات الصداقة 
مختلف  في  تنميتها  وإمكانات  وفرص  الجانبين،  بين  المشترك  والتعاون 

المجاالت، باإلضافة إلى عدد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

وبحث الجانبان مستجدات جائحة »كورونا« على المستويين اإلقليمي 
والدولي وآليات مواجهتها والتعامل مع تداعياتها، باإلضافة إلى إمكانات 
لهذه  التصدي  في  جهودهما  وتنسيق  الجانبين  بين  الثنائي  التعاون 

الجائحة.

.. ويصدر قرارات تنظيمية

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
أبوظبي قراراً  التنفيذي إلمارة  المجلس  المسلحة رئيس  للقوات  القائد األعلى 
بتعيين سعادة محمد خليفة النعيمي مديراً عاماً للشؤون المالية التنفيذية بدائرة 

المالية في أبوظبي.
للتطوير  اإلمارات  كلية  أمناء  مجلس  تشكيل  بإعادة  قراراً  سموه  وأصدر 

التربوي، برئاسة جميلة بنت سالم المهيري.
مطر  خلود  من:  كالً  التربوي  للتطوير  اإلمارات  كلية  أمناء  مجلس  ويضم 
له، ممثل عن جامعة زايد، وممثل عن جامعة اإلمارات  سلطان الظاهري نائباً 
عن  وممثل  والتكنولوجيا،  للعلوم  خليفة  جامعة  عن  وممثل  المتحدة،  العربية 

إحدى المؤسسات التعليمية الدولية، ويتم اختياره من ِقبل رئيس مجلس األمناء.
كما أصدر سموه قرارا بتعيين سعادة هشام خالد عبد الخالق ملك، وكيالً 

لدائرة المالية في أبوظبي.
الدولي  الصندوق  إدارة  تشكيل مجلس  بإعادة  قراراً  أصدر سموه  وكذلك 

للحفاظ على الحبارى، برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان.
ويضم مجلس اإلدارة الجديد كالُ من: معالي محمد بن أحمد البواردي نائباً 
للرئيس، ومعالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، ومعالي الدكتور 
مغير خميس الخييلي، ومعالي ماجد علي المنصوري، وسعادة الدكتورة شيخة 

سالم الظاهري.
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سيف بن زايد 
يهنئ »الداخلية« بفوزها ب� 14 جائزة عاملية

حصدت وزارة الداخلية 14 جائزة عالمية مرموقة، من بينها تتويج 
6 ضباط ضمن الفائزين بجائزة القائد المؤثر تحت سن الـ 40، وذلك 
 )IACP( الشرطة  لقادة  الدولية  الجمعية  تمنحها  التي  الجوائز  ضمن 
ومقرها الواليات المتحدة األمريكية، وذلك في احتفال افتراضي جرى 

عن ُبعد..
وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية،  في تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع 
التواصل االجتماعي »تويتر«: »هذا ما زرعته يداك سيدي القائد.. وها 

هي جهودكم سيدي تؤتي ثمارها كل حين.. بفوز إدارات وضباط من 
وزارة الداخلية بـ 14 جائزة عالمية ضمن جوائز الجمعية الدولية لقادة 
الشرطة IACP التي تضم أكثر عن 20.000 عضو من 100 دولة.. نتمنى 

للجميع دوام التوفيق والتفاني في خدمة الوطن والقيادة الرشيدة«.
وبهذا الفوز، تكون وزارة الداخلية قد حققت إنجازاً جديداً في مقدمة 
الجهات الشرطية في العالم، بحصدها هذا العدد من الجوائز ضمن هذه 
الجائزة العالمية المرموقة التي تنشط في تكريم جهات إنفاذ القانون 

حول العالم من مؤسسات وأفراد.

رئيس مجلس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ سيف  الفريق سمو  شهد 
أحمد بن  بين مؤسسة  تفاهم  الداخلية مراسم توقيع مذكرة  الوزراء وزير 
زايد آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية ومركز »إسحق رابين« الذي ُيعنى 

باألعمال اإلنسانية والتربوية واالجتماعية.
أطياف  لجميع  اإلنسانية  المساعدات  تقديم  إلى  المذكرة  وتهدف 
قيادة  توجهات  مع  يتماشى  ما  وهو  أديانهم،  اختالف  على  المجتمع 
المحبة  قيم  وإعالء  اإلنسانية  باألخوة  تنادي  التي  الرشيدة  اإلمارات 

وصوالً لتحقيق السالم العالمي. ووقع المذكرة سعادة هشام عبد أحميد 
أحميد عضو مجلس األمناء والمدير التنفيذي لمؤسسة أحمد بن زايد آل 
نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية. وعن جانب مركز »إسحق رابين«، 

داليا رابين رئيسة المركز.
الخيرية واإلنسانية،  نهيان لألعمال  آل  زايد  بن  أحمد  أن مؤسسة  يذكر 
لسيرته  تكريماً  الله  بإذن  له  المغفور  أخوة  قبل  من   2010 عام  في  أُنشئت 

العطرة والخيرة.

.. ويصدر قرارات تنظيمية

ويشهد توقيع مذكرة بين مؤسسة »أحمد بن زايد« و»مركز رابين«
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تهافت 
الجديد  فأما  أبداً،  بالجديد  ليس  بها  والتفاخر  العالية  العلمية  والشهادات  األلقاب  شراء 
والمراكز  المعاهد  مئات  وظهور  األلقاب  هذه  على  الناس  من  الكثير  تهافت  فهو  والمستهجن 
و»الجامعات« التي تمنحك اللقب الذي تريده مقابل المال .. وإن كانت هذه البضاعة تباع لديهم 

من دون ضمان مصنعي!.
هذا التهافت له أسبابه ومقوماته ولعل أبرزها التحوالت االجتماعية العميقة في المجتمعات 
تبرر  الغاية  مبدأ  والبراغماتية وتقديس  لألنانية  وانتشار  للقيم،  انهيار  رافقها  والتي  العربية، 
الوسيلة.. هذا ما يفضي في النهاية إلى التهافت على األلقاب والشهادات رغبة في احتالل موقع 
اجتماعي أو مكانة علمية أو تقدير أكاديمي مفقود، بطرق سهلة ويسيرة ومن دون تعب أو جهد. 
في هذا الملف يستقرئ مراسلونا الوضع ويضعون لنا لوحة صحفية تبين لنا حجم المشكلة وما 

المطلوب لمواجهتها.
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يتزاحم الناس للحصول على األلقاب بأنواعها 
وجاهة  على  للحصول  االجتماعية  أو  العلمية 
وتقديرهم،  الناس  احترام  لضمان  اجتماعية 
ولضمان مستوى عاٍل من المعيشة خاصة في 

مجتمعاتنا العربية...
على  لنتعرف  »البرستيج«  ملف  تفتح   »999«
المسميات  حول  المجتمع  وأفراد  الخبراء  آراء 
عليها  للحصول  بعضهم  يسعى  التي  البراقة 

لضمان شهرة ما.

واجهة المعة 
القانون  أستاذ  دقاني  محمد  خالد  الدكتور 

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

جامعة  القانون  كلية  في  المساعد  الجنائي 
الشارقة يقول إن الكثير من األفراد في المجتمع 
يبحثون عن الوجاهة االجتماعية من خالل البحث 
واالستاذ،  والمستشار  كالدكتور  األلقاب  عن 
األفراد  من  الكثير  دفع  الذي  أن  اعتقادي  وفي 
في المجتمع للبحث عن هذه األلقاب كواجهة في 
يعطيها  التي  واالمتيازات  القيمة  هي  المجتمع 
المجتمع لحملة هذه األلقاب، وبالتالي فإن الذي 
يسهم في زيادة هذه الظاهرة هي نظرة المجتمع 
لهم، وبمعنى آخر إذا كان معيار التقدير والتمييز 
في المجتمع، هو مقدار عطائهم الحقيقي، وليس 
لما توجه  الوجاهة،  التي يحملونها هي  األلقاب 

األلقاب  للبحث عن مثل هذه  األفراد  الكثير من 
ولكن هنا يجب التأكيد على أن وسيلة الحصول 
على هذه األلقاب يجب أن تكون مشروعة عبر 
الخاصة والمصرح  أو  العامة  الرسمية  القنوات 
لها من الجهات المختصة في الدولة بمنح هذه 

الشهادات والتي تعطيهم هذه األلقاب.
ويضيف الدكتور دقاني قائالً: في الحقيقة أنا 
لست ضد من يسعى لتطوير نفسه والحصول 
العلمية،  األلقاب  خاصًة  األلقاب،  هذه  على 
أو  الدكتوراه،  أو  الماجستير،  على  كالحصول 
المحاماه، أو الهندسة، أو غيرها لكي يقترن اسم 
المهندس،  أو  المحامي  أو  االستاذ  أو  الدكتور 

فقاعة األلقاب 
ملاذا يتزاحم النا�س على �صراء الألقاب الجتماعية وكيف َنحُد من ال�صرر؟
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ولكن يجب أن يكون الهدف من البحث عن هذه 
األلقاب هو ما المضمون لدى هؤالء األشخاص، 
أن  يمكن  خبرة  أو  علم  من  يكتسبونه  وما 
وليس  الوجاهة  هذه  نظير  للمجتمع  يقدموها 

اللقب أو الشكل الخارجي فقط. 
»إن  الجنائي:  القانون  أستاذ  قائالً  ويوضح 
نظري  وجهة  من  يعتمد  المشكلة  هذه  عالج 
األول  اإلجراء  متوازيين«،  إجراءين  اتخاذ  في 
واسع  بشكل  المجتمع  توعية  على  العمل  يجب 
الشخص  يشرف  من  هو  اللقب  ليس  أنه  على 
من  وذلك  اللقب،  يشرف  الذي  الشخص  وإنما 
للقب  استحقاقه  وإثبات  إمكاناته  إثبات  خالل 
العقوبات  إقرار  هو  الثاني  واإلجراء  بجدارة. 
الرادعة لمرتكبي األفعال التي تصل إلى األفعال 

اإلجرامية.

شهادات مقابل المال 
ويشير دقاني أن هناك العديد من الجمعيات 
والمراكز تعطي شهادات مقابل المال، في نظري 
أن هناك جهات مصرح لها من الجهات المختصة 
بمنح الدورات أو الدبلومات التأهيلية أو غيرها 
القوانين  تحترم  أنها  طالما  ذلك  في  ضير  وال 
االعتماد،  شروط  وفق  الشهادات  هذه  وتمنح 
المراكز  بعض  قيام  في  تكمن  المشكلة  ولكن 

الوهمية باالحتيال على األشخاص وبيعهم هذه 
بجودة  وإقناعهم  للقوانين  متجاوزًة  الشهادات 
يتقاضونها،  مالية  مبالغ  مقابل  المؤهالت  هذه 
المراكز  لهذه  الجنائية  المسؤولية  تتحقق  وهنا 
جرائم  الرتكابهم  جنائياً  ومالحقتهم  وممثليها 
التشريع  في  عليها  المنصوص  االحتيال 
العقوبات  قانون  من   399 المادة  في  اإلماراتي 
االتحادي والتي تعاقب على مرتكب هذه الجريمة 
بالحبس مدة ال تقل عن شهر وال تزيد على ثالث 
سنوات أو بالغرامة التي ال تزيد على ثالثمائة 
ألف درهم، ويعاقب على الشروع في هذا النوع 
من الجرائم بالحبس مدة ال تزيد على سنتين أو 
بالغرامة التي ال تزيد على عشرين ألف درهم، 
أو  مال  الجريمة  محَل  كان  إذا  العقوبة  وتشدد 

سند للدولة.

عواقب 
أخرى  صورة  في  إنه  قائالً:  ويستطرد 
األلقاب  هذه  عن  بحثاً  األفراد  بعض  يتجه  قد 
للوجاهة االجتماعية مع عدم امتالكهم اإلمكانات 
التي تؤهلهم للحصول عليها،  الذهنية والعقلية، 
ضعاف  إلى  للتوجه  يدفعهم  قد  الذي  األمر 
المزورة،  والمؤهالت  الشهادات  تجار  النفوس 
البائع  من  كل  يعاقب  سوف  الحالة  هذه  في 

والشاري  المزورة،  واأللقاب  المؤهالت  لهذه 
المزورة  المحررات  واستعمال  التزوير  بعقوبة 
من   217 المادة  نص  بموجب  عليها  المعاقب 
كل  تعاقب  والتي  االتحادي  العقوبات  قانون 
كما  استعمالها،  من زور محررات رسمية وتم 
يعاقب الشخص الذي اشترى هذا المحرر وقام 
السجن  بعقوبة  بتزويرها  علمه  مع  باستعماله 
الذي ال تقل مدته عن ثالث سنوات وال تزيد على 
خمس سنوات وبذلك نجد أن المشرع اإلماراتي 
قد شدد وغلظ العقوبات لمواجهة هذا النوع من 
الجرائم، وتكون العقوبة الحبس إذا كان المحرر 

غير رسمي.
  

»شو« اجتماعي 
إدارياً  الذي يعمل  النويس  ويقول حاتم علي 
األلقاب  »إن  الثقافة:  وزارة  في  أول  رئيساً 
أصبحت »موضة« إن صح التعبير لهذا العصر 
الذي أصبح يعتمد اعتماداً كلياً على فكرة المظاهر 
الذات  تسويق  على  والقدرة  الخارجي  والشكل 
من دون االهتمام بالجوهر من خالل البحث عن 
مسميات وألقاب براقة تجعل اآلخرين يبهرون 
مع  بعضهم  يخترعها  قد  التي  وبمسيرتك  بك 

األسف من دون أي رقابة.
يكون  أن  يريد  بعضهم  قائالً:  ويوضح 

الزبيدي:

اللقب هو املفتاح 

االجتماعي الذهبي 

لتحقيق م�صاحلهم 

ال�صخ�صية

دقاين:

امل�صرع الإماراتي �صدد 

وغلظ العقوبات ملواجهة 

جرائم تزوير ال�صهادات 

واملوؤهالت

ال�صعيبي: ح�صنته 

الوحيدة اجتهاده مباله 

وعالقاته لنيل هذا 

اللقب!!.
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الغالف

يعمل مع  بما ال  ُيشكر  أن  يريد  الكل  مشهوراً، 
ميديا«  »السوشل  وموجة  الشديد،  األسف 
فرخت لنا الكثير من األقزام الذين أصبحوا في 
يوم وليلة هاالت اجتماعية يتابعهم الماليين عبر 
حساباتهم في مواقع التواصل االجتماعي، هذا 
لألسف السبب وراء فكرة الوجاهة االجتماعية 
التي يسعى لها بعضهم للتسويق عن ذاته لكسب 

الشهرة.
ظاهرة  أبرزت  االجتماعي  التواصل  فمواقع 
األلقاب  وهي  المجتمعي  السطح  على  خطيرة 
التي أصبح يمنحها بعض »من اليملك« لبعض 
ميديا«  »السوشل  وأسهمت  يستحق«،  ال  »من 
دون  من  النجاح  السريع،  النجاح  تسويق  في 
تعب ومن دون مجهود، ما جعل الشباب يفكر 
بالحصول على كل شيء من دون مجهود يذكر 
لهذا يبحثون عن دكتوراه فخرية أو شرفية أو 
مصطلح خبير، وقس على هذا في كل المجاالت. 

دوافع المجتمع 
إعالمياً، يرى الدكتور عبد الملك الدناني أستاذ 
في  للتكنولوجيا  اإلمارات  كلية  في  االتصال 
أبوظبي، أن موضوع الوجاهة الزائفة موضوع 
واجتماعية  نفسية  متعددة،  أبعاد  وله  متشعب 
العلمية  وثقافية واقتصادية، فمن وجهة نظري 
قدم  قديم  موضوع  الوجاهة  موضوع  أن 
»السمة«  أو  الخاصية  هذه  نفسه، ألن  اإلنسان 
النفسية  واألبعاد  العوامل  من  بالعديد  مرتبطة 
وتبرز  والسلوكية،  واإلنسانية،  واالجتماعية، 
وتنمو  الفرد،  لدى  ذاتية  دوافع  بسبب  للواقع 
السائد  االجتماعي  الواقع  خالل  من  وتتغذى 
النفس  علماء  عليه  يؤكد  ما  المجتمع، وهذا  في 
في نظرياتهم وكتبهم العلمية، ويمكن أن تكون 

خصائص وسمات نفسية وذاتية لدى الفرد.
حصلت  قائالً:  الدناني  الدكتور  ويضيف 
لمسمى  مستمر  وبشكل  متتالية  متغيرات 
المجتمعات  لتطور  مصاحبة  الوجاهة  مفهوم 
البشرية خالل األزمان والعصور المختلفة، من 
واأللقاب  والتسميات  المفهوم  استخدام  حيث 
القوم، وصفوة  »سادة  عليهم  تطلق  كانت  التي 
التسميات  من  ذلك  وغير  الناس،  وسيد  القوم، 
والعصور  األزمان  خالل  المعروفة«،  والنعوت 
في  برزت  الشديد  األسف  مع  ولكن  القديمة. 
اآلونة األخيرة فوضى غير مسبوقة في اللهاث 
وراء األهواء الشخصية للحصول على مسميات 
وألقاب تتصل بالوجاهة لمن تنطبق عليهم هذه 
ال  ومستواها  يستحقها،  ال  ولمن  المسميات، 
يرتقي لمضمون اللقب الذي يحمله، فعلى سبيل 
المثال ال الحصر هناك من يجري ويصر بل ويلح 
بهدف  العليا،  للدراسات  مجال  على  للحصول 
دكتوراه،  أو  ماجستير  شهادة  على  الحصول 
حتى يكتمل عنده عنصر الوجاهة االجتماعية أو 
للترقي في الدرجة الوظيفية، ولكنها في المجمل 
ال تقود إلى زيادة في قيمة من يحملها، ويضاف 
أمام  للتباهي  فقط  السابقة،  لأللقاب  لقب جديد 

اآلخرين من باب الوجاهة. 
كما تبرز مالمح الوجاهة بوضوح على الواقع 
من خالل أساليب متعددة، حيث أصبحت بعض 
على  الجلوس  منها  األبرز،  السمة  الممارسات 
كراسي الصف األول هي المبتغى والمراد لدى 
بعض االشخاص، وهوس منقطع النظير للظهور 
وتطبيقات  التلفزيونية  القنوات  شاشات  على 
أمام  والجلوس  االجتماعي،  التواصل  مواقع 

الكاميرات هو الهدف المنشود.

ليست سلعة 
اإلمارات  كلية  في  االتصال  أستاذ  وينوه 
للتكنولوجيا إلى أنه على الباحثين عن الوجاهة 
أن يعرفوا بأنها ليست سلعة تباع في األسواق، 
عدم  يجب  أيضاً  وهنا  ثمنها،  غال  وإن  تشترى 
التعميم على الجميع، ألن هناك أُناساً صادقون 
وكلما  بهم،  ونفتخر  وتعاملهم  سلوكهم  في 
حصل على لقب علمي للوجاهة زاد علمه وثقافته 
ووعيه وتواضعه، وهذه هي من السمات الحسنة 
إلصحاب الوجاهة الرصينة، هدفه عميق، مبدع 
في تخصصه، يعرف كيف يخطط وينفذ، يتخذ 
يكرس  المناسب،  الوقت  في  المناسب  القرار 
جهده ووقته لتطوير ذاته ومجتمعه في مجاالت 
بل  الشخص يرفض  فمثل هذا  والتعمير،  البناء 
لدى  حافز  فالوجاهة  الزائفة،  الوجاهة  ويكره 

بعضهم وعقدة نقص عند آخرين.

بين الواقع والوهم 
محمد  نصر  القانوني  الباحث  ويوضح 
في  اليوم  طفرة  من  نشاهده  ما  إن  الشعيبي 
وعلى  والوجاهات  والمسميات  األلقاب  منح 
يجعلنا  العربية،  مجتمعاتنا  الخصوص  وجه 
أمام ظاهرة تتنامى بشكل الفت وكبير ويسعى 
الوجاهة  بغرض  األشخاص  من  الكثير  لها 
الحقيقي  محتواها  من  المفرغة  االجتماعية 
الواقع  مع  تتواكب  التي  السامية  ورسالتها 
وممارستها الجادة والمسؤولة، إننا أمام ظاهرة 
متفشية وواقع مؤلم يتاجر بها الكثير من دون 
العلمية واألخالقية، ومن وجهة  مراعاة لألمانة 
نظرنا نجد أن هؤالء األشخاص يعانون من فراغ 
مجتمعي يقتاتون على فرص اآلخرين وينسبون 

ما ليس فيهم.
 

تاريخ قديم ولكن
اإلسالمي  لتاريخنا  عدنا  إذا  قائالً:  ويضيف 
ما  إال  األلقاب  من  الكم  هذا  نجد  لن  الطويل 
توصيفها  مع  تتطابق  األلقاب  كانت  حيث  ندر، 
الصحيح كأن يقال: هذا شيخ جليل، وهذا قاض، 
ترتبط  التي  األلقاب  من  وغيرها  عالم،  وذاك 

بمكانتهم أو مهنتهم أو ارتباطهم بعشيرته.

فايزة حممد:

 فكرة زائفة متناق�صة 

مع جوهر الإن�صان 

وحقيقته

الدناين:

 الوجاهة حافز لدى 

بع�صهم وعقدة نق�ص 

عند اآخرين
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وللحديث عن هذا األمر البد لنا التفريق بين 
اإلستحقاق العلمي والعملي و المكانة االجتماعية 
على  المعلقة  المظاهر  وراء  يلهث  من  وبين 
جدران التباهي كأن يقال على سبيل المثال: هذا 
سفير النوايا الحسنة وفي حقيقة األمر حسنته 
الوحيدة لنفسه حين اجتهد بماله وعالقاته لنيل 

هذا اللقب.
ويرى الشعيبي أن االستحقاق الحقيقي لهذه 
الدرجات من األلقاب والمسميات ناتج عن اجتهاد 
وممارس  حقيقي  بواقع  وإلمام  ومعرفة  وعلم 
تعم  أن  يجب  التي  الحقيقية  األلقاب  هي  ٫تلك 
المتصنع  الشطط  عن  بعيداً  العربية  مجتمعاتنا 

ومظاهر الوجاهة المفرغة من محتواها. 
القانونية  للجوانب  نشير  أن  البد  وختاماً 
حيال هذه الظاهرة كما هو متعارف أن األلقاب 
العلمية لها ضوابط ولوائح داخلية تختص بها 
كل جهة وتمنح وفق الدرجات المستحقة، ولكن 
بالمقابل ليس هناك تنظيماً قانونياً خاصاً يشمل 
تنظيم هذه المسألة والزالت القواعد العامة هي 
المرجعية بما يتعلق باإلخالل بقواعد المسؤولية، 
من  لكل  رادعة  عقوبات  هناك  تكون  أن  ونأمل 
بطاقته  أو  اسمه  أمام  يضع  أو  نفسه  يصنف 
لقباً اليستحقه بحكم منصبه أو طبيعة عمله أو 

وظيفته الشرعية.

فكرة زائفة 
القاضية النقيب فايزة فوزي محمد الموظفة 
الوجاهة  فكرة  أن  ترى  الداخلية  وزارة  في 
يحبذها  قديمة  اجتماعية  فكرة  االجتماعية 
الترتبط  وهي  كافة،  المجتمعات  في  بعضهم 
بفترة زمنية معينة أو مساحة جغرافية محددة، 

فالوجاهة قد ترتبط بالمال أو الجاه أو السلطة 
أو قد ترتبط بالمناصب العليا أو الحصول على 

األلقاب العلمية.
وتوضح قائلة: إن فكرة الوجاهة االجتماعية 
جوهر  مع  متناقضة  زائفة  فكرة  اعتقادي  في 
تحاول  حقيقتها  في  فهي  وحقيقته٫  اإلنسان 
ببعض الكلمات والمسميات البراقة إخفاء حقيقة 
مصطلحات  خلف  متسترين  وجعلهم  بعضهم 
في  ترسيخها  إلى  يسعى  بذلك  وهو  معينة، 
أذهان اآلخرين فكرة وصورة ذهنية مختلفة عن 
الحروف  بعض  باالختباء خلف  حقيقة جوهره 
بعضهم  بها  ينخدع  التي  البراقة،  والمسميات 
أن  فايزة:  القاضية  وتضيف  الشديد.  لألسف 
فكرة األلقاب التي تطلق من كل حدب وصوب 
فكرة زائفة وال يمكن أن تستمر طويالً، بوصول 
أنه  أبداً  التعني  يستحقها  ال  لمكانة  شخص 

يستطيع أن يخدع الناس طويالً.
الظهور  السبب في حب  أن  إلى  قائلة  وتنوَّه 
أن  بعضهم  العتقاد  يعود  والتفاخر  والشهرة 
هذه األمور تزيد من قدر اإلنسان في المجتمع 
ومن  والخدمات،  المزايا  من  الكثير  ويمنحهم 
أكثر الظواهر االجتماعية هي التسابق للحصول 
مختلف  من  التشريفية  العلمية  الدرجات  على 
التفاخر  لمجرد  والمراكز  والجامعات  المعاهد 
فقط العتقادهم أن هذا اللقب إضافة لشخصية 
الحصول  يحاول  من  لألسف  فهناك  اإلنسان، 
على الشهادات بطريقة ملتوية، وهناك جامعات 
المطلوبة  االشتراطات  دون  من  شهادات  تمنح 
وتستغل  مالية،  مبالغ  مقابل  تقديرات  وتمنح 

جشع بعضهم للظهور.
وعن العالج لهذه المشكلة تقول: العالج يجب 

اإلنسان  قيمة  وأن  النشء  على  التركيز  يتم  أن 
وزارة  دور  ويأتي  يدعي،  بما  وليس  بحقيقته 
خالل  من  الخطوة  هذه  في  والتعليم  التربية 

ترسيخ هذه األفكار في المنهاج التعليمي.

المفهوم اختلف 
لمؤسسة  التنفيذي  الرئيس  الزبيدي  هاني 
تحقيق أمنية يقول: إن الوجاهة هي هبة من الله 
وعلو  عّزة  قدر،  رفعة  وقبول،  وتعالى  سبحانه 
شأن بين الناس في المجتمع، والشخص الذي 
يمتلك الوجاهة االجتماعية يقوم بتسخير اللقب 
مجتمعه  وخدمة  وطنه  لخدمة  له  ُيمنح  الذي 
مصلحة  وتغليب  وتقديم  كافة،  قضاياهم  في 

المجتمع على مصلحته الشخصية. 
اختلف  فالمفهوم  الحاضر  الوقت  في  أما 
فبعضهم  الماضي،  في  عليه  كان  عّما  تماماً 
يخدم  ما  كل  على  والحصول  للحفاظ  يسعى 
مصالحه الشخصية بالوسائل كافة التي تؤدي 
إلى ضخامة حسابه المالي، والشهرة، وإرضاء 
الوجاهة  لقب  أن  الرغم من  الذاتية. وعلى  األنا 
المجتمع،  خدمة  إلى  التوّجه  يعني  االجتماعية 
غير أننا ولألسف نجد أن معظم رجال المجتمع 
في الوقت الحاضر ال يعلمون شيئاً عن خدمات 
المجتمع واحتياجات الناس، باللقب بالنسبة لهم 
هو المفتاح االجتماعي الذهبي الذي يفتح أمامهم 

األبواب الُمغلقة لتحقيق مصالحهم الشخصية.
ويتابع الزبيدي قائالً: في الواقع أفضل لقب 
إنسانياً  انعكاساً  وُيشكل  اليوم  يطلق  أن  ُيمكن 
ُمتميّزاً هو لقب »سفير النوايا الحسنة«، والذي 
عامة  أو  شهيرة  على شخصيات  إطالقه  ُيمكن 
بهدف  اإلنسانية،  األعمال  ببعض  للقيام  مؤهلة 
المساعدة في دعم مختلف القضايا التي ُيعاني 
منها المجتمع، سواًء كانت اجتماعية أو إنسانية 
أو متصلة بالصحة والغذاء. كان يتّم االستعانة 
بالمشاهير في معظم األحيان لهذا اللقب، حيث 
ُتسهم شهرتهم في تعزيز نشر الوعي وتقديم 
المستوى  على  المختلفة  القضايا  تجاه  الدعم 
دولة  نطاق  في  المحلي  أو  اإلقليمي  الدولي، 

الشخصية الشهيرة.
أما في الوقت الراهن فنجد أن هذا اللقب لم 
اختيار  بات  حيث  المشاهير،  على  يقتصر  يعد 
الشخصيات المناسبة له يتّم من خالل التعّرف 
على ُمساهماتهم وإنجازاتهم البارزة في مجال 
خدمة  واإلنساني،  والخيري  التطوعي  العمل 
مجاالت  في  المتوقعة  ومبادراتهم  المجتمع، 

المجتمع المدني.
ومن المؤسف حّقاً أن الجميع بات يلهث سعياً 
االجتماعية  والوجاهة  األلقاب  على  للحصول 
خاصة لقب »دكتور« بمفهومه االجتماعي وليس 
أمام صاحبه فرصة إلثبات  الطبي، فهو ُيشكل 
بين  والتباهي  المجتمع  في  الُمتفوقة  مكانته 
الشخصية  المكاسب  على  والحصول  الناس، 

المادية والمعنوية.



العدد 599 نوفمبر 222020

الغالف

قبل نحو ثالثة أعوام عاقبت محكمة مصرية 
فضائية،  محطة  صاحب  شهيراً،  إعالمياً 
دكتوراه  بتزوير شهادة  التهامه  بالحبس سنة 
البرلمان  أوراق ترشحة لعضوية  قدمها ضمن 
المصري، وذلك قبل أن تقضي محكمة النقض 
ببراءته  عامين،  بعد  مصر  في  محكمة  أعلى 
باعتبار أن شهادة الدكتوراه ليست ضمن أوراق 
الترشح للبرلمان المصري، من دون أن تتطرق 
المحكمة في حكمها لصحة شهادة الدكتوراه من 

عدمها.
عن  اختفى  الذي  الشهير،  اإلعالمي  وقال 
على  حصل  إنه  محطته،  غلق  بعد  األنظار 

حتقيق: ليلى عبداحلميد- م�سر

شهادة الدكتوراه »أونالين« من جامعة ليكوود 
السفارة  نفت  فيما  األمريكية،  براونيتون 
األمريكية بالقاهرة وجود جامعة بهذا االسم في 

الواليات المتحدة.
أعلنت  بل  الوحيدة،  الواقعة  هي  هذه  ليس 
عن  الماضي،  يوليو  في  الكويتية  السلطات 
مجرم  أخطر  الدولي،  اإلنتربول  من  تسلمها 
منح  في  تخصص  جامعية،  شهادات  تزوير 
شهادات جامعية، وشهادات ماجستير ودكتوراه 
شهيرة  عربية  جامعات  عن  صادرة  مزورة، 
غالبيتها مصرية، لشخصيات كبيرة في الكويت، 
مناصب  لشغل  الترقي  في  إما  الستخدامها 

قيادية في جهات حكومية أو من باب الوجاهة 
االجتماعية، ووصل سعر الشهادة إلى 20 ألف 
المتهم  ضد  قضائية  أحكام  دينار..وصدرت 
وقف  وجرى  سنة،   63 إلى  مجموعها  يصل 

الحاصلين على الشهادات المزورة عن العمل.
فعل  ردود  أثار  الذي  الحادث  هذا  وعقب 
كويتية ومصرية في آن واحد، شددت الجامعات 
شهاداتها  إصدار  اجراءات  من  المصرية 
يصعب  مائية  عالمة  تحمل  بحيث  الجامعية 
تزويرها، كما شنت السلطات األمنية المصرية 
تعليمية  مراكز  على  واسعة  أمنية  حمالت 
وتدريبية غير مرخصة، نتج عنها ضبط العديد 

فوضى الشهادات....واأللقاب

�صخ�صيات اإعالمية وقيادية م�صوؤولة تنتحل األقابًا و�صفات علمية مزورة...
ما الهدف؟
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من األشخاص الذين يصدرون شهادات جامعية 
وعلمية مزورة.

وإلى جانب حملة الشهادات الجامعية المزورة، 
التي  الوهمية  التدريب  بمراكز  ما يسمى  هناك 
أو عبر  العربية،  الدول  العديد من  انتشرت في 
اإلنترنت، وتتخصص في منح شهادات  شبكة 
تخول لحاملها مناداته بلقب »محكم دولي« أو 
ألقاب بات  »مستشار«، وهي  أو  »خبير تنمية« 
كثيرون يحرصون على التلفظ بها في التعامل 
عند  أو  االجتماعية،  الوجاهة  باب  من  معهم 
تليفزيونية، على  للمشاركة في برامج  دعوتهم 
ومحكمون،  ومستشارون  خبراء  أنهم  اعتبار 

على خالف الحقيقة.

فوضى األلقاب
العديد  يشهد  التي  العربية  بالدنا  باتت  هل 
جامعية،  شهادات  لحملة  تظاهرات  منها 
البطالة،   يشكون  حقيقية  دكتوراه  وشهادات 
»بالد شهادات«، كما كان يتندر قبل عقود الفنان 
مسرحياته؟  إحدى  في  إمام  عادل  المصري 
لماذا يلجأ بعضهم إلى شراء شهادات جامعية 
دكتور  لقب  على  الحصول  بهدف  »مضروبة«، 
أو محكم أو خبير؟ هل هو تعويض عن نقص 
منافع  على  للحصول  محاولة  أم  اجتماعي، 

المنتحل  الشخص  حق  من  ليست  حقوق  أو 
للشهادة الجامعية؟

تحدثت  جامعات  وأساتذة  تربويون  يجمع 
بين  اجتماعية  ظواهر  تفشي  عن   ،»999« إليهم 
الفترة واألخرى بين أفراد المجتمع، في محاولة 
حقهم،  من  ليست  حقوق  النتزاع  بعضهم  من 
قيادية بطرق غير  أو مناصب  تقلد وظائف  أو 
شرعية، األمر الذي يؤثر بالسلب على نفسيات 
فشل  عن  فضالً  األخرين،  المجتهدين  وحقوق 
المنظومة التعليمية في العديد من الدول العربية، 
العمل،  أسواق  بحاجة  التعليم  تربط  ال  والتي 
وبات الهم األكبر تخريج المزيد من الخريجين 
تحتاجها  التي  المهارات  إلى  يفتقدون  الذين 

األسواق. 
التربوي،  الخبير  شحاته  حسن  الدكتور 
واستاذ المناهج بكلية تربية جامعة عين شمس، 
يرى أن »اللقب« ميزة وصفة تميز شخصاً عن 
آخر، تسند إليه صفة العلم في مرحلة الدكتوراه 
وسلم  اجتماعية  ميزات  وهي  الماجستير،  أو 
الوظيفية  الفئة  عن  األعلى  الفئة  لهذه  وظيفي 
الزمة  أنها  باعتبار  ضرورية،  كانت  إذا  األقل، 

وجودهم في المؤسسة العلمية.
في المقابل، فإن محاولة الحصول على اللقب 
محلياً  بها  معترف  غير  وجهات  جامعات  من 

إلى  االجتماعي،  للصعود  محاولة  هي  ودولياً، 
تقدير  على  الحصول  بهدف  األعلى،  الفئة  تلك 
اجتماعي، أو تقلد مكانة اجتماعية أو مالية تجعل 
فئة  من  اللقب،  أو  للشهادة  المنتحل  الشخص 
غير الفئة التي ينتمي إليها، ما يجعل األمر محل 

فوضى كبيرة.
من  إلغاؤها  جرى  األلقاب  »بعض  ويضيف: 
لكن  أخرى،  فئات  إلى  لتسند  اجتماعية،  فئات 
الحصول على  فئات تحاول  المقابل، هناك  في 
األلقاب بأساليب ملتوية، بغرض الحصول على 
مميزات، أو االنتساب لمن يحملون هذه الصفة، 
من أجل رفع قدرهم تحت مظلة هذه النوعية من 
األلقاب، إذ تعطي نوعاً من التقدير االجتماعي أو 

القدسية داخل المجتمع«.

خلل اجتماعي
ويتابع د. شحاتة أنه إزاء الخلل االجتماعي 
فئة  تظهر  المجتمعات،  بعض  منه  تعاني  الذي 
اجتماعية تطلق على نفسها ألقاباً وهمية، ليست 
لها داللة، مثل خبير استراتيجي أو خبير تنمية 
بشرية، كما أن هناك ألقاباً تتداخل مع بعضها 
بعضاً، مثل األلقاب الدينية، إذ تختلف الدالالت 
وهو  »الشيخ«،  لقب  مثل  أخرى،  إلى  دولة  من 
من المسميات واأللقاب ذات الطابع االجتماعي، 
دينياً  تعليماً  تعلم  الذي  الفرد  على  وتطلق 
ويشغل منصباً في وزارة أو جهة دينية، بعكس 
ذات اللقب في بعض دول الخليج مثالً، إذ يطلق 
لقب الشيخ أيضاً على األثرياء أو من يتقلدون 

مراكز اجتماعية بين أفراد القبيلة.
تشتري  الناس  من  فئة  هناك  أن  ويوضح 
وغير  ملتوية  بأساليب  العلمية  األلقاب 
موضوعية، سواء من مراكز وهمية في الداخل 
الحال  وكذلك  األجنبية،  الدول  بعض  من  أو 
بالنسبة لمن يطلقون على أنفسهم سفراء النوايا 
حقيقية  تكون  قد  األوصاف  وهذه  الحسنة، 
صادرة عن منظمات دولية معروفة أو وهمية، 
والمفروض أن نعامل الناس على قدر مكانتهم 
ذلك  عدا  وما  الحقيقية،  واالجتماعية  العلمية 

يعتبر انتحاالً لصفة غير حقيقية.
لدى  التفكير  من  النوع  هذا  أن  والمؤكد 
حق،  بدون  ألقاب  النتحال  الساعية  الفئة  هذه 
من  الفئة  هذه  عند  اجتماعياً  مرضاً  يعكس 
بعد  يوماً  يتزايد  عددها  فإن  ولألسف  الناس، 
يوم، مع انتشار ما يسمى بالتعلم أو الحصول 
على الشهادات العلمية عبر جامعات عديدة عبر 
المراسلة عبر شبكة اإلنترنت، من دون التحقق 

من هوية هذه الجامعات.
الدكتور كمال مغيث الخبير والباحث  ويرى 
المصرية،  التربوية  للبحوث  القومي  بالمركز 
على شهادات  الحصول  إلى  بعضهم  أن سعي 
الحصول  بهدف  مزورة،  وعلمية  جامعية 
من  نوعاً  يعكس  عامة،  أو  خاصة  منفعة  على 
االستعالء أو االنسحاق لدى من يطلبها لتحقيق 
منفعة، مثل لقب الباشمهندس أو المستشار أو 

د.ح�صن �صحاتة: 

احل�صول على 

�صهادات جامعية 

وعلمية من دون وجه 

حق حماولة لل�صعود 

االجتماعي

د.حممد كمال: 

منظومة التعليم 

بحاجة اإىل تغيري 

جذري يركز على 

تعلم املهارات قبل نيل 

ال�صهادة
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المحكم كنوع من أنواع التكريم، كأن االنسان، 
لم يكن له قيمة، إذا لم يصاحب اسمه هذا اللقب.
وال غرابة في ذلك في حال جرى استخدام 
يفضل  كأن  وموضوعي،  حقيقي  بشكل  اللقب 
كان  إذا  بلقبه،  مناداته  المهندس  أو  الدكتور 
حقيقية،  علمية  شهادة  ذلك  بموجب  يحمله 
شهادات  على  للحصول  يسعون  من  بعكس 
أو  دكتور  لقب  بحمل  التباهي  لغرض  مزورة 
مهندس، فضالً عن التهافت بشكل عام من قبل 
األسر من أجل أن يحمل األبناء شهادات عليا، قد 
ال يكونون مؤهلين لذلك، في حين أنه قد يكون 

لديهم استعداد أفضل لتعلم حرفة أو مهنة.
ويضيف مغيث: »انتحال األلقاب أو الصفات من 
خالل شراء شهادات غير معترف بها، يعد جريمة 
يعاقب عليها القانون، فضالً عن أن استخدام اللقب 
يعد نوعاً من التعالي وشكالً من أشكال التخلف 
على  يحرص  الذي  الشخص  ويعتبر  االجتماعي، 
اجتماعي«.  بمرض  ومصاب  نقص  لديه  ذلك 
بالنفس،  الثقة  على  األوالد  تربية  يجب  ولذلك 
على  نفوذهم  أو  سيطرتهم  لبسط  السعي  وعدم 
اآلخرين، وهنا يأتي دور اإلعالم في تبني برامج 
موجهه للتربية، للوصول إلى ميثاق شرف بشأن 
استخدام األلقاب، كما هو متبع في الدول المتقدمة 
التي لديها معايير واضحة ومحددة في استخدام 

األلقاب«.

خبراء مزيفون
بجامعة  مناهج  أستاذ  فتحي  عزة  د.  وتتفق 

األشخاص  أن  في  مغيث  د.  مع  شمس  عين 
»عقدة  لديهم  العلمية،  للشهادات  المنتحلين 
االلتحاق  يحاولون  ما  عادة  وهؤالء  نقص«، 
بأي دورات تدريبية من مراكز غير معترف بها 
للحصول على شهادة باتمام الدورة، ويقومون 
بنشر الشهادة عبر مواقع التواصل االجتماعي، 

إليهام الغير بأنهم مستشارون أو خبراء.
للشهادت  المنتحلين  هؤالء  أن  واألدهى 
التليفزيونية  البرامج  في  يظهرون  العلمية، 
أو  محللين  أو  استراتيجيين  خبراء  باعتبارهم 
محكمين دوليين، أو خبراء في التنمية البشرية، 
بعكس الواقع تماماً، ناهيك عن الدور الذي تلعبه 
»السوشل ميديا« ووسائل االعالم، في انتشار 
يستقبل  إذ  والمزيفة،  المزورة  األلقاب  ظاهرة 
المذيع أو مقدم البرنامج أشخاصاً ليسوا ذوي 
قد  الشخص  هذا  يكون  أن  بعد  حقيقية،  صفة 
نشر ما يدل على تكريمه من قبل جهة أهلية أو 
خالل المؤتمرات، ومع تكرار التكريمات، أصبح 

هذا الشخص خبيراً يشار له بالبنان.
وتتابع د. عزة أن المنتحلين لشهادات علمية، 
في  والظهور  التكريمات،  نشر  على  يحرصون 
البرامج التليفزيونية واستغالل مواقع التواصل 
الناس،  ثقة  على  الحصول  بهدف  االجتماعي، 
في  ظهر  كما  الحكومية،  المؤسسات  وخداع 
العديد من الوقائع التي جرى ضبطها، إذ تبين 
قيام مثل هؤالء األشخاص، بدفع أموال مقابل 
تثبت  التي  المزورة  شهاداتهم  على  الحصول 

خالفاً للحقيقة أنهم خبراء أو مستشارون.

وسائل  على  يتعين  تضيف،  كما  هنا  ومن 
األشخاص  هوية  من  التأكد  بالتحديد،  اإلعالم 
األونة  بعدما شهدت  برامجها،  في  المشاركين 
األخيرة انتحال كثير من الشخصيات للصفات 
الوثائق  من  التثبت  يجب  لذلك  االعتبارية، 
أجل  من  الصفة،  أو  اللقب  تثبت  التي  الرسمية 

التصدي لأللقاب المزيفة.
مسميات،  ذكر  عدم  يجب  أنه  الثاني  األمر 
مثل دكتور أو خبير أو محكم دولي، ما لم تكن 
إثباتات تؤكد حصوله  لدى الشخص المتحَدث 
على درجة الدكتوراه أو الشهادة المعترف بها، 
ذلك أن لقب خبير كلمة مطاطة، ليس لها معيار، 
ألنها تأتي بعد تراكم الخبرة الطويلة للشخص، 
الدكتوراة  منها  عديدة،  بمراحل  والمرور 
واالستاذية، وحضور مؤتمرات علمية، وبعثات 
خارجية، وكتابة مقاالت في مجالت علمية في 
مجال التخصص، وإعداد أبحاث علمية، وحضور 

دورات لتنمية القدرات.
وكثيراً ما يلجأ الموظفون في جهات حكومية، 
أو  ماجستير  عليا  على شهادات  الحصول  إلى 
دكتوراه إما للترقي الوظيفي أو للحصول على 
الخدمة  قانون  يشجع  إذ  أعلى،  مالية  درجة 
استكمال  على  الموظفين  المصري  المدنية 
األمر  علمية،  درجة  نيل  أو  الجامعية  دراستهم 

الذي يمنح فرصة للترقي.
الذي  الموظف  راتب  فإن  القانون،  وبحسب 
شهرياً  يزيد  الماجستير  درجة  على  يحصل 
بقيمة 100 جنيه فيما يرتفع راتب الموظف الذي 
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فيما  جنيه،   200 الدكتوراه  درجة  على  يحصل 
يقدم  الذي  الموظف،  إثابة  على  القانون  ينص 
خدمات ممتازة أو أعمااًل أو بحوثاً، أو اقتراحات 
تساعد على تحسين طرق العمل، أو رفع كفاءة 
خالل  من  وذلك  النفقات،  في  توفير  أو  األداء 
المكافآت التشجيعية. وتؤكد د.عزة أن السوشل 
األدوات  االفتراضي، أصبحا من  والعالم  ميديا 
الفعالة فى التعامل مع الظواهر االجتماعية، بل 
وتكوين رأي عام مؤثر فى االتجاهات المختلف 
حولها، وهو أمر له مردود إيجابي وسلبي فى 
جرى  حال  في  إيجابياً  يكون  إذ  الوقت،  ذات 
والتحليل،  بالبحث  االجتماعية  الظواهر  تناول 
التعامل  تم  إذا  وسلبياً  مناسبة،  حلول  وإيجاد 
بالفعل  يجب  هنا  ومن  الدهماء،  باسلوب  معها 
الشهادات  نيل  على  التهافت  ظاهرة  مناقشة 
العلمية بغرض محدد هو التباهي باللقب فقط، 
من دون أن يكون لحامل اللقب دور علمي مؤثر. 

تغيير المناهج
كمال  محمد  الدكتور  يرى  جانبه،  ومن 
البحوث  السياسية، ومدير معهد  العلوم  أستاذ 
اآلالف  أن سعي  بالقاهرة،  العربية  والدراسات 
فى  تسهم  جامعية،  شهادة  على  للحصول 
يذكرنا  المستقبل،  أحالم  وبناء  الذات  تعريف 
عادل  الفنان  يرددها  كان  التى  بالعبارة  دوما 
وهي«   وهو  »أنا  المعروفة  مسرحيته  فى  إمام 
صحيح!«،  شهادات  بتاعت  »بلد  فيها:  ويقول 
توضح،  الحديثة  الدراسات  أن  من  الرغم  على 

العديد  فى  تراجع  فى  بالجامعات  االلتحاق  أن 
من الدول المتقدمة، وأن مستقبل سوق العمل، 
أو  بالشهادات  أقل  بدرجة  مرتبطاً  أصبح 

الدرجات العلمية، وبدرجة أكبر بالمهارات.
ويضيف: أن ظاهرة السعي الدؤوب للحصول 
على شهادة جامعية أو علمية، ليست له عالقة 
بالوظائف الحقيقية فى سوق العمل، أو بالكفاءة 
والتغيير  التكنولوجى  التقدم  أن  ذلك  المهنية، 
السريع فى عالمنا المعاصر جعل المعرفة غير 
ثابتة، وأصبحت المعلومات التى يحصل عليها 
الطالب أثناء دراسته الجامعية عديمة القيمة بعد 
اكتسبها قديمة،  التى  والمهارات  قليلة،  سنوات 
سواء أكان ذلك فى مجال العلوم اإلنسانية أم 
التطبيقية، وجعل من الضرورى استمرار عملية 
التعليم، وتطوير المهارات، وإعادة صقلها أكثر 

من مرة، بعد انتهاء مرحلة التعليم الجامعي.
تغيير  يجب  د.كمال،  يطالب  كما  ولذلك 
بأن  العربية،  دولنا  في  التعليمى  األنموذج 
تفرض المؤسسات التعليمية ضرورة االهتمام 
والمعاهد  الكليات  قيام  األول  عناصر،  بثالثة 
العليا بمراجعة مناهجها، وضرورة دمج مكون 
المهارات فى الشهادات التعليمية القائمة خاصة 
الطالب  يكتسب  بحيث  االجتماعية،  العلوم  فى 
مهارات مثل التفكير العقالني وتوصيف وحل 
والتواصل،  التكيف  على  والقدرة  المشكالت، 
باإلضافة للمهارات الفنية المرتبطة بالتخصص 

الدراسى. 
غير  للتعليم  فرص  توفير  الثانى  والعنصر 

فى  معينة  مهارات  على  يركز  الذى  التقليدي 
دورات متخصصة، قصيرة أو طويلة، سواء من 
من خالل  أو  القائمة،  التعليم  مؤسسات  خالل 
تتيح  وبحيث  اإللكتروني،  والتعليم  اإلنترنت 
التدريب على المهارات الحقيقية التى يحتاجها 
توفير  فهو  الثالث  العنصر  أما  العمل.  سوق 
الفرص للتعليم المستمر، وصقل المهارات طوال 
الحياة، خاصة في مجاالت العلوم التطبيقية مثل 
الطب والهندسة، وبمعنى آخر دمج المهارات فى 
الشهادات، أو التركيز عليها بشكل منفرد، ذلك 
أن تبني عقلية التعليم الدائم والمستمر، هو الذي 

يحدد فرص التقدم لألفراد واألمم.
ويتابع د.كمال بأن الحصول على وظيفة فى 
العديد من الشركات الكبرى مثل آى بى إم، وأبل، 
الحصول على شهادة  وغوغل، ال يتطلب دائماً 
جامعية، وترفع بعض الشركات شعار »ال يهم 
لها«،  إجادتك  المهم  مهاراتك،  اكتسبت  كيف 
التي تبحث عن صاحب كفاءة  الشركة  إن  كما 
أو مهارة معينة، ال يهمها ما إذا كان الشخص 
المتقدم للوظيفة، قادماً من مدرسة ثانوية أو من 
برنامج للدكتوراة، طالما أنها تستهدف أصحاب 
المهارات. ولهذا السبب، يجب أن تتغير النظرة 
للتعليم في دولنا العربية، سواء من المؤسسات 
التعليمية، أو من األشخاص الذين يسعون فقط 
للحصول على الشهادة بأي وسيلة، سواء كانت 
للمباهاة أم للترقي أم للحصول على منافع قد 
فالمهارة  الشهادة،  غير  عليها من  ال يحصلون 

أصبحت األهم في عصرنا الحالي.
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الغالف

مثل  البيطري،  للطب  تيك  فرجينيا  كلية  احتفلت 
من  فريد  بحفل   2020 عام  بدفعة  الجامعات،  معظم 
غيره  عن  الحفل  هذا  ميز  ما  اإلنترنت،  عبر  نوعه 
موس«.  »الكلب  على  المتخرجة  الدفعة  اشتمال  هو 
وفقاً لشبكة »سي إن إن« األمريكية، حصل »الكلب 
موس« على شهادة »الدكتوراه الفخرية« الخاصة من 
كلية فرجينيا ماريالند للطب البيطري، ليصبح طبيباً 
رسمياً، وهو يبلغ 8 أعوام وعمل كحيوان عالجي في 
الجامعة األمريكية منذ عام 2014، وساعد العديد من 

الطلبة في تجاوز مشاكلهم النفسية أيضاً.
ال يبدو هذا الخبر غريباً في عالمنا اليوم، فنعلم 
المختبرات  الحيوانات في  العديد من  بوجود  جميعاً 

حتقيق: فاطمة موهمو - املغرب

والكليات الطبية إما لغرض تجريبي أو علمي. »الكلب 
أنه  واحدة  حالة  في  إال  االستثناء  يكن  لم  موس« 
حصل على شهادة علمية يستحقها بعد سنوات من 
التجارب والعمل كحيوان عالجي، متفوقاً بذلك على 
الذين ما يزالون  البشري  الجنس  بعض األفراد من 
يتهافتون على الشواهد المنمقة واأللقاب المزورة من 

دون جهد ومن دون استحقاق.
فخرية  دكتوراه  من  الشهادات  شراء  ظاهرة 
إعالمي  حقوقي،  )مستشار،  وألقاب  ودبلومات 
وغيرها..( منتشرة في عالمنا العربي، ومع وسائل 
لدى  هوساً  األمر  أصبح  االجتماعي  التواصل 

الكثيرين. 

 
»اللة« و»سيدي« 

»سيدي«  ألقاب  انتشار  المغربية  المملكة  تعرف 
المغربية  العائالت  للتعبير عن نسب بعض  و»اللة« 
إلى ساللة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وُيلقبون 
لدى  نسبياً  مقبول  الموضوع  أن  رغم  بـ»الشرفاء« 
المجتمع المغربي، لكن استعمال بعضهم لهذه الصفة 
ولبطاقة »الشرفاء« للنصب واالحتيال يفتح القوس 
تلعب  العائلية  فاأللقاب  التساؤالت.  من  الكثير  أمام 
دوراً مهماً في الترقي االجتماعي وتؤثر على حاملها 
واحترام  بتقدير  اليومية، حيث يحظى  تعامالته  في 
أكثر من غيره ويكون لها دور كبير على المستوى 

شهادات سريعة التحضير 
ظاهرة �صراء ال�صهادات والألقاب منت�صرة يف عاملنا العربي، ومع و�صائل التوا�صل الجتماعي 

اأ�صبح الأمر هو�صًا. 
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االقتصادي واالجتماعي والثقافي أيضاً.
النفس  علم  أستاذ  علوي،  اسماعيل  الدكتور 
اإلكلينيكي جامعة سيدي محمد بن عبد الله ورئيس 
اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  بكلية  النفس  علم  شعبة 
ظهر المهراز بفاس المغرب، تحدث إلى »999 « وقال: 
الذي  المناسب  التفسير  هو  االجتماعية  »التراتبية 
كان حاضراً منذ فجر الحضارات اإلنسانية األولى، 
والذي ظل يبحث عن تسويغات اقتصادية طبقية بين 
أو  قبلية  أو  عرقية  تسويغات  أو  والفقراء  األغنياء 
دينية، لكن في المحصلة بقي الثابت في األمر هو هذا 
النزوع النفسي والرغبة في البحث عن التميز والتفرد 
سواء بطرق مشروعة أو غير مشروعة، وهي رغبة 
الفرد والجماعة في تحقيق السيادة المعنوية. ونقول 
بالفعل إن األلقاب في الماضي كانت تحمل في االسم 
أما  ديني،  أو  أو عرقي  قبلي  إرث  يتضمنه من  وما 
اآلن فأصبح اللقب يعوض بالقيمة العلمية في تعدد 
الشهادات وتنوع األلقاب في مختلف المجاالت، كما 
يجري التباهي بها والتسويق لها بدون خجل. هذا ما 
يعكس فقدان المعنى ووضعية التيهان الذي أصبحت 

تميز المجمعات المعاصرة«.
في  شهدنا  تأكيد  »بكل  حديثه:  د.علوي  ويتابع 
رافقها  عميقة  اجتماعية  تحوالت  األخيرة،  السنين 
هذا  والبراغماتية..  األنانية  وانتشار  للقيم،  انهيار 
عن  البحث  نحو  الجري  إلى  النهاية  في  أفضى  ما 
موقع  عن  البحث  في  رغبة  والشهادات  األلقاب 
أكاديمي مفقود،  أو تقدير  أو مكانة علمية  اجتماعي 
بطرق سهلة ويسيرة، حيث تباع وتشترى الشهادات 
كما  بالذنب.  إحساس  أو  تردد  بدون  والتقديرات، 
التهافت والهوس  إلى هذا  المجتمع أصبح ينظر  إن 
جانباً  يكمل  مشروع  كحق  األلقاب،  عن  البحث  في 
قدم  موطأ  ويحتل  االجتماعية  الوجاهة  من  مهماً 
داخل نسيج من العالقات االجتماعية يجري تقييمها 
يمكن  ال  لذا  والشكليات.  المظاهر  على  باالعتماد 
اإلقرار أن األمر يتعلق بـ »مرض اجتماعي« بقدر ما 
يمكن نعت الظاهرة أنها مظهراً من مظاهر »التباهي 
المشروعة  غير  التنافسية  والبحث عن  االجتماعي«، 
في زمن لم يعد التعب والمثابرة واالجتهاد واإلتقان 
الغش والتحايل  السائد، وإنما أصبح  العمل هو  في 
لها  المجتمع  ويجد  المنتشرة  العملة  هي  والنصب 
تسويغات وتبريرات. ويمكن تفسير ذلك من الناحية 
عن  والمشروع  الطبيعي  البحث  هو  السيكولوجية، 
النفس  علم  تخصص  سياق  في  تسميته  يمكن  ما 
اإليجابي بـ»تقدير الذات«، حيث تتوزع إلى العالقة 
العالقة  وأخيراً  اآلخرين  مع  والعالقة  الذات  مع 
أساسية  دعامة  وتشكل  اإلنجاز،  أو  العمل  مع 
وتقويم  النفسي  التوازن  لتحقيق  ضرورية  وحاجة 
الشخصية واالفتخار بإنجازها، غير أن السعي وراء 
البحث عن األلقاب والشهادات كنوع من البحث عن 
التقدير اإليجابي للذات، أصبحت تتسم بالسرعة في 

تحصيلها والغش في الحصول عليها.
في  االشتراكي  الفريق  كان  ذاته  الشأن  في 
بمقترح  تقدم  قد  المغربي،  للبرلمان  األولى  الغرفة 
المواليد، مثل  قانون، لمنع بعض األلقاب في سجل 
»سيدي« أو »اللة«، لما تحدثه من تمييز بين أفراد 

المجتمع. باعتبار المواطنين سواسية واستعمال مثل 
الالمساواة، خصوصاً  من  نوعاً  يخلق  األلقاب  هذه 
إذا ثم استعمال البطاقات الشخصية ألغراض نصب 

واحتيال.
الشأن  هذا  في  المغربية  للداخلية  بالغ  في  جاء 
إلى  يلجؤون  واألشخاص  الهيئات  بعض  أن  لوحظ 
خاصة  »بطاقة  تسمية  تحت  بطاقات  وتوزيع  طبع 
بالشرفاء« تحمل صورة للمنتسبين، مخططة باللونين 
األحمر واألخضر، ومختومة ببعض الرموز المشابهة 
للبطاقات المهنية المخصصة للموظفين العموميين«.

ونظراً لعدم مشروعية هذه التصرفات ومخالفتها 
الداخلية:  وزارة  بالغ  في  أيضاً  جاء  فقد  للقانون، 
»أعطيت تعليمات في هذا الشأن إلى الوالة والعمال 
والوكالء العامين للملك ووكالء الملك قصد التصدي 
يشرفون  الذين  منهم  سواء  األفعال،  هذه  لمرتكبي 
على تسليم هذه البطاقات من أجل ابتزاز المواطنين، 
لقضاء  استغاللها  يحاولون  الذين  لحامليها  أو 

أغراضهم الشخصية«.

طبخ سريع
التوجيه  في  مستشارة  العسولي،  سكينة  ترى 
من  التربية  تخصص  ماستر  وخريجة  المهني 
بحثاً  أصبح  األمر  أن  بالرباط،  التربية  علوم  كلية 
نطلق  أن  يمكن  سريعة  بطرق  اجتماعية  مكانة  عن 
الطبخ  »طنجرة  عمل  أي  مينيت«  »كوكوط  عليها 

السريع«، المهم أن يصل الشخص إلى مراتب الرقي 
االجتماعي الذي سيخول له الحصول على مناصب 
وبناء شبكة عالقات مهمة وكبيرة. لألسف المجتمع 
المغربي كأغلب المجتمعات، مجتمع تحكمه المظاهر 
نفسه  الشخص  يقدم  أن  فيكفي  الصور،  وتبهره 
مثالً كاختصاصي في العالج بالتنويم المغناطيسي 
عالمات  ترى  حتى  بالطاقة  العالج  اختصاصي  أو 

االنبهار على وجوه المستمعين!. 
وتتابع العسولي: »في نظري هناك مشكلة أيضاً 
من  العديد  نجد  الجامعي،  التوجيه  مستوى  على 
معرفة  دون  من  جامعية  مسالك  يختارون  الطلبة 
هو  يكون  واألخير  األول  الهم  بمخرجاتها،  سابقة 
الحصول على »شهادة«، فيحصل الطالب على شهادة 
الدبلوم الجامعي ثم اإلجازة ثم الماستر ويصل إلى 

الدكتوراه في الكثير من األحيان.
الترقي  بهدف  العلمي  التحصيل  هذا  ويكون 
االجتماعي والمسميات واأللقاب بعيدين كل البعد عن 
ُيصدمون  التخرج  وبعد  العلمي.  البحث  يهم  ما  كل 
شهادات  عن  البحث  إلى  الكثيرون  فيلجأ  بالواقع، 
المجتمع  أفراد  ألن  التحضير«،  »سريعة  أخرى 
ينظرون إلى حاملي األلقاب بنظرة تشجيع وتحفيز 
واجتماعياً،  علمياً،  متفوقاً  الشخص  هذا  ويعتبرون 
وثقافياً، ولديه نوع من الثقافة والمعرفة التي تسمح 
عامة  يجهلها  التي  األمور  من  العديد  بمعرفة  له 
الشعب.  في حين أن واقع األمر مختلف، فأغلب 
حاملي الشهادات واأللقاب والتي تم الحصول 
إلمام  دون  من  جداً  وجيزة  فترة  في  عليها 
عليهم  ينطبق  به  يقومون  بما  معمقة  ومعرفة 
المثل القائل »ملء السنابل تنحني في تواضع 

والفارغات رؤوسهن شوامخ«. 
المالحظة نفسها يخبرنا بها د. علوي، ويقول 
مقروناً  الماضي  في  كان  العلمي  البحث  إن 
المتقن واإلخالص من أجل  بالتضحية والعمل 
المعرفة  نشر  وهي  السامية  القيمة  تحقيق 
أنه  المالحظ  اآلن  أما  التنمية.  في  والمساهمة 
فقد هذه المصداقية العلمية وأصبح ينزع نحو 
الربح واالغتناء بطرق غير مشروعة، كما نشهد 
األدوية  صناعة  مختبرات  في  مثالً  ذلك  على 
وصناعة  الكيميائية  والمواد  التجميل  ومواد 
مع  اإلنسان  عالقة  تغيرت  جهة  من  المبيدات. 
الزمن وأصبحت السرعة هي العنوان األبرز في 
القيم  انهيار  ثانية  جهة  ومن  واإلنجاز،  العمل 
جعل الطمع والتنافس غير الشريف، هو السلوك 
السائد. وعلى هذا األساس، تحول مجال البحث 
المكانة  عن  والبحث  للتباري  حلبة  العلمي 
لالغتناء  وسيلة  نفسه،  اآلن  وفي  االجتماعية 

وجمع األموال.

بحث عن ألقاب
هذه  أحد  مع  تجربتها  لنا حول  )أ.أ(  تحكي 
التحضير  سريعة  شهادات  تقدم  التي  المراكز 
وتقول: »أنا حاصلة على شهادة الماجستير، لكن 
لألسف لم أجد فرصة عمل مناسبة لتخصصي 

رغم أني متمكنة من عملي ودراستي«.

علوي: يجب تعليم 

اأطفالنا مبادئ  الجتهاد 

والعمل اجلدي الذي 

يحتاج الكفاءات واملدارك 

واملعارف والزمن
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في كل محاضرة أو دورة تكوينية أحضرها، 
الذين  األشخاص  من  العديد  مع  أتصادف 
ولم  نفسه  األكاديمي  تخصصي  يدرسوا  لم 
يلجوا الجامعة أصالً، لكن لديهم وظيفة جيدة، 
ومكانة اجتماعية وألقاباً عدة، ودائماً يحاضرون 
ويوجدون على صفحات السوشل ميديا في أي 

مناسبة تذكر.
الشيء الذي دفعني رغم شهاداتي األكاديمية 
التي تقدم  الدولية  المراكز  البحث عن أحد  إلى 
أنا أيضاً  النوع من الشهادات حتى أحظى  هذا 
االجتماعية«.  و»المكانة  واالحترام  بالتقدير 
وبالفعل سجلت في إحدى الدورات التي تؤهلني 
للحصول على لقب »مستشارة نفسية«، ودفعت 
مبلغاً يقارب 3000 دوالر لمدة 3 أشهر، لم أكن 
هو  هدفي  كان  وإنما  التكوين  بحضور  مهتمة 
أي  يقدم  لم  المركز  وحتى  واللقب،  الشهادة 
شيء  أهم  كان  حضوري.  عدم  على  اعتراض 
لديهم هو أن أدفع أقساط التكوين كاملة، وأغلب 
المسجلين والذين كان عددهم 10 كانوا يتبعون 
المنوال نفسه، المهم هو اللقب الذي سنحصل 

عليه في األخير.
بعد ثالثة أشهر وبعد حصولي على الشهادة 
من مركز ال أشهد له بالمصداقية، استيقظت من 
الحلم الزائف الذي كان يحاصرني، حلم الشهرة 
حقيقة  الزائفة،  االجتماعية  والمكانة  واألضواء 

شهادة زائفة كلفتني 3000 دوالر ألكتشفها. 
التواصل  مواقع  أن  تؤكد  )أ.أ(  تجربة 
االجتماعي تزيد من تفاقم هذه الظاهرة، فيكفي 
وأن  الصور  وبعض  المقاالت  بعض  تجمع  أن 
تطرحها  التي  المواضيع  كل  في  رأيك  تقدم 
السوشل ميديا، حتى يصبح لك جمهور يتابعك، 
تحب،  الذي  اللقب  تضع  أن  حينها  ويمكنك 
»كاتب«،  »إعالمي«،  »سياسي«،  »حقوقي«، 
وال  سهالً  أصبح  األمر  »فنان«،  أو  »مثقف« 
معلومات  وبعض  صور  لبعض  إال  يحتاج 
وأصدقاء مزيفين لتنتحل صفة وتفوز بلقب إن 

لم نقل ألقاباً.

ألقاب افتراضية
اليوم  باتت  االجتماعي  التواصل  وسائل 
األلقاب  محبي  عند  بها  معترف  مؤسسات 
ألقاب  االجتماعية،  الوجاهة  عن  والباحثين 
والفنانين  والشعراء  للكتاب  تمنح  مجانية 

والمثقفين واالختصاصيين بكل بساطة.
يقدم  عمن  أيضاً  اليوم  نسمع  وأصبحنا 
شهادات دكتوراه، وألقاب مختلفة على صفحات 
السوشل ميديا تأسست البارحة فقط، رغم أن 
الجهات األكاديمية الرسمية هي المخولة لمنح 
وإعالمي  وحقوقي  وبروفسور  دكتور  لقب 
الحصول عليها بعد  األلقاب، ويتم  وغيرها من 
الواقع  بعد تجربة كبيرة في  أو  جهد ودراسة 
العالم  في  وصور  محاضرات  مجرد  وليس 

االفتراضي.
المجموعات  أصحاب  بعض  ذهب  بل 

بطاقات  اعتماد  إلى  المشهورة  الفايسبوكية 
عضوية تقدم لألعضاء كل حسب مرتبته وعمله 

وعالقته بالمجموعة الفايسبوكية المعنية!
بساطة  أكثر  األلقاب  كانت  الماضي  في 
وأكثر مالءمة ألصحابها شكالً ومضموناً، وأقل 
هيكلة  أمام  أنفسنا  نجد  اليوم  ومبالغة.  تكلفة 
التسويق  جديدة لأللقاب هدفها األول واألخير 
إلنجازات وهمية وهوس الوصول السريع في 

منصات التواصل االجتماعي.
الموضوع  حول  العسولي  سكينة  تعلق 
وتقول: »إن مواقع التواصل االجتماعي أسهمت 
لألسف  أغلبيتها  الظواهر  من  العديد  بانتشار 
الفايسبوك،  منصة  في  خاصة  سلبية،  ظواهر 
ولقب  أمام وظيفة جديدة  اليوم  أصبحنا  حيث 
وظيفته  افتراضي«،  »اختصاصي  وهو  جديد 
المتابعة عن بعد والمواكبة عن بعد، وهذا شيء 
كورونا  أزمة  خالل  الرقمي  التحول  مع  جيد 
االحتكاك  إلى  جمعاء  بالبشرية  دفعت  التي 
بقوة بالعالم االفتراضي، لكن المواكبة النفسية 
المباشرة عن قرب مهمة وال يمكن إهمالها في 
الكثير من الوظائف، على سبيل المثال ال يمكن 
على  يعتمد  أن  نفسي  معالج  أو  الختصاصي 
كبيرة  بدرجة  يعتمد  عمله  ألن  بعد  عن  العمل 
المريض  فهم  من  يتمكن  حتى  المواجهة  على 
الشيء  والتصرفات،  المالمح  التعابير  وقراءة 
الذي سيفتقد إليه »االختصاصي االفتراضي«. 
أصحاب  نجد  عندما  أكثر  الوضع  وسيتفاقم 
األلقاب والشهادات )سريعة التحضير( يقومون 
علمية  تجربة  دون  من  العالجية  العملية  بهذه 

وعملية«.
وتتابع: »وللحد من هذه الظاهرة التي أؤكد 
ثقة  انعدام  وإنما  نفسي  بمرض  ليست  أنها 
سريعة  جامعية  وشهادات  شهرة  عن  وبحث 
مادي  استقرار  على  والحصول  التحضير، 
أتكلم  أنا  وأسرعها،  الطرق  بأسهل  ومجتمعي 
دائماً من خالل مجالي العلمي والعملي أظن أننا 

اليوم بحاجة إلى تضافر جهود من أجل إيقاف 
المتطفلين على المجاالت كافة. ألن هذا التطفل 
يسيء ألي مجال كيفما كان نوعه أكثر من أن 

يفيده، ويفقده قيمته ومصداقيته«.

العالج  إلى  يفضي  الجيد  »التشخيص 
الجيد«

يؤكد إسماعيل علوي في ختام مداخلته أن: 
الجيد،  العالج  إلى  يفضي  الجيد  »التشخيص 
ينبغي تحليل، أوالً، الظاهرة في أبعادها النفسية 
القيام  يستوجب  بعدها  والسوسيو-اقتصادية، 
بصرامة  والتعامل  والتحري  البحث  بحمالت 
مع المؤسسات والجامعات الخاصة التي توزع 
وتتاجر بالعلم، ألن هذه األخيرة هي التي توفر 
نفسه  اآلن  وفي  والمغرية،  المتعددة  العروض 
التوعية  أن يرافق ذلك، حمالت  من الضروري 
في وسائل اإلعالم. كما في المدارس والبرامج 
الكد  مبادئ  أطفالنا  تعليم  يجب  التعليمية، 
واالجتهاد والعمل الجدي الذي يحتاج الكفاءات 

والمدارك والمعارف والزمن.
من المهم أن يسلك الشخص، في البحث عن 
الشواهد،  وتحصيل  العلم  طريق  لذاته،  تقديره 
التسويق  أو  التباهي  أجل  من  ليس  ولكن 
الدورات  في  بالتسجيل  الناس  استقطاب  أو 
التكوينية التي أصبحت تجارة رائجة، لمجرد أن 
يسرد لنا المشرف على التكوين سيرته العلمية 
المتحدة  الواليات  من  شهادات  تتضمن  التي 
في  تكوينية  بدورة  يقوم  كندا..  أو  األمريكية 
أن  يستحيل  وتخصصات  وقضايا  مواضيع 
ينبغي  لذا  أيام.  ستة  في  الشخص  يتعلمها 
ونشر  الشهرة  عن  البحث  أنانية  من  الخروج 
واالقتناع  واإليثار،  والتضحية  التضامن  ثقافة 
الشهادات،  وراء  والسعي  العلمي  المجهود  أن 
وااللتزام  المسؤولية  بدافع  يكون  أن  ينبغي 
في  والمساهمة  الموت  بعد  لالسم  والتخليد 

إيجاد حلول للمجتمع وللبشرية جمعاء«. 





العدد 599 نوفمبر 302020

الغالف

ظاهرة سعي  الدول  من  كغيره  لبنان  يشهد 
الوجاهة  على  للحصول  اللبنانيين  من  عدد 
لشراء  مالية  مبالغ  دفع  خالل  من  االجتماعية 
حتى  أو  فخرية  ومسميات  وشهادات  ألقاب 
 »999« أو من خارجه.  لبنان  داخل  مزورة من 
تتناول في هذا التحقيق هذه الظاهرة االجتماعية 
والتي  وأبعادها،  أسبابها  بمختلف  السيئة 
يستخدم المتورطون فيها األسلوب الميكيافيلي 
»الغاية تبرر الوسيلة«، أي الشهرة والمال ولو 

بالتزوير ومخالفة القانون.

حتقيق: �سايل اأبوفار�س - لبنان

هاني حسان )باحث اجتماعي( يشير إلى أن 
السعي للحصول على الوجاهة االجتماعية، من 
خالل دفع مبالغ مالية لشراء ألقاب وشهادات، 
هو ظاهرة اجتماعية تاريخية في لبنان، فخالل 
فترة االستعمار العثماني كان عدد من اللبنانيين 
يتهافت على إرضاء الوالي العثماني في بيروت 
الكثير  بالمال  األستانة  في  األعظم  الصدر  أو 
من  الحصول  بهدف  وذلك  الثمينة،  والهدايا 
أو  بيك  أو  أفندي  لقب  على  العثماني  السلطان 
رفيعة،  ألقاباً  حينها  كانت  والتي  أغا،  أو  باشا 

الوجاهة االجتماعية، وتزيد من  تحقق لحاملها 
نفوذه وثرواته.

خالل  استمرت  الظاهرة  هذه  أن  وأضاف: 
من  عدد  كان  حيث  الفرنسي،  االستعمار  فترة 
الفرنسي  السامي  المندوب  اللبنانيين يقف مع 
استقالل  ضد  الفرنسي  العسكري  الجنرال  أو 
ألقاب  على  الحصول  مقابل  وشعبهم،  وطنهم 
أو  الفخامة  صاحب  مثل  جديدة  ومناصب 
الدولة أو السعادة أو العطوفة أو النيافة، وذلك 
نفسها،  االجتماعية  الوجاهة  على  للمحافظة 

الغاية تبرر الوسيلة
الألقاب الفخرية مثل �صفري نوايا ح�صنة اأو غريها هي منا�صب وهمية 

ل ُيعرتف بها. 
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ولمضاعفة نفوذهم وثرواتهم.

أوهام 
ويؤكد هاني حسان أن هذه الظاهرة ما تزال 
والغنية  المتوسطة  الفئات  لدى  حالياً  مستمرة 
اللبنانيين بدفع  في لبنان، حيث يقوم عدد من 
األموال لشراء شهادات بعضها فخري وبعضها 
اآلخر مزور، مثل شهادات: بروفيسور ودكتور 
ومدرب  ودبلوم  وسفير  وخبير  ومستشار 
تدريب  مراكز  من  وذلك  وغيرها..،  معتمد 
وجامعات  وكليات  ومعاهد  تحكيم  ومراكز 
وجمعيات ومنظمات داخل لبنان وخارجه، هي 
أقرب إلى محال البيع والشراء ال إلى مؤسسات 
عليها  والقائمون  محترمة،  اجتماعية  أو  علمية 
الذين يجذبون  الجشعين  التجار  إلى  أقرب  هم 
الزبائن الطامعين بالوجاهة االجتماعية واأللقاب 
والشهرة،  الكاذب  والتباهي  والطنانة  الرفيعة 
عبر إعالنات ترويجية يبثونها بكثرة في وسائل 
التواصل  ومواقع  »اإلنترنت«  ومواقع  اإلعالم 

االجتماعي والهواتف الذكية.
المالية  الرسوم  دفع  مقابل  أنه  ويضيف: 
لدورة تدريبية تتراوح ما بين يوم وثالثة أيام 
إعالمي،  خبير  مثل:  لقب،  على  الزبون  يحصل 
ومخرج ومصمم صحفي، وخبير جودة وتميز، 
ومدرب تنمية بشرية معتمد، ومستشار أسري، 
كما  اقتصادي، وغيرها..  أو  أو محلل سياسي 
أو  أعمال  رجل  أو  سياسي  دفع  ولمجرد  إنه 
من  كبيراً  مبلغاً  غيرهم  أو  رياضي  أو  فنان 
المال كريع لحفلة سنوية أو لمؤسسة تعليمية 
أو لجمعية، يحصل على شهادة دكتوراه فخرية 
مع االمتياز ومرتبة الشرف، أو على لقب سفير 
نوايا حسنة أو سفير الثقافة واألدب أو سفير 

اإلبداع والتميز أو غيرها..
على  للحصول  السعي  أسباب  أن  ويشرح 
شهادة ولقب، عبر دفع المال وحتى عبر التورط 
واجتماعية  نفسية  أسباب  هي  التزوير،  في 
ومادية، ناجمة عن عقد نقص أو جشع أو تسلط 
أو حب الظهور والشهرة أو الخوف من اكتشاف 

فساد ما.
وذكر كأمثلة على ذلك:

الجامعي  تحصيلهم  يكملوا  لم  أشخاص   -
مقابل  مالية  مبالغ  يدفعون  الثانوي،  حتى  أو 
دورات تدريبية سريعة، ليدعوا أمام الناس أنهم 

متعلمون ومثقفون.
جامعية  شهادة  إلى  يحتاجون  أشخاص   -
درجاتهم  لرفع  دكتوراه  أو  ماجستير  عليا 
من  يشترونها  رواتبهم،  زيادة  أو  الوظيفية 
جامعات صغيرة وغير مشهورة من دول عربية 

أو أجنبية.
- أشخاص يحتاجون إلى شهادة بكالوريوس 
لمعادلة  رشاوى  فيدفعون  ليتوظفوا،  جامعية 
الدبلوم الذي حصلوا عليه من إحدى الجامعات 
أو  البكالوريوس،  بشهادة  األجنبية  أو  العربية 

يزوروا شهادة البكالوريوس نفسها.

- أشخاص فشلوا في الحصول على مناصب 
ليعينوا  المال  يدفعون  إدارية،  أو  سياسية 
اجتماعية  أو  ثقافية  لجمعيات  فخريين  رؤساء 
أو رياضية، أو لينالوا ألقاباً فخرية، فتصبح لهم 
المجتمع  في  بها  يتباهون  اعتبارية  شخصيات 
بها  ويصرحون  االجتماعي،  التواصل  ومواقع 

في وسائل اإلعالم.
مجال  غير  في  إدارات  يتولون  أشخاص   -
على  للحصول  األموال  يدفعون  اختصاصهم، 
شهادة خبير أو مستشار في هذا المجال، حتى 
المناسبين  غير  األشخاص  إنهم  عنهم  يقال  ال 

لهذه اإلدارة.
أو  مالي  فساد  في  متورطون  أشخاص   -
المال  يدفعون  مشروع،  غير  كسب  أو  إداري 
جمعية  أو  طبي  لمركز  فخرية  رئاسة  لتولي 
خير  أهل  إنهم  عنهم  الناس  ليقول  خيرية، 

وإنسانية، وال يسألوا من أين لكم هذا.
معايير  وجود  ضرورة  على  حسان  وشدَّد 
شهادات  األشخاص  لمنح  وصارمة  محددة 
وألقاباً فخرية تكريمية، ألنه في الواقع العملي 
في لبنان يتم استغالل التكريم لتحقيق مكاسب، 
فعدد من المؤسسات والجمعيات اللبنانية حولت 
الشهادات واأللقاب الفخرية إلى وسيلة للتمويل 
المالية،  األرباح  من  المزيد  وتحقيق  المادي، 

وتمتين عالقتها بشخصيات وأحزاب سياسية 
ورجال أعمال، وحتى بدول ومنظمات خارجية.

رفض
والجمعيات  العلمية  المؤسسات  هناك بعض 
الثقافية في لبنان التي ما تزال مصرة على عدم 
واأللقاب  الشهادات  منح  ظاهرة  في  االنخراط 
الضغوطات  كل  من  الرغم  على  الفخرية، 

السياسية والمغريات المالية التي تتعرض لها.
األمين  الخليل  الدكتورة سلوى  فقد رفضت 
رئيسة ديوان أهل القلم الذي تأسس عام 1999، 
في  المبدعة  اللبنانية  الشخصيات  يكرم  والذي 
العالم، فكرة أن يمنح الديوان شهادات دكتوراه 
الشخصيات  لهذه  فخرية  ألقاباً  أو  فخرية 
مهما  لبنان  في  جمعية  أي  أن  ورأت  المكرمة. 
عال شأنها ال يحق لها منح شهادات الدكتوراه 
عصرنا  في  أصبحت  التي  الفخرية  األلقاب  أو 
الخضراوات  مثل  مثلها  وتشترى  تباع  الحالي 
التي تباع وتشترى في السوق، وأن ديوان أهل 
القلم يفضل تقديم الجوائز التقديرية للمكرمين، 
لذلك قدم لكل الشخصيات اللبنانية المبدعة التي 
رؤساء  من  أوسمة  عاماً   21 مدى  على  كرمها 
الحكم  على  تعاقبوا  الذين  اللبنانية  الجمهورية 
خالل هذه األعوام، حيث كان يحضر مهرجان 

الأمني: 

رف�صت عرو�صاً

مببالغ مالية كبرية 

من �صخ�صيات مقابل 

تكرميها

اأو�صي:

 �صروط حمددة ملنح 

�صهادة الدكتوراه 

الفخرية اجلامعية
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المبدعة  اللبنانية  الشخصية  لتكريم  الديوان 
ممثل عن رئيس الجمهورية يقوم بتقليد الوسام 

للشخصية المكرمة.
درعاً  الشخصية  هذه  فيمنح  الديوان  أما 

خاصاً عربون شكر وتقدير لها.
أنها رفضت رفضاً  األمين  الدكتورة  وأكدت 
من  عروضاً  األعوام،  هذه  مدار  وعلى  قاطعاً، 
شخصيات لبنانية لتكريمها في مهرجان الديوان 
مقابل مبالغ مالية كبيرة، ألنها ال تريد الدخول 
في هذه التجارة المنتشرة في لبنان، مشيرة إلى 
أن كل الشخصيات التي كرمتها لم تدفع تكاليف 
سفرها إلى لبنان وإقامتها في الفندق، بل كانت 
هذه التكاليف يؤمنها الديوان عن طريق شركة 

راعية أو شخص راٍع.

شروط 
ومقابل الرافضين في لبنان لمنح الشهادات 
مثل  بها  يقبل  من  هناك  الفخرية،  واأللقاب 
ولكن  بيروت  في  األمريكية  اللبنانية  الجامعة 
كريستيان  الدكتور  يوضح  حيث  بشروط، 
الجامعة  لرئيس  الخاص  المستشار  أوسي 
منح  الجامعة  هذه  قرار  أن  األمريكية  اللبنانية 
شخص ما الدكتوراه الفخرية أو اللقب الفخري، 
بعد  الجامعة  أمناء  مجلس  في  يتخذ  قرار  هو 
مجلس  من  أو  الجامعة  رئيس  من  توصية 
األمناء، ووفق معايير محددة مثل أن يكون هذا 
في  قيمة مضافة  أو  إنجازاً  قد حقق  الشخص 
ميدان ما، أو قام بعطاءات في ميادين لها عالقة 

باإلنسان وتنميته وتعزيز حضوره.
ويضيف: أن الجامعة اللبنانية األمريكية في 
فخرية  دكتوراه  شهادات  ثالث  تمنح  بيروت 

خالل حفالت التخريج الثالثة في العام الدراسي 
التخريج.  حفالت  خارج  تمنحها  وقد  الواحد، 
صفة  تمنح  الفخرية  الدكتوراه  شهادة  وأن 
على شهادة  دون حصوله  من  لحاملها  دكتور 
علمية، فال يكون قادراً على إعطاء المحاضرات 
كالدكتور الحاصل على شهادة علمية. وقد يلقي 
الحاصل على الشهادة الفخرية محاضرة واحدة 

ال أكثر لينقل خاللها خبرته إلى الطالب. 
وعن إمكان سحب الجامعة اللبنانية األمريكية 
من  الفخرية  الدكتوراه  شهادة  بيروت  في 
الدكتور  يشير  سابقاً،  إياها  منحتها  شخصية 
أوسي إلى أن ذلك لم يحدث في تاريخ الجامعة 
التي  الشخصيات  اختيار  في  دقيقة  ألنها  بعد، 

تمنحها هذه الشهادة.

حلول
ظاهرة  من  للحد  المقترحة  الحلول  وعن 
السعي للوجاهة االجتماعية واأللقاب في لبنان، 
يرى الباحث االجتماعي حسان أن الحلول تبدأ 
عادياً  شخصاً  أكان  سواء  اللبناني  معرفة  من 
شاعراً  أم  فناناً  أم  أعمال  رجل  أم  سياسياً  أم 
بالحصول على  أم رياضياً، ويطمع  إعالمياً  أم 
شهادات  شراء  خالل  من  االجتماعية  الوجاهة 
التي  األموال  أن  مزورة،  أو  فخرية  ألقاب  أو 
وستذهب  خسارة،  هي  ذلك  مقابل  سيدفعها 
هباء منثوراً عاجالً أم آجالً، ألن الصغير والكبير 
في لبنان صاروا يعرفون أن الدكتوراه الفخرية 
هي مجرد حبر وختم على ورقة، أي هي وهم، 
العلمية  الدكتوراه  ألن  علمية  شهادة  وليست 
تعتمد  بدراسة علمية  الشخص  قيام  بعد  تمنح 
وأنه  وخارجياً،  محلياً  بها  معترف  جامعة  من 

تتعلق  واحدة  محاضرة  إلقاء  على  قادر  غير 
سواء  يحملها  التي  الفخرية  الشهادة  بمجال 
في العلوم السياسية أو اإلدارية أو اإلعالم أو 

االجتماع أو غيرها..
ويضيف: أن معظم الناس في لبنان صاروا 
نوايا  سفير  مثل  الفخرية  األلقاب  أن  يعرفون 
حسنة أو غيرها هي مناصب وهمية ال ُيعترف 
القطاع  في  وال  الحكومي  القطاع  في  ال  بها 
يحق  وأنه  خارجه،  وال  لبنان  في  ال  الخاص 
الفخرية  الشهادة  سحب  للجمعية  أو  للجامعة 
أو اللقب الفخري من أي شخص في أي لحظة، 
ألنها مجرد شهادات وألقاب تقديرية، وليس له 
الحق في مقاضاة الجامعة أو الجمعية في حال 

سحبها وال المطالبة بما دفعه من مال مقابلها.
القضائية  والجهات  التربية  وزارة  ودعا 
واألمنية في لبنان إلى تكثيف جهودها لمكافحة 
عبر  المزورة  واأللقاب  الشهادة  منح  عمليات 
أو  كلية  أو  معهد  أو  تدريب  مركز  أي  إقفال 
إلى  دعاها  كما  بذلك.  يقوم  جمعية  أو  جامعة 
وأخرى،  فترة  بين  إعالمية  بحمالت  القيام 
والمسموعة  المقروءة  اإلعالمية  الوسائل  عبر 
التواصل  ومواقع  اإلنترنت  ومواقع  والمرئية 
االجتماعي، وذلك بهدف توعية الجمهور اللبناني 
جناية،  هو  واستعمالها  الشهادات  تزوير  أن 
وعقوبتها بحسب المواد 454 و 460 و459 من 
األشغال  مع  السجن  اللبناني،  العقوبات  قانون 
إلزام  مع  سنوات،  و5   3 بين  المؤقتة  الشاقة 
كتعويض  الليرات  ماليين  بدفع  عليه  المحكوم 
عطل وضرر ألي جهة رسمية أو خاصة تدعي 
عليه بأنه زور شهادة باسمها أو احتال بها على 

اآلخرين.
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الريسي  ناصر  أحمد  الدكتور  اللواء  سعادة 
المفتش العام لوزارة الداخلية هو أحد قادة الشرطة 
المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  في  المتميزين 
وفي سجله الذهبي الكثير من اإلنجازات والجوائز 
والتكريمات، ما أهله لنيل شرف الترشح باسم دولة 
اإلمارات العربية المتحدة إلى رئاسة المنظمة الدولية 

للشرطة الجنائية )اإلنتربول(.
اللواء  أكد سعادة   ،»999« مع  وفي حوار خاص 
العليا  القيادة  من  ومتابعة  بتوجيهات  »أنه  الريسي 
زايد  بن  الشيخ سيف  الفريق سمو  بسيدي  ممثلة 
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، 
المجال  في  اإلنجازات  من  العديد  تحقيق  استطعت 
األمني والشرطي على مستوى الدولة«. وشكر قيادة 
رئاسة  إلى  ترشيحه  دعمها  على  الحكيمة  الدولة 
فيها  الفوز  سيعتبر  والذي  »اإلنتربول«،  منظمة 
إنجازاً للعرب، فهو أول مرشح عربي لهذا المنصب 
في هذه المنظمة الدولية التي يبلغ عمرها مائة سنة، 

لجهودها  وتكريماً  اإلمارات  لدولة  إنجازاً  وسيعتبر 
ودعمها الدائم للمنظمات الدولية.

بالعمل  مسيرتك  في  المحطات  أبرز  ما   <
الشرطي واألمني؟

واألمني  الشرطي  العمل  في  مسيرتي  بدأت   -
بعد تخرجي من الواليات المتحدة األمريكية في عام 
1986، حيث عملت ضابطاً في فرع اإلنذار اآللي في 
القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ثم مديراً لمعهد العلوم 
الجنائية خالل الفترة 1986 - 1992، ثم رئيساً لقسم 
تقنية المعلومات بإدارة االتصاالت ونظم المعلومات 
واستمرت  لإلدارة.  مديراً  ثم  أبوظبي  شرطة  في 
القيادات الشرطية، حيث تم  العملية كأحد  مسيرتي 
العامة  لإلدارة  عاماً  مديراً   2005 عام  في  تعييني 
للعمليات المركزية في شرطة أبوظبي بالتزامن مع 
للخدمات اإللكترونية في وزارة  عاماً  تعييني مديراً 
الداخلية. وقد أسهمت هذه المسيرة وتنوع مجاالت 
العمل في صقل خبراتي ومهاراتي العملية والقيادية 

العديد  حققت  التي  واللجان  العمل  لفرق  وقيادتي 
مدى  هنا  نذكر  أن  الضروري  ومن  اإلنجازات.  من 
االستفادة الكبيرة من نصائح القادة وتجاربهم وعلى 
زايد  بن  الشيخ سيف  الفريق سمو  رأسهم سيدي 
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. 
حيث  والعطاء،  بالجد  عامرة  الفترة  هذه  كانت  وقد 
واجهنا فيها كفريق عمل تحديات كبيرة في مجاالت 
العمل االستراتيجي وتطوير الكادر البشري وآليات 
ووسائل العمل واستشراف مستقبل العمل الشرطي، 
بما يتواكب مع النهضة الشاملة التي تشهدها دولة 
اإلمارات العربية المتحدة كدولة رائدة تسعى لتحقيق 
وطموح  العالمية،  التنافسية  في  متقدمة  مراكز 
الحكومة بتحقيق أعلى معايير خدمة العمالء وبحمد 
اإلنجازات  من  الكثير  تحقق  وتعالى،  سبحانه  الله 
في  األمنية  بالمنظومة  االرتقاء  في  أسهمت  التي 
مختلف مجاالتها خصوصاً في جانب تطوير األنظمة 
االستراتيجي  والعمل  الذكية  والخدمات  اإللكترونية 

ا�صتفدت كثريًا من ن�صائح �صيف بن زايد 

الريسي: فوزي برئاسة »اإلنتربول« 
سيعتبر إنجازاً للعرب

حوار: با�سل ثريا 
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وتحقيق أهداف الجودة.
عام  في  ُعينت  حيث  العمل،  مسيرة  واستمرت 
2015 مفتشاً عاماً لوزارة الداخلية وما زلت في هذا 

المنصب. 

تطوير 
وتعمل  عملت  التي  التطويرية  الخطوات  ما   <
وزارة  في  العام  المفتش  بمكتب  حالياً  عليها 

الداخلية؟
ترسيخ  على  عمل  كفريق  البداية  منذ  عملنا   -
ثقافة الرقابة لدى منتسبي وزارة الداخلية، باعتبارها 
وظيفة تهدف إلى رفع كفاءة األداء وتطويره، وليست 
الفكر،  لهذا  واستكماالً  والمحاسبة.  األخطاء  لتصيد 
قمنا بتطوير منظومة العمل ووضع معايير واضحة 
المعيارية  المقارنات  من  باالستفادة  األداء  لقياس 
للمفتشية الملكية البريطانية والكندية وجهاز الرقابة 
على  للحصول  الجهد  وبذلنا  الجنوبية.  كوريا  في 
سبحانه  الله  وبحمد  الدولية  االعتراف  شهادات 
وزارة  في  العام  المفتش  مكتب  فقد حصل  وتعالى 
سي«  أس  أو.  »سي.  منظمة  شهادة  على  الداخلية 
جانب  وفي  الداخلي.  التدقيق  مجال  في  العالمية 
المرئي  التحقيق  مركز  استحدثنا  الخدمات،  تطوير 
)Video Conference( ألخذ إفادات أطراف الشكاوى 
عن بعد وتقليل تكبدهم مشاق الحضور إلى المكتب. 
كبيرة  نسبة  مع  التعامل  في  المركز  هذا  وأسهم 
ويعتبر  المكتب.  تلقاها  التي  الشكاوى  مجموع  من 
استباقية ووقائية في ظل  المركز خطوة  استحداث 
19«. وبالنظر  انتشار وباء »كورونا كوفيد -  أزمة 
إلى طبيعة العمل، يمثل مكتب المفتش العام في وزارة 
قطاعات  جميع  على  الشاملة  الرقابة  دور  الداخلية 
الوزارة من خالل عمليات التفتيش والتدقيق الداخلي 
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والتحقيق في الشكاوى والنظر في تظلمات العاملين. 
المكتب لضمان  أهداف  على تحقيق  وحرصنا دوماً 
كفاءة األداء وعدالة اإلجراءات ومبادئ الحوكمة، بما 
الخدمات  وجودة  واألمان  األمن  تحقيق  في  يسهم 
ومئوية   ،»2021 اإلمارات  »رؤية  إطار  في  اإلدارية 

اإلمارات 2071.
وبالمتعلمين،  بالعلم  االهتمام  عنك  عرف   <

فكيف ترجمت هذا االهتمام؟
- أعتقد أننا جيل محظوظ فقد نشأنا في بواكير 
نهضة دولة اإلمارات العربية المتحدة، حيث انصب 
الثروة  باعتباره  البشري  الكادر  على  قادتها  اهتمام 
نحو  وتحفيزنا  طموحنا  من  ذلك  وزاد  الحقيقية. 
التعلم، وحصلت شخصياً )عام 1986( على شهادات 
البكالوريوس في علوم الحاسوب من كلية أوتروبين 
األمريكية.  المتحدة  الواليات  أوهايو  فيل-  ويستر 
واألسرية،  العملية  المسؤوليات  من  الرغم  وعلى 
العلمي،  تحصيلي  في  االستمرار  على  حرصت 
الشرطة  أعمال  الدكتوراه في  فحصلت على شهادة 
واألمن وسالمة المجتمع من جامعة لندن متروبوليتان 
في المملكة المتحدة )عام 2013(، وشهادة الماجستير 
المبتكرة  الممارسات اإلدارية  إدارة األعمال في  في 
من جامعة كوفنتري لندن في المملكة المتحدة )عام 
من  الشرطية  اإلدارة  في  الدبلوم  وشهادة   ،)2010
 .)2004 )عام  المتحدة  المملكة  في  كامبردج  جامعة 
العمل على طلب  وكما حرصت على تشجيع زمالء 
الجنائية في  العلوم  لمعهد  رئيساً  العلم، حيث كنت 
شرطة أبوظبي بين عامي 1986 و1992، والذي تخرج 
إلى  سعيت  كما  المواطنة.  الكفاءات  من  العديد  منه 
أبو  شرطة  في  الطوارئ  لطب  أكاديمية  تأسيس 
الطب  بكلية  الطوارئ  طب  قسم  مع  بالتعاون  ظبي 
في جامعة هارفارد لتوفير دورات رفيعة المستوى 
في مجال طب الطوارئ وتدريب المسعفين وإعدادهم 
لإلسهام اإليجابي في خدمة المجتمع. ووفرت فرصاً 
لاللتحاق  والشرطة  الداخلية  منتسبي  من  للعديد 
بالمعاهد والجامعات والدورات التدريبية داخل الدولة 
وخارجها، مع اإلشارة إلى أنني رئيس مجلس أمناء 

الجامعة األمريكية في اإلمارات العربية المتحدة.

إنجازات 
في  اإلنجازات  من  الكثير  الذهبي  سجلك  في    <

المجال األمني والشرطي، فما أبرزها؟
- بتوجيهات ومتابعة القيادة العليا ممثلة بسيدي 
نائب  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ سيف  الفريق سمو 
استطعت  الداخلية،  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس 
األمني  المجال  في  اإلنجازات  من  العديد  تحقيق 
والشرطي على مستوى إمارة أبوظبي بداية، ثم على 
هذه  ومن  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  مستوى 

اإلنجازات التي أفتخر بها أذكر:
< المساهمة الفاعلة وقيادة تطوير ورفع جاهزية 
بأحدث  وتعزيزها  اإللكترونية  األمنية  المنظومة 
االبتكارات التقنية من خالل مشروعي بصمة العين 
الثغرات  سد  في  أسهما  واللذين  الوجه،  وبصمة 
البرية  الدولة  ومنافذ  مطارات  جميع  في  األمنية 
والبحرية، األمر الذي نجح في جعل دولة اإلمارات 

تمتلك أكبر قاعدة بيانات للبصمة الحيوية في العالم.
وحصلت بموجبه على جائزة أفضل مشروع فني 
الدورة  المتميز(  لألداء  أبوظبي  )جائزة  مميز  تقني 
األولى 2006 - 2007. كما قمت بإعداد دراسة حول 
نظام بصمة العين على مستوى العالم بالتعاون مع 
بصمة  نظام  )مخترع  دوجمان  جون  البروفيسور 
وتعتبر  البريطانية،  كامبريدج  جامعة  من  العين( 
في  اإلمارات  دولة  بريادة  عالمياً  اعترافاً  الدراسة 
مجال بصمة العين كأول دولة عربية وخليجية تطبق 

هذا النظام لتعزيز مؤشر جودة األمن واألمان.
والذي   ،)Tetra( التترا  نظام  تطبيق  استحداث   >
يعتبر من التقنيات الحديثة المتعلقة بنظم االتصاالت 
األمنية الناقلة للصوت والمعلومات والصورة، وذلك 
وتسهيل  العالمية،  االتصال  أنظمة  أحدث  لمواكبة 
الكفاءة  مستوى  ورفع  المتعاملين،  خدمة  إجراءات 

الشرطية لخدمة المصلحة العامة. 
لمبادرة  اإلقليمي  المركز  إنشاء  لجنة  ترأست   >
الوقائي  الجانب  تعزيز  بهدف  األوروبي  االتحاد 
والبيولوجية  الكيميائية  المخاطر  ومواجهة 
واالشعاعية والنووية بأساليب علمية متطورة، ووفقاً 

ألفضل المعايير العالمية. 
 )GIS( الجغرافية  المعلومات  مركز  استحداث   >
على  يساعد  والذي  الداخلية،  وزارة  مستوى  على 
وتتبع  المكاني  التحليل  طريق  عن  الجريمة  تحليل 
الدوريات ومعرفة مواقع البالغات في غرف العمليات 
وإعداد الخطط األمنية والمساهمة بتوفير المعلومات 

الحيوية إلدارة األزمات والكوارث بفعالية، فضالً عن 
 )GIS( نظام  حصل  وقد  الشرطية.  الموارد  توزيع 
على )7( جوائز واعترافات محلية وعالمية. وانضم 
العربي  الخليج  منطقة  في  رئيساً  عضواً  المركز 

والشرق األوسط عام 2015.
في  واإلنقاذ  للبحث  اإلمارات  فريق  أسست   >
شرطة أبوظبي للمساهمة في تعزيز المشاركة الفاعلة 
على المستوى الدولي وقدت الحصول على االعتماد 
والتصنيف الدولي التابع لهيئة األمم المتحدة للبحث 
واإلنقاذ )INSARAG(. وهو أول فريق في المنطقة 

يحصل على هذا التصنيف الدولي.
< ترأست لجنة مبادرة مشروع المنافذ الذكية على 
مستوى الدولة لمواجهة األعداد المتزايدة للمسافرين 
بنجاح  المبادرة  وتعمل  السفر.  إجراءات  وتبسيط 
تزامناً مع بصمة العين والوجه وبطاقة الهوية. وذلك 
ضمن الخدمات الذكية لوزارة الداخلية، حيث يختزل 
ثانية   50 بـ  مقارنة  ثانية   11 إلى  السفر  إجراءات 

سابقاً.
< تقديم مبادرة غرفة العمليات المتحركة لتعزيز 
كفاءة االستجابة السريعة لحاالت الطوارئ بتطبيق 
التقنيات األمنية، والحفاظ على أمن وسالمة  أحدث 
والتواصل مع  األحداث،  التعامل مع  المدن، وسرية 

القادة من مسرح الحوادث. 
وفقاً  اإللكتروني  السفر  جواز  لجنة  ترأست   >
للمتطلبات التقنية واألمنية، والذي أسهم في حصول 
األولى  المرتبة  على  الجديد  اإلماراتي  السفر  جواز 

عالمياً.
 2006 االتحادي  المروري  النظام  استحداث   >
الذي يعتبر حالً متطوراً لتعزيز المركزية المعامالت، 
لخدمات  والمستقبلية  الحالية  المتطلبات  وتلبية 
المرور ضمن األهداف االستراتيجية األمنية لوزارة 

الداخلية.
السجل  نظام  إنشاء  في  الفاعلة  المشاركة   >
الهوية،  بطاقة  خالل  من  اإلمارات  لدولة  السكاني 
اإلمارات  هيئة  إدارة  مجلس  في  عضواً  كنت  حيث 
للهوية ورئيساً لفريق العمل الفني للبيانات السجلِّية 
الهيكل  وضع  على  فعملت  بالسكان،  الخاصة 
للعمل،  المنظمة  والقوانين  والسياسات  التنظيمي 
وترؤس اللجنة التنفيذية إلدارة هذا المشروع الذي 
يعد أحد المشاريع االستراتيجية للحكومة، ومن أبرز 
المشاريع التقنية المتخصصة من نوعها في منطقة 

الشرق األوسط.
< رئيس مشروع المنافذ الذكية/ السفر.

< شاركت في مشروع الربط اإللكتروني الجنائي 
والمروري الموحد على مستوى الدولة.

< تأسيس مكتب شؤون الضحايا بشرطة أبوظبي، 
والتعرف  الكوارث  ضحايا  بشؤون  يختص  والذي 
عليهم باستخدام القياسات الحيوية )البيومترية( في 

التعرف على هوية ضحايا الكوارث.
< رئاسة العديد من اللجان الخاصة بالمشروعات 
المنافذ  مشروع  مثل:  الناجحة،  االستراتيجية 
وغرفة  والذكي  اإللكتروني  والسفر  اإللكترونية 

العمليات المتحركة. 
لخدمات  الطبية  االستشارية  اللجنة  رئيس   >

تر�صيخ ثقافة الرقابة 

لدى منت�صبي الداخلية 

لرفع كفاءة الأداء 

وتطويره
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اإلسعاف.
لألمن  الدولي  للمعرض  العليا  اللجنة  رئيس   >
الوطني ودرء المخاطر)آيسنار(، والذي يعتبر ثاني 
أكبر معرض على المستوى الدولي تجتمع من خالله 
القرار  وصناع  األمنية  الحكومية  الجهات  مختلف 

والشركات من قطاع األمن في العالم.
 ،2017 العام  منذ  العالمية«  أقدر  »قمة  رئاسة   >
والتي تقام تحت رعاية سيدي الفريق سمو الشيخ 
سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية، وهي منصة عالمية رائدة تشارك فيها 
المتحدة،  األمم  لمنظمة  تابعة  ومنظمات  عدة  دول 
وتهدف إلى مناقشة قضايا الطالب والمتعلمين في 
والصحية،  واألمنية  واالجتماعية  األخالقية  أبعادها 
األمن  وألوطانهم  مشرقاً  مستقبالً  لهم  يضمن  بما 

واالستقرار واالزدهار.
< عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية للشرطة 

الجنائية )اإلنتربول( عن قارة آسيا.
< عضو مجلس إدارة مجموعة الخصخصة.

< رئيس اتحاد االمارات للفروسية.
< رئيس لجنة مشروع مركز الخدمات المتكاملة 

في وزارة الداخلية.
الداخلي  األمن  خطط  مراجعة  لجنة  رئيس   >

ومكافحة اإلرهاب. 
سمو  لبطولة  العليا  المنظمة  اللجنة  رئيس   >
الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات.

العربية  اإلمارات  اتحاد  إدارة  مجلس  رئيس   >
المتحدة للرماية )سابق(. 

< رئيس اللجنة التنظيمية للرماية بمجلس التعاون 
لدول الخليج العربية.

المكتب  للرماية وعضو  الدولي  االتحاد  عضو   >
التنفيذي. 

<عضو الرابطة الدولية لقادة الشرطة.
>  استحققت وعن جدارة خالل مسيرتك العديد 

من الميداليات والجوائز، فما أبرزها؟ 
من  بالعديد  عملي  مسيرة  خالل  تكريمي  تم   -
المحلية والعالمية، والتي أفخر  الميداليات والجوائز 
بها جميعاً، وال أحملها على صدري أو في يدي فقط، 
بل أحملها في عقلي وقلبي، ومنها على سبيل المثال 

ال الحصر:
<  ميدالية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم لألداء الحكومي المتميز.
سيدي  من  االتحادية«  »الشخصية  جائزة   >
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 

عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة.
< جائزة األمير نايف لألداء األمني المتميز.

وميدالية  األولى  الدرجة  من  اإلنقاذ  ميدالية   >
القائد من سيدي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد 
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. 
< ميدالية التميز الوظيفي لحصول فريق اإلمارات 
للبحث واإلنقاذ على التصنيف الدولي للهيئة الدولية 
المتحدة،  األمم  لمنظمة  التابعة  واإلنقاذ  للبحث 
على  واإلنقاذ  البحث  لفرق  األولى  الدرجة  وإحرازه 

مستوى منطقة الشرق األوسط وأفريقيا.
< وسام القيادة العامة لشرطة عجمان.

< جائزة أبوظبي لألداء الحكومي المتميز.
< جائزة الشيخ راشد لألداء األكاديمي المتميز.

< وسام الشرف الوطني لجمهورية إيطاليا.
< جائزة التميز للمساهمة الفعالة في بصمة العين 

لعام 2007 في مدينة ميالنو بإيطاليا.
للقيادات  العاشرة  األوسط  الشرق  جائزة   >

الحكومية المتميزة لعام 2013. 
للمساهمة  الوطنية  الهوية  منتدى  جائزة   >

المتميزة في مجال بطاقات الهوية لعام 2014.
< جائزة االبتكار في الحلول األمنية في المؤتمر 
القانونية  الثاني للمسؤولية االجتماعية »اإلرشادات 
لتعزيز المسؤولية االجتماعية«، والذي نظمته اللجنة 

الدولية العليا المنظمة ألعمال المؤتمر القانوني.
المؤسسي  للتميز  العالمية  )ستيفي(  جائزة   >

واألعمال الدولية في تقنية المعلومات لعام 2014.

رئاسة »اإلنتربول«
العربية  >  طرح اسمك كمرشح دولة اإلمارات 
الدولية، فما  المتحدة لرئاسة منظمة »اإلنتربول« 

هي األبعاد والتوقعات لهذا الترشيح؟
برئاسة  الرشيدة  القيادة  توجهات  ظل  في   -
سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
صاحب  سيدي  وأخيه  الله«،  »حفظه  الدولة  رئيس 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، 
وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء 
المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات، تتطلع دولة 
اإلمارات العربية المتحدة إلى تمكين أبناء الدولة من 
خالل  ومن  الدولية.  المنظمات  في  المناصب  تولي 
الجنائية  للشرطة  التنفيذية  اللجنة  في  عضويتي 
الرشيدة  الدولة  قيادة  قامت  )اإلنتربول(،  الدولية 
المنظمة.  رئاسة  لمنصب  ترشيحي  بدعم  مشكورة 
وسيعتبر الفوز بهذا المنصب العالمي إنجازاً للعرب، 
هذه  في  المنصب  لهذا  عربي  مرشح  أول  كوني 
المنظمة الدولية التي يبلغ عمرها مائة سنة، وسيعتبر 
وتكريماً  المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  إنجازاً 

لجهودها ودعمها الدائم للمنظمات الدولية.
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تحقيق

خالل  الدولة  في  العقاري  القطاع  شهد 
من  حالة  الحالي  العام  من  الماضية  الفترة 
كورونا  جائحة  خلقت  فقد  االستقرار،  عدم 
التباعد الجسدي  ظروفاً صعبة فرضتها تدابير 
 - »كوفيد  بـ  المرتبطة  االحترازية  واإلجراءات 
19«، والتي تركت أثراً سلبياً واضحاً على الواقع 
أداء  على  أكبر  نطاٍق  وعلى  عامة،  االقتصادي 
السوق العقاري بشقيه السكني والمكتبي، وإن 
عن  يكشف  بدأ  قد  العام  من  الثالث  الربع  كان 

مؤشرات إيجابية.
ففي دبي بلغ إجمالي عدد المعامالت العقارية 

حتقيق- عاطف ح�سن 

من  الثاني  الربع  خالل  معاملة   5.233 السكنية 
العام الحالي، بانخفاض قدره 40%، بقيمة بلغت 
االنخفاض  وُيعزى  إماراتي،  درهم  مليار   9.06
الحاد في المعامالت بصورة رئيسة إلى التدابير 
الوقائية واإلجراءات االحترازية التي تم تطبيقها 
والتي   ،»19 »كوفيد-  فيروس  تفشي  من  للحد 
أثرت بشكٍل كبير على المبيعات العقارية بشقيها 
ومايو،  أبريل  شهري  خالل  والسكني  المكتبي 
السوق  تعافي  على  الرهان  هو  التفاؤل  ويبقى 
خالل الفترة القادمة، حيث أكد خبراء عقاريون 
في أبوظبي ودبي أن تحسن بيئة األعمال وقدرة 

العاملين على ابتكار حلول غير تقليدية، وأخرى 
تستجيب لطلبات السوق العقاري بعد التغيرات 
هي   »19 »كوفيد-  جائحة  بسبب  نشأت  التي 
األساس في عبور تلك المرحلة وعودة السوق 

مرة أخرى إلى نشاطه السابق.  

تغيرات
األمالك«  »مدير  العقاري  الخبير  يقول 
مصطفى جالل من أبوظبي إن السوق العقاري 
شهد تغيرات عديدة خاصة ما يتعلق بالمساحات 
بعض  لدى  الرؤية  الختالف  نتيجة  المكتبية 

السوق العقاري... 
حلول غير تقليدية من أجل التعافي
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والذي  بعد،  عن  بالعمل  يتعلق  فيما  الشركات 
كان  وإن  كورونا،  جائحة  خالل  نفسه  فرض 
األمر ال ينطبق على غالبية الشركات فقد عادت 
حركة المكاتب للعمل بـ 20% ثم 50 واآلن فإن 
هناك  أن  الواضح  لكن   ،%100 هي  العمل  قوة 
تبدأ من  الصغيرة والتي  المساحات  على  أقباالً 
خاصة  مربعاً  متراً   25 وحتى  مربعة،  أمتار   7
تلك التي تتوفر فيها الخدمات من أمن وإنترنت، 
خاصة مراكز األعمال والتي تقدم بديالً معقوالً 
عن  التخلي  يعني  ما  وهو  العمالء،  من  للعديد 
تأجير المكاتب في المباني السكنية، مع التوجه 
إلعادة تخطيط المساحات المؤجرة وهو ما يتفق 
مع تخفيض العمالة أو العمل عن بعد، وفي ظل 
المبادرات الحكومية لدعم السوق العقاري فمن 
المنتظر أن يشهد قطاع التأجير المكتبي العديد 
القطاع الستعادة  أجل تنشيط  الحوافز من  من 

عافيته من جديد. 
ويوضح جالل أنه بالنسبة لألسواق التجارية 
100 متر  إقبال على مساحات  »الموالت« هناك 
مع تراجع اإلقبال على المساحات الكبيرة. أيضاً 
الممرات،  في  األكشاك  تأجير  على  أقبال  هناك 
التي  بالكهرباء  يتعلق  فيما  أرخص  إنها  حيث 
يتحملها المول.. كما إن مصاريف الخدمات تكاد 
تكون صفراً، والعمالة الشك أقل، ومع السماح 
فإن  أكشاك  بفتح  التجارية  المحال  ألصحاب 
النشاط  النوع من  يتزايد على مثل هذا  اإلقبال 

التأجيري. 
أكمل أن قطاع التأجير فيما يتعلق بالمطاعم 
وأماكن الترفيه بدأ يستعيد عافيته في ظل حزمة 
اإليجارية  القيمة  من خفض  بدءاً  المكافآت  من 
حتى النصف، أو تأجيل استحقاق الدفعات على 
منح  أو  أشهر،  ثالثة  أو  لشهرين  المستأجرين 
فترات مجانية للمستأجرين، وذلك في ظل رؤية 
ومستأجرين  مالكاً  الجميع  تحمل  على  تقوم 

أعباء تلك المرحلة حتى يمكن العبور منها.
استيكو  شركة  سجلت  أخرى  ناحية  من 

تسليم  لها  حديث  تقرير  في  العقارية  للحلول 
3000 شقة وفيال خالل الربع الثاني من 2020، 
الريم،  1850 وحدة في جزيرة  تم تسليم  حيث 
ومن المتوقع تسليم 6250 وحدة أخرى بنهاية 

العام.
المكتبية  المساحات  التقرير أن أسعار  وذكر 
الثاني  الربع  في   %2 بنسبة  انخفاضاً  شهدت 
أن  حين  في  العام،  من  األول  بالربع  مقارنة 
خالل   %2 بلغت  اإليجار  تخفيضات  معدالت 

الربع الثاني من عام 2020. 
الدار  شركة  أعلنت  المحلي  المستوى  وعلى 
أبوظبي  في  البنوك  مع  شراكات  عن  العقارية 
لتقديم التمويل العقاري بأسعار فائدة منخفضة، 
أيضاً تزويد المستأجرين في وحداتها السكنية 
االلتزامات  وتسهيل  لدعم  شهرية  دفع  بخطط 

اإليجارية حتى نهاية 2020. 
 100 بـ  التزامها  عن  الدار  أعلنت  أيضاً 
للمقيمين والشركاء  مليون درهم إماراتي دعماً 
لسداد  درهم  مليارات   4 لتخصيص  باإلضافة 

االلتزامات للموردين والمقاولين في 2020.

تقلبات 
رئيس  هوبدن،  كريس  أوضح  دبي  ومن 
تشيسترتنس  لدى  االستراتيجية  االستشارات 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا أنه من المتوقع 
وتراجع  السكنية  الوحدات  أسعار  انخفاض 
اإليجارات بشكٍل أكبر خالل النصف الثاني من 
وحالة  االقتصادية  للتقلبات  نتيجًة   ،2020 عام 
الركود، إال أن هنالك بعض المؤشرات اإليجابية 
التي يمكن استخالصها من نتائج الربع الثاني، 
العقاري  القطاع  دعم  في  منها  واالستفادة 

السكني في دبي خالل الفترة المقبلة. 
الملحوظ في مبيعات  االنخفاض  أن  أضاف: 
 4.458 بلغت  والتي  الجديدة،  السكنية  الوحدات 
وحدة خالل النصف األول من عام 2020، مقارنًة 
العام  من  ذاتها  الفترة  خالل  وحدة   12.222 بـ 

الماضي، و21.435 وحدة في النصف األول من 
عام 2018، يعد شيئاً إيجابياً بالنسبة لديناميكية 
إن  كما  المتوسط.  المدى  على  والطلب  العرض 
البيع  أسعار  مؤشر  وهو  »المؤشر«،  إصدار 
زيادة  في  سيسهم  دبي،  إمارة  في  الرسمي 

الشفافية ورفع ثقة المستثمرين.

انخفاض متوسط األسعار 
شهد  المبيعات،  سوق  أن  هوبدن  وأوضح 
السكنية  الشقق  أسعار  متوسط  في  انخفاضاً 
بنسبة 2.6% مقارنًة بالربع األول من عام 2020، 
وبنسبة 9.8% على أساس سنوي، وقد شهدت 
منطقة ديسكفري جاردنز االنخفاض األكبر على 
مستوى المبيعات بنسبة 6.1% ليصل سعر القدم 
مباشرًة  تليها  إماراتياً،  درهماً   524 إلى  المربع 
فيها  األسعار  تراجعت  حيث  سيتي،  موتور 
بنسبة 5.3%، وبواقع 535 درهماً لكل قدم مربع.

األسعار  انخفضت  »ذا جرينز«،  وفي منطقة 
فيها  المربع  القدم  سعر  ليصل  طفيف  بشكٍل 
إلى 997 درهماً. أما منطقة »مرسى دبي«، فقد 
سجلت هي األخرى هبوطاً معقوالً بنسبة %1.1، 

وبواقع 1.009 دراهم للقدم المربع. 
على  السكنية  الشقق  أسعار  انخفضت  وقد 
منطقة  كما شهدت   %9.8 بنسبة  أساس سنوي 
متوسط  في  األكبر  االنخفاض  بارك  جميرا 
 720 إلى  المربع  القدم  سعر  ليهبط  األسعار، 

درهماً بانخفاض قدره %12.9.
تتجه  أن  المتوقع  »من  هوبدن:  أضاف 
األسعار إلى المزيد من االنخفاض، وفي سوق 
انخفضت  دبي  في  السكنية  الشقق  تأجير 
جميع  شهدت  حيث   ،%3,9 بنسبة  المعدالت 
المناطق السكنية في اإلمارة تراجعاً في معدالت 
اإليجار نتيجة التأثير المباشر لجائحة كورونا، 
وشهدت منطقة موتور سيتي أكبر انخفاض في 
إيجار الشقق بنسبة 6.6%، حيث بات باإلمكان 
استئجار شقة مكونة من غرفة نوم واحدة مقابل 

53.000 درهم إماراتي سنوياً. 
واختتم هوبدن بالقول: »مع الهبوط السنوي 
يتحمل  أن  نتوقع  فإننا  و%7.2،   %9.5 بنسبة 
التراجع،  هذا  من  األكبر  الجزء  العقارات  ماّلك 
مع انتظارهم بدء تعافي السوق. من وجهة نظر 
ومبشرة،  جيدة  األرقام  هذه  تعد  المستأجرين، 
تواجه  التي  المالية  األعباء  من  كثيراً  وستحد 
المستأجرين في الوقت الراهن نتيجة الظروف 

المالية الحالية«. 
نتوقع  المقبلة،  المرحلة  في  قائالً:  ويضيف 
التي بإمكانها تحمل تكاليف  العائالت  أن تقوم 
ذات  سكنية  وحدات  إلى  باالنتقال  اإليجارات 
المساحات األكبر، في الوقت الذي من المتوقع 
أكبر  تحديات  األستوديو  شقق  فيه  تواجه  أن 
إلى جنب مع األبراج السكنية  من غيرها، جنباً 
المعزولة التي تحتوي على عدد قليل من المرافق، 
حيث يتطلع الناس إلى الحصول على المزيد من 
الخدمات مقابل القيمة اإليجارية التي يدفعونها.

كريس هوبدنمصطفى جالل
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يتوقع صندوق األمم المتحدة للسكان، نتائج 
العالم،  حول  والفتيات  السيدات  تطال  كارثية 
جراء تفشي وباء كورونا، إذ تشير اإلحصاءات 
والدراسات إلى فقدان نحو 47 مليون امرأة في 
114 بلداً من البالد منخفضة ومتوسطة الدخل، 
األسرة،  تنظيم  وسائل  على  الحصول  فرصة 
غير  الحمل  من  حالة  ماليين   7 إلى  يؤدي  ما 
توقف  جراء  قليلة  أشهر  خالل  فيه  المرغوب 
الخدمات  تقديم  عن  الصحية  المستشفيات 
بعالج  أكثر  االنشغال  بسبب  للمرأة،  العالجية 

حتقيق: ليلى عبداحلميد- م�سر

المصابين بالفيروس. 
البنك  ومنها  دولية  مؤسسات  تتوقع  كما 
الدولي، ارتفاع معدالت الفقر في أوساط األسر 
تراجع  جراء  فقراً،  واألقل  النامية  الدول  في 
االقتصادي  النشاط  وتوقف  العالمي،  االقتصاد 
في غالبية الدول، ما يلقي أعباء ثقيلة على عاتق 
المرأة التي تدير أمور منزلها، إذ يتوقع ارتفاع 
مع   ،1998 عام  منذ  مرة  ألول  الفقر  معدالت 
انزالق االقتصاد العالمي إلى حالة ركود، وتذهب 
إلى   40 نحو  وقوع  إلى  الدولي  البنك  تقديرات 

60 مليون شخص في براثن الفقر المدقع )أقل 
من 1.90 دوالر للفرد في اليوم( في عام 2020، 

مقارنة بعام 2019، نتيجة لجائحة كورونا،. 
فإن   ،»999« التقتهم  متخصصين  وبحسب 
في  الرجل  من  عرضة  أكثر  أصبحت  المرأة 
التعرض للتداعيات الناجمة عن جائحة كورونا، 
وذلك حسب طبيعة عملها حال كانت امرأة عاملة، 
أو بحكم مسؤولياتها في البيت بعدما بات أفراد 
لشهور،  المنزلي«  الحجر  »رهن  كافة  األسرة 
فضالً عن التداعيات االقتصادية السلبية الناجمة 

نساء في وجه »الجائحة«
هل املراأة اأكرث عر�صة من الرجل لتداعيات كورونا؟
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عن فقدان الزوج لوظيفته ودخله الوحيد، وربما 
الزوجة أيضاً، كنتيجة لتوقف النشاط االقتصادي 
العديد من  العربية، واضطرار  الدول  في غالبية 
جراء  عمالتها،  من  جزء  تسريح  إلى  الشركات 
وأجور  رواتب  سداد  تحمل  على  القدرة  عدم 

الموظفين.
نيران  في مرمى  النساء حقيقة  أصبحت  هل 
جائحة كورونا أكثر من الرجل؟ ما هي األخطار 
والمصاعب التي تواجه المرأة خالل فترة تفشي 
هذه  تواجه  أن  للمرأة  وكيف  بعده؟  وما  الوباء 
تركز  التي  الحكومات  تنتبه  وهل  المصاعب؟ 
جهودها كافة على مواجهة الفيروس وتداعياته 
تطال  أن  يمكن  التي  المخاطر  على  االقتصادية 

المرأة أكثر من الرجل جراء تفشي الفيروس؟

العنف المنزلي
فإن  لـ»999«،  متخصصون  ذكره  لما  وفقاً 
تفشي  جراء  بالمرأة  المحدقة  األخطار  مجمل 
بها  تعمل  التي  الوظائف  في  تكمن  كورونا، 
الطبيبات  مثل  الصحية  األطقم  مقدمتها  وفي 
والممرضات اللواتي يقمن على عالج المصابين 
لوظيفتها  المرأة  فقدان  إلى  إضافة  بالفيروس، 
العمل،  عن  الشركات  من  الكثير  توقف  بسبب 
عالوة على توقف اآلالف من السيدات والفتيات 
ممن ال يعملن في أعمال منتظمة، عن الخروج من 

البيت للعمل خوفاً من اإلصابة.

العنف  تصاعد  حد  إلى  المخاطر  تزداد  كما 
المنزلي الموجه للمرأة، جراء بقاء الزوج واألوالد 
المشكالت  وزيادة  الحظر،  بسبب  المنزل،  في 
الديون،  أو زيادة  الدخل  األسرية بسبب تراجع 
قد  التي  المرأة  عاتق  على  تقع  مشكالت  وكلها 
تكون حامالً وقد تجد صعوبة في متابعة حملها 
أو تلقي الرعاية الصحية المطلوبة، بسبب تفشي 

الوباء.
بحسب نتائج استطالع أجراه المجلس القومي 
لبحوث  المصري  المركز  مع  مصر،  في  للمرأة 
للمرأة، حول  المتحدة  األمم  العام، وهيئة  الرأي 
المرأة  على  كورونا  فيروس  تداعيات  تداعيات 
المتزوجات  المصرية، فإن 11% من المصريات 
لعنف  تعرضن  االستطالع،  في  شاركن  ممن 
وإن  كورونا،  فيروس  ظهور  بعد  الزوج  من 
السيدات األقل تعليماً هن األكثر تعرضاً للعنف، 
إلى   30 )من  المتوسط  العمر  في  السيدات  وإن 
الزوج،  لعنف  تعرضاً  أكثر  سنة(   50 من  أقل 
نسبة  تبلغ  إذ  األخرى،  العمرية  بالفئات  مقارنًة 
من تعرضن للعنف بينهن 12% مقابل 9%  بين 
ممن   %7 إن  كما  سناً،  واألكبر  سناً  األصغر 
الزوج  من  لعنف  يتعرضن  لم  للعنف  تعرضن 
مطلقاً، قبل ظهور فيروس كورونا، و4%سبق أن 

تعرضن لعنف من الزوج قبل تفشي الفيروس.
المجلس  رئيس  مرسي  مايا  الدكتورة  تقول 
كورونا  جائحة  إن  لـ»999«:  للمرأة  القومي 

المصرية،  األسرة  نمط حياة  تغيير  في  تسببت 
تتعرض  الذي  بالعنف  يتعلق  فيما  خصوصاً 
أوقات  خالل  معدالته  تزداد  والذي  المرأة،  له 
للنساء  بالنسبة  خصوصاً  واألوبئة،  الكوارث 
الزوجية،  العالقة  يعانين اضطرابات في  الالتي 
والمسنات، وذوات اإلعاقة، والالجئات أو الالتي 

يعيشن في المناطق المتضررة من النزاع.
الموجه  العنف  زيادة  »ترجع  وتضيف: 
للمرأة أثناء تفشى فيروس كورونا، إلى أسباب 
كثيرة منها إجراءات التباعد والبقاء في المنزل، 
وقلة  الوظائف،  فقدان  من  والهموم  والمخاوف 
واألصدقاء  بالعائلة  االتصال  ندرة  مع  المال، 
كما  العنف،  من  والحماية  الدعم  يقدمون  الذين 
إن ما يزيد الضغوط على المرأة أيضاً، اإلجهاد 
الجسدي الواقع عليها من تحمل العبء األكبر في 
رعاية األسرة، خاصة مع قرار إغالق المدارس، 
إلى جانب اإلجهاد النفسي من جراء الخوف من 

وصول الوباء إلى أفراد أسرتها«.
للمرأة،  القومي  المجلس  أن  مرسي  وتتابع 
خصصه  الذي  الساخن  الخط  خالل  من  تلقى 
لتلقي شكاوى المرأة من تداعيات أزمة كورونا 
من  األول  من  الفترة  خالل  شكوى   9887 نحو 
مارس حتى 20 أبريل الماضي، بينها 370 شكوى 
عنف، كما بلغ عدد شكاوى العنف االقتصادي أو 
المادي نحو 241 شكوى، تمثلت في طلبات سداد 
التي حصلت  القروض  أو سداد  ديون، وتأجيل 

مايا مر�صي: %11 

من امل�صريات تعر�صن 

للعنف عقب ظهور 

اجلائحة

كوثر حممود: املمر�صة 

اأكرث ال�صيدات عر�صة 

ملخاطر الوباء مع زيادة 

�صغوط الأ�صرة

رئيفة عالم: التنمر 

والتهمي�ص اأبرز م�صاكل 

العامالت يف اخلطوط 

الأمامية 
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اإلجراءات  باتخاذ  والتهديد  السيدات،  عليها 
األقساط،  دفع  عدم  حال  في  القانونية ضدهن، 
فيما بلغ عدد شكاوى العنف الجسدي أو اللفظي 
أو االجتماعي نحو 129 شكوى متمثلة في شكاوى 
لسيدات تعرضن إليذاء، واعتداء بالضرب، وتعٍد 
تصل  وقد  واآلباء،  األزواج  أيدي  على  باأللفاظ 
األبناء  بخطف  التهديد  إلى  األحيان  أغلب  في 
ما يجبر  الحاالت،  بالفعل في بعض  أو خطفهم 
السيدات على تحمل العنف الواقع عليهن للحفاظ 

على أبنائهن.
وتؤكد أن المجلس القومي للمرأة في مصر، 
الخدمات  من  حزمة  األزمة  بداية  منذ  وضع 
تداعيات  لمواجهة  والفتيات  للنساء  األساسية 
الوباء، منها بروتوكول طبي للتعامل مع حاالت 
والدليل  القضائية،  المعايير  ودليل  العنف، 
العنف  مناهضة  وحدات  إلنشاء  اإلجرائي 
بالجامعات المصرية، فضالً عن مساعدة النساء 
مشروعات  يمتلكن  ممن  األعمال  صاحبات 
صغيرة ومتناهية الصغر، وحصلن على تمويل 
من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، بحيث يتم 
هذه  مثل  في  األعمال  مراعاة ظروف صاحبات 
تفشي  جراء  األعمال  فيها  تتضرر  التي  الفترة 

الوباء.

الخطوط األمامية
ومراكز  المستشفيات  في  الممرضة  تعتبر 
اإلصابة  لخطر  تعرضاً  السيدات  أكثر  العزل، 

توفيت  من  منهن  إن  بل  كورونا،  بفيروس 
 10 في مصر  عددهن  بلغ  اإلصابة، حيث  جراء 
محمود  كوثر  الدكتورة  تقول  كما  ممرضات، 

نقيب التمريض المصرية.
من   %80 يشكلن  الممرضات  أن  وتضيف 
طاقم التمريض في مصر البالغ عدده 220 ألف 
ممرض وممرضة، وجميعهم يعملون في ظروف 
استثنائية صعبة، األمر الذي يلقى تقديراً واسعاً 
الشعب كافة ليس في مصر فقط بل  من فئات 
خصوصاً  التمريض  أظهر  إذ  أجمع،  العالم  في 
المصاعب  تحمل  على  قدرة  والفتيات  السيدات 
في وقت األزمات، فالممرضة هي األم واألخت 
األسرية  بواجباتها  تقوم  وهي  والزوجة، 
واالجتماعية على أكمل وجه، وفي الوقت نفسه 
التقصر تجاه عملها الشاق والصعب، وهي تعلم 
شهيد«،  »مشروع  مظلة  تحت  تعمل  أنها  جيداً 
إصابتها  نتيجة  حياتها  تفقد  أن  الممكن  ومن 
بالعدوى، وبالرغم من ذلك تذهب لعملها وتواجه 

كل ذلك بإصرار.
وتتابع أن أزمة كورونا أثبتت للناس بعضهم 
جميعاً الدور الذي تؤديه الممرضة، خاصة أنها 
تعمل في ظل ظروف استثنائية صعبة، لكن في 
المقابل هناك البعض ممن ال يقدر هذا الدور، بل 
يتخوف من التعامل مع الممرضة والممرض على 
نظرة  إن  القول  يمكن  عام  بشكل  لكن  السواء، 
بعد  كبير  حد  إلى  تغيرت  للممرضات  المجتمع 
أزمة كورونا، كما يحظى طاقم التمريض باهتمام 

كبير، من قبل الحكومة التي تستجيب لكل مطالب 
الممرضين والممرضات.

أثرت  كورونا  جائجة  أن  محمود  وتوضح 
من  يزيد  الذي  األمر  األسرية،  الحياة  على 
التي  الممرضة  المرأة  عاتق  على  الملقاة  األعباء 
تتحمل إلى جانب مخاطر عملها في ظل الوضع 
االستثنائي، الضغوط التي تتعرض لها أسرتها، 
هناك  ذلك  ومع  الجائحة،  من  تضرر  فالجميع 
في  العمل  في  يرغبن  الممرضات  من  كثيرات 
مستشفيات العزل، رغم عملهن في مستشفيات 
عادية، إيماناً منهن بأهمية العمل من أجل الواجب 

اإلنساني والوطني.
وتضيف: »هناك ممرضات كن قد انقطعن عن 
العمل قبل تفشي الوباء، وتقدمن بطلبات للعودة 
للعمل رغبة منهن في مساعدة المرضى، ذلك أننا 
بحاجة إلى تضافر الجميع، وحتى اآلن لم ترفض 
التابعة  المستشفيات  في  سواء  العمل  ممرضة 
العالي  التعليم  أومستشفيات  الصحة  لوزارة 
المخصصة لمصابي الفيروس، والكثيرات منهن 
إلى  تصل  قد  طويلة  لفترات  العمل  في  يظللن 
للمنزل، مراعاة منهن  العودة  من دون  40 يوماً 
للظروف التي تمر بها البالد وحاجة العمل لهن«.
المعهد  عميد  عالم  رئيفة  الدكتورة  وتتفق 
السابق،  الرأي  مع  بالمنوفية  للتمريض  الفني 
أكثر  كورونا  أزمة  قبل  الممرضة  أن  وتضيف 
تحمالً لمسؤولية رعاية المرضى، وازدادت هذه 
على تحمل  الوباء، فضالً  المسؤولية مع تفشي 

مسؤولية أسرتها ورعاية أطفالها.
لقدر  الممرضة  تعرض  »رغم  وتضيف: 
المنظومة  في  األساسي  دورها  من  التقليل  من 
القيام بدورها ولم تهتم  الصحية، استمرت في 
ألي انتقادات توجه لها، فهي تتحمل المخاطر في 
ومثابرة،  بصبر  المنزل  واجبات  وتؤدي  العمل، 
في  تواجها  التي  والمخاطر  الصعوبات  متحدية 
عملها من ساعات العمل الطويلة، ومواعيد العمل 
المختلفة، وتعرضها للتهميش، وتطاول أو تنمر 
الصورة  ومواجهة  عليها،  المجتمع  أفراد  بعض 

النمطية غير السوية عنها«.
تعرضن  الممرضات  بعض  أن  عالم  وتتابع 
إلى التنمر بالقول والفعل خصوصاً في الفترات 
الوباء، بسبب خوف بعضهم  األولى من تفشي 
من وجودهن في المواصالت العامة، أو الخوف 
من االختالط بهن في الحي أو المبنى التي تسكن 
فيه الممرضة، عند الرجوع من عملها إلى منزلها، 
عملهن  في  البقاء  منهن  الكثيرات  تفضل  ولذلك 
على  وخوفاً  التنمر  من  خوفاً  طويلة،  لفترات 
المصاعب  من  وجه  وهذا  العدوى،  من  أسرتها 
في  العاملة  المرأة  لها  تتعرض  التي  العديدة 

التمريض جراء تفشي الوباء.

مصاعب »البزنس«
األعمال،  عالم  إلى  الصحي  المجال  ومن 
الصغيرة  المشروعات  صاحبات  تتعرض  إذ 
ومتناهية الصغر إلى ظروف صعبة، جراء إغالق 

مها �صعد: �صاحبات 

امل�صاريع ال�صغرية 

اأكرث عر�صة للخروج 

من الأ�صواق جراء 
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رو�صة اأبو الف�صل: 
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اقت�صادية ب�صبب تراجع 
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طويلة،  لشهور  االقتصادي  النشاط  توقف  أو 
العربية  الدول  التي طالت  الحظر  بسبب حاالت 
ألصحاب  اقتصادية  مصاعب  وسببت  كافة، 

المشروعات خصوصاً السيدات.
للحقوق  المصرية  للمبادرة  دراسة  بحسب 
من  النساء  مشروعات  حماية  عن  الشخصية 
المصريات  النساء  فإن  كورونا،  وباء  تداعيات 
ممن يمتلكن مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر 
لم يستفدن كثيراً من المبادرة التي أطلقها البنك 
المركزي المصري، بشأن تأجيل أقساط الديون 
أشهر،  ستة  لمدة  الشركات  ألصحاب  بالنسبة 
من  النوعية  هذه  التمويل  جهات  استثنت  إذ 
على  المبادرة  من  االستفادة  من  المشروعات، 
الرغم من حاجة هذه المشروعات وحاجة النساء 

للمساندة في مثل هذه الظروف.
وحسب اإلحصاءات، فإن 69% من المستفيدين 
من قروض تمويل المشروعات متناهية الصغر 
مستفيد،  مليون   3.1 عددهم  والبالغ  مصر  في 
مليوني  من  أكثر  هناك  أن  أي  النساء  من  هم 
لمشروعها،  تمويل  على  حصلت  وفتاة،  سيدة 
ولهذا السبب تطالب المبادرة المصرية للحقوق 
الدولة دخول ومشاريع  بأن تحمي  الشخصية، 
وباء كورونا،  الفئات األضعف في مثل ظروف 
وعلى أقل تقدير أن تساويهم بالشركات واألفراد 

المستفيدين بتسهيالت البنوك.
للعالقات  شركة  صاحبة  سعد  مها  تقول 
الصغيرة  المشروعات  إن  واإلعالنية،  اإلعالمية 
هى األكثر تضرراً من تداعيات وباء كورونا أكثر 
من المشروعات الكبيرة التي تستطيع أن تتحمل 
ذات  الصغيرة  المشروعات  أن  باعتبار  لفترة، 
رأسمال صغير، ال يستطيع الصمود لفترة طويلة، 
جراء توقف النشاط االقتصادي، وااللتزام بسداد 
الرواتب والضرائب. وتضيف: »بالطبع السيدات 
اللواتي يدرن مشروعات أكثر تعرضاً للضغوط 
في أزمات األوبئة مثل وباء كورونا، فإلى جانب 
نشاط  إدارة  كيفية  في  المتمثلة  العمل  ضغوط 
يواجه توقفاً في مبيعات إنتاجه، وسداد التزامات 
البنك،  من  على قرض  الحصول  في حال  مالية 
أفراد  جميع  بات  الذي  المنزل  ضغوط  تبرز 
المرأة  يجعل  ما  وهو  جدرانه،  حبيس  األسرة 
في وجه حماية نفسها وأفراد أسرتها من الوباء، 
وفي الوقت نفسه حماية مشروعها من التعثر«.

النشاط  اغالق  استمرار  أن  والمؤكد 
االقتصادي لفترات طويلة، سوف يكون له أثره 
السلبي على صاحبات األعمال، وليس مستبعداً 
شركات  تتعرض  أو  مشروعات  تتوقف  أن 
المالي، جراء اتساع  التعثر  إلى  للنساء،  مملوكة 
على  يتعين  هنا  فيروس كورونا، ومن  تداعيات 
الحكومات في المنطقة أن تقدم المساندة المالية 
والمعنوية للمرأة، صاحبة األعمال، ضمن سعيها 

لمساندة النشاط االقتصادي ككل.

إدارة دخل األسرة
أبوالفضل،  روضة  الدكتورة  وترى 

األسرة  مؤسسات  إدارة  في  المتخصصة 
والطفولة بكلية االقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، 
اقتصادية  ضغوطاً  يفرض  الكورونا  وباء  أن 
بأشكال مختلفة على األسر، إما بفقد الوظيفة أو 
إلى %70،  الدخل بنسبة كبيرة قد تصل  تراجع 
عن  الغياب  إلى  الزوجات  بعض  اضطرار  أو 
المنزل لفترات طويلة، مثل الممرضات والطبيبات 

العامالت في مستشفيات العزل.
جائحة  مع  التعايش  ظل  في  أنه  وتضيف: 
تمر  لألسر،  المالي  الدخل  إدارة  فإن  الكورونا، 
األهداف  تحديد  أولها  المراحل،  من  بمجموعة 
التخطيط،  ومن ثم وضع ميزانية األسرة، يليها 
بنود  من  بند  كل  إعطاء  يتم  المرحلة  هذه  وفي 

اإلنفاق حقه، ثم التنفيذ والتقييم. 
وتوضح أن األسرة في ظل الظروف الصعبة 
التي خلقتها جائحة كورونا، مطالبة بتحديد جميع 
مصادر دخلها، وقد يكون الدخل ثابتاً وهنا يمكن 
وهنا  موسمياً،  يكون  وقد  بسهولة،  احتسابه 
نقوم بتقديره سنوياً من خالل تقسيمه على عدد 
الشهري  الدخل  متوسط  لمعرفة  السنة،  شهور 
المصروفات،  تحديد  ذلك خطوة  ويلي  لألسرة، 
وهناك نوعان من المصروفات الثابتة والمتغيرة، 
القروض،  وأقساط  السكن  إيجار  مثل  والثابتة 
وهذه يتم خصمها من دخل األسرة، ويتم توزيع 
المبلغ الباقي على بقية المصروفات المتغيرة، مع 
و%15  لالدخار،  يكون   %10 االعتبار  في  األخذ 
المصروفات  بين  التوازن  المهم  للطوارئ، ومن 
واإليرادات. وتنصح أبو الفضل المرأة لمواجهة 
على  جاهدة  تعمل  بأن  كورونا  تفشي  تداعيات 
تبسيط مستوى المعيشة، والبعد عن التكلف، مثل 
وخدمات  الكهرباء  استهالك  ترشيد  على  العمل 

موسمها،  في  األطعمة  من  واالستفادة  الهاتف، 
على  والعمل  منخفضة،  أسعارها  تكون  والتي 
تصنيع منتجات غذائية لألسرة، بدالً من شرائها، 
المختلفة،  البيع  وإمكانية بيعها من خالل منافذ 
أو عبر وسائل االتصال االجتماعي، أو من خالل 
تعلم  يمكن  كما  األسرة،  أفراد  معارف  خالل 
المدخرة  المبالغ  واستثمار  الحرف،  من  حرفة 
من  تزيد  أن  يمكن  مشروعات  في  جيد،  بشكل 

دخل األسرة، في ظل ظروف كورونا.
شراء  عند  االنتباه  من  »البد  وتضيف: 
إلى  احتياجات األسرة في ظل ظروف كورونا، 
بعض السلبيات التي قد تؤثر سلباً على ميزانية 
األسرة، منها البعد عن الشراء العشوائي بدون 
عند  يتعين  فإنه  المثال،  سبيل  على  تخطيط، 
القيام بعملية  التفكير في شراء مالبس جديدة، 
شراء  يتم  ال  بحيث  لدينا،  التي  للمالبس  جرد 
داٍع،  بال  األسرة  ميزانية  تكلف  جديدة  مالبس 
كما يتعين متابعة العروض الخاصة بالسلع التي 
تحتاجها األسرة فعلياً، وعدم الوقوع تحت تأثير 

اإلعالنات والشراء التفاخري«. 
خالل  الطبي  الفريق  في  للعامالت  وبالنسبة 
الفضل  أبو  تنصح  الفيروس،  مواجهة  فترات 
شؤون  إلدارة  خطة  تضع  بأن  العاملة  السيدة 
منزلها خالل فترة غيابها، عن طريق وضع قائمة 
األسرة  أفراد  يتناولها  التي  الغذائية  باألصناف 
المنزل، وتقسيمها  الزوجة عن  أيام غياب  بعدد 
توضع  ورقة  في  وتكتب  باأليام،  جدول  في 
تخزينه  ومكان  بيومه،  كل صنف  الثالجة  على 
بالثالجة، ووضع عالمة مكتوبة عليها إرشادات 
أفراد  من  فرد  كل  دور  محددة  األسرة،  ألفراد 

األسرة.
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الجريمة و العقاب

موضوع  أصبح  المعاصر،  عالمنا  في 
ُمقلقاً  هاجساً  يمثّل  الُمرَتجَعة«،  »الشيكات 
للنشاط التجاري، خاّصة مع ما يعانيه السوق 
في  ُشحٍّ  من  تلك  أو  الدولة  هذه  في  أحياناً 
الذي  األمر  األفراد،  أو  التجار  لدى  الّسيولة 
يضطّرهم إلى التّعامل بنظام الشيكات المؤجلة 

السداد.. 
في  الُمرَتجَعة«  »الشيكات  دعاوى  وترفع 
أو هروب محّرر  الشركات،  إفالس  بعد  الدولة 
فإنه عندما  المعيش،  الواقع  إلخ.. وفي  الشيك، 
يقوم حامل الشيك الُمرَتَجع بتقديم شكوى إلى 
لحّل  طريقة  أفضل  فإّن  الشرطة،  مراكز  أحد 
تسوية  هي  الُمتنازعين،  الطرفين  بين  المشكلة 
األمر في مركز الشرطة بالتّراضي، أي بصورة 
سيّد  دائماً  و»الّصلح  ذلك،  أمكن  إْن  ودّية، 

األحكام«...
الشيكات  فّخ  في  أحدنا  يقع  ال  وحتى 
التالية،  القصة  تفاصيل  سرد  فإّن  المرتجعة، 
إنذار  ويكون جرس  مفيداً،  درساً  يعطينا  رّبما 
وفقَد  نفسه،  هوى  واّتبع  الطريق،  ضّل  لَِمن 

البوصلة..
في لقاء صداقة، جمع بينهما في أحد المطاعم 
الدولة، طلب  فيها في  يقيمان  التي  المدينة  في 
المخلص  عاماً«، من صديقه   33 »منير،  الشاب 
المال،  من  مبلغاً  يقرضه  أن  عاماً«،   34 »أمين، 
االستدانة،  سبيل  على  درهم،  ألف   50 بـ  يقّدر 
بالمبلغ من باب األمانة،  وأنه سيكتب له شيكاً 
ُيقال، وأنه ال  الدنيا فيها موت وحياة كما  وأّن 
الصديق  »أمين«  لحّق  ضماناً  ذلك  بغير  يقبل 

الوفي.. 
الُمغلّظة،  وأْيمانه  الّشديد،  إلحاحه  وتحت 
قبِل »أمين« بأْن يحّرر له صديقه »منير« شيكاً 
بقيمة المبلغ المذكور، وقد أقسم بشرفه وحياة 
أوالده وعلّو كعب الصداقة بينهما، أنه »سيُعيد 

اإعداد: وجيه ح�سن

المبلغ لصديقه خالل شهرين على أبعد تقدير«، 
إلى زوجته،  المبلغ  ماّسة إلرسال  بحاجة  فهو 
التي تعيش مع األوالد في بلده األصلي، قْصد 
معالجة ابنهما المريض »عروة«، البالغ من العمر 
المشافي  أحد عشر عاماً، وقد أدخلته أمه أحد 
الخاّصة بصورة مستعجلة بسبب مرض مباغت 
أصابه على حين غّرة، كما ورد بهاتف الزوجة 

لزوجها »منير«.
المال  من  مبلغ  بتحويل  »منير«  قام  بالفعل 
الدولة،  المصارف في  لزوجته، عن طريق أحد 
الجراحية  للعملية  للمستشفى،  الزوجة  فدفعت 
والتحاليل  الشعاعية  والصور  والمعالجة 
التام،  للشفاء  »عروة«  االبن  وتماثَل  واألدوية، 
إحدى  في  تعليمه  متابعة  عن  انقطع  بعدما 
الشهر  قرابة  األصلي  بلده  في  المدارس 

والنصف.
وتكّر سبّحة األيام، وكان الصديقان »منير«، 
و»أمين«، يلتقيان بصورة شبه يومية، في هذا 
هذا  في  سواه،،  أو  »الُمول«  التجاري  المركز 
في  أو  األول  منزل  في  غيره،  في  أو  المقهى 
منزل الثاني، أو يذهبان سوّية إلى البحر قْصد 
النفس..  عن  والتّرويح  والسباحة  االستجمام 

وهكذا يمّر الوقت بينهما لطيفاً هانئاً.. 
الصديقان  عليها  اتفق  التي  المّدة  وخالل 
الصديق  لسان  على  يرد  لم  المبلغ،  السترداد 
الصدوق »أمين« أي كلمة، أو أّي طلب بخصوص 
المبلغ »األمانة«، ألنه بدافع من أخالقه العالية، 
منقصة  هذا  في  أّن  يعتبر  كان  األبيض،  وقلبه 
من شرف الصداقة بينهما، فيما لو ذّكر صديَقه 
»منير« بموضوع الدَّْين، وكان يقول في سّره: 
»إّن منيراً يعرف واجبه، وإّنه اقترض منّي مبلغاً 
من قبل، وقد أعاده في الموعد المحّدد من دون 

تقصير«!
ولّما حان موعد تسديد مبلغ ال 50 ألف درهم، 

لم يتفّوه الَمِدين »منير« بأي كلمة، ولم يأِت على 
من  أخذه  الذي  »األمانة«  المبلغ  موضوع  ِذكر 
والكمال..  بالتمام  منذ شهرين  »أمين«  صديقه 
يومها قال »أمين« في سّره: سأصبر بضعة أيام 
أخرى، ورّبما أسبوعاً أو أسبوعين، قبل أن أطلب 
»منير«  الحميم  صديقي  استدانه  الذي  المبلغ 
منّي من مّدة شهرين، فالّدنيا من ُعْسر وُيْسر، 
ُيسرا«”،  الُعْسر  إّن مع  ُيسرا،  الُعْسر  »فإّن مع 
وأن وعده لي، »أنه سيسّدد المبلغ األمانة ضمن 
المّدة المتفق عليها، من دون تأخير«، لكّن شيئاً 
من هذا لم يحصل، عفوك ورضاك وتأييدك يا 

رّب..
آخر  شهر  هو  »ها  لنفسه:  »أمين«  هجس 
المبلغ،  المتفق عليها لسداد  المّدة  إلى  ينضاف 
الصمت  ببّطانية  والتحفُت  ريقي،  بلعُت  كذلك 
لعينّي  كرمى  الحّق،  صاحب  وأنا  والخجل، 
بنيان  على  وخوفاً  تجمعنا،  التي  الصداقة 
أعمدته،  تتحّطم  وأن  يتهاوى،  أْن  من  صداقتنا 
فيخسر أحدنا – بسبب المال - صديقه الغالي 

إلى غير رجعة«!
بعد انقضاء أكثر من شهرين إضافيين، وفي 
جلسة استراحة بأحد المطاعم، )وكثيراً ما كان 
»أمين« يدفع قيمة فاتورة الطعام، ألّن صديقه 
»منير«، لم يدّرب نفسه يوماً، وفي أغلب األحيان 
على مّد أصابع يده المنمنمة اللتقاط المال من 
أحد جيوبه، ومن ثّم المبادرة لدفع قيمة الفاتورة، 
وفي كّل مّرة كان »أمين« يبلع المسألة، ويغّض 
الطرف، باعتبار أّن راتبه الشهري في المؤسسة 
التي يعمل فيها، هو ضعف راتب صديقه، وأّن 
الجّم  الكثير  تقتضي  شخصين،  بين  الصداقة 
من تقديم التنازالت بينهما، من دون أن يضيّق 
الصديق على صديقه، كأْن يمسكه من اليد التي 

توجعه، حسب فلسفة »أمين«(!
وفي جلسة مصارحة في منزل »أمين«، الذي 

صديق خائن
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العشاء، وبينما  »منير« على  استضاف صديقه 
من  انتهائهما  بعد  الفاكهة  بعض  يتناوالن  هما 
»منير«  لصديقه  قائالً  »أمين«  تشّجع  الطعام، 
يا  شهرين  من  أكثر  ووّد:مضى  أريحيّة  بكّل 
لم  بل  األمانة،  المبلغ  لي  ُترِجع  ولم  »منير«، 
ِذكر  على  يوماً  تأِت  ولم  التقصير،  عن  تعتذر 
إنك  يومها:  تقل  ألم  والدَّْين،  والشيك،  المبلغ، 
أنك  نسيت  المبلغ خالل شهرين، وهل  ستعيد 
ولماذا  دهاك؟  فماذا  بالمبلغ،  شيكاً  لي  حّررَت 
جعَل  التأخير،  وهذا  والنسيان،  التغاضي 
أنا  لك:  أقول  وبكّل صراحة  خيراً؟  المانع  الله 
اليوم ِبمِسيِس الحاجة لهذا المبلغ، فقد اشترى 
وطلب  بلدي  في  الهيكل  على  شّقة  والدي  لي 
لدفعه  الّسرعة،  وجه  على  المبلغ  تحويل  منّي 
لصاحب العقار، لذا أرجوك إعادة المبلغ بأسرع 
لوالدي، حيث  وقت ممكن، ألتمّكن من تحويله 
والدي  وكلمة  بذلك،  هناك  العقار  وعَد صاحب 
غالية عليه تماماً، »فاإلنسان الحقيقي ُيرَبط من 
لسانه«، كما يقول مثلٌ عربي، وخوفاً من ذهاب 
هذه الفرصة، »فالعقار كما تعلم هو االبُن البار«!
لم ينبس الَمِدين »منير« وقتئذ بأّي كلمة، بل 
اكتفى بأن هّز رأسه مّرتين ثالثاً، ثم بعد قليل، 
وقتاً  علّي  اصبر  »أمين«:  الّدائن  لصديقه  قال 
إضافياً، المبلغ الذي في ذّمتي، سأرّده إليك بكّل 

تأكيد، كن واثقاً من ذلك.
»منير«  يرّد  لم  اإلضافية،  المّدة  نهاية  وفي 
صديقه  طالب  بل  لصاحبه،  الُمستدان  المبلغ 

»أمين« بمهلة إضافية ثالثة ورابعة للّسداد.. 
»منير«  أّن  »أمين«  شعر  الوقت  هذا  من 
في  ويسّوف  يماطل  وأنه  المبلغ،  ابتالع  يريد 
سداده، فلم يكن أمامه من سبيل سوى إرسال 
الذي يتعامل معه، ليعود  المصرف  إلى  الشيك 
كاف  رصيد  وجود  عدم  بسبب  مرتجعاً  إليه 
»أمين«  فأخذ  المصرفي،  »منير«  حساب  في 
بين  المراسالت  عن  وصور  المرتجع  الشيك 
مراكز  ألحد  بالواقعة  بالغاً  وقدم  المصرفين، 
فقام  فيها،  يقيمان  التي  المدينة  في  الشرطة 
ضابط التحقيق في المركز بالتواصل مع محّرر 
الشيك المرتجع »منير«، وإعالمه بفحوى البالغ 
المقّدم ضّده، وطالبه بالحضور إلى المركز لحل 

المشكلة ودياً..
إلى  بالتزامه بالحضور  »منير«  ولّما لم يِف 
مركز الشرطة لحل مشكلته مع صديقة »أمين« 
ودياً، قام ضابط التحقيق بإحالة الشكوى إلى 
النيابة العامة إلجراء المزيد من التحقيقات، ثم 
في  القرار  باتخاذ  بدورها  العامة  النيابة  قامت 
الدعوى المقّدمة بعد االستماع إلى الُمتخاِصَمين، 
»جريمة  ُيعّد  الشيكات  ارتجاع  أّن  باعتبار 

جزائية« في الدولة، عقوبتها على الَمِدين باهظة 
وُمكلفة من الناحيتين المادية والمعنوية.

وتبين في التحقيقات وجلسات المحاكمة أن 
الذي استدانه من  المبلغ  »منير« لم يرسل كل 
معظمه  خسر  بل  »عروة«،  ابنه  لعالج  »أمين« 
في المضاربة على األسهم عبر شبكة اإلنترنت، 
»منير«  هو  وها  الدفع،  عن  عاجزاً  جعله  ما 
العقابية  المؤسسات  إحدى  في  اليوم  يقبع 
يمضغ  آالمه،  يجتّر  الدولة  في  واإلصالحية 
أحزان قلبه، بعدما تهّدمت جسور العالقة بينه 
والذي  األبد،  إلى  »أمين«  الطيّب  صديقه  وبين 
كان له من قبُل، ِنعم األخ والصديق والرفيق في 
أيام الشّدة، لكنه بغبائه واحتياله ومماطالته، لم 
مخلص،  له صديقٌ  أّداه  الذي  المعروف  يحفظ 
في أوقاٍت عصيبة مكفهّرة، وسيُقال لـ »منير« 
الخاسر  والمضارب  »أمين«،  ومال  حقوق  آكل 
دون  من  وأوالده  زوجته  وتارك  األسهم،  في 
عليه:  الحكم  بسبب  عمله  من  بعد طرده  معيل 

)ما هكذا ُتوَرد اإلبُل يا منير(.

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

وشخصيات أخرى هو محض صدفة.
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القتلة  أشهر  أحد  ميازاكي  تسوتومو  يعتبر 
بأنه  أيضاً  أشتهر  الذي  اليابان  في  المتسلسلين 
فتيات  أربع  بقتل  قام  حيث  البشر،  لحوم  آكلي  من 
صغيرات تتراوح أعمارهن ما بين الرابعة والسابعة 
من العمر في مدينتي طوكيو وسيتياما خالل الفترة 

من أغسطس 1988 وحتى يونيو 1989.
كان هذا القاتل قد قام باختطاف الطفالت واعتدى 
عليهن وقطع أجسادهن وشرب دماء بعضهن، كما 
يوليو  وفي  كتذكار.  أجسادهن  من  بأجزاء  احتفظ 
1989 اعتقل في مدينة هاكيوجي خالل قيامه بالتقاط 
أنه  على  حالته  تشخيص  وتم  لطفلة،  عارية  صور 
لما  جيداً  يدرك  أنه  إال  عقلي،  باضطراب  مصاب 
يقوم به من جرائم. وقد أثارت مجموعة ضخمة من 
ميازاكي  جمعها  التي  اليابانية  المصورة  القصص 
إضافة إلى أشرطة أفالم رعب الكثير من الذعر بين 
السكان، كما أصبحت زيارة مدينة أوتاكي التي يعيش 

ترجمة: د. ح�سن الغول 

فيها حافلة بالمخاطر.
ولد ميازاكي في أغسطس 1962 في إيتسوكيتشي 
في طوكيو، وكان االبن األكبر في أسرة غنية، وقد 
في  تسبب  نادر  خلقي  عيب  من  يعاني  وهو  ولد 
إلى  ومنعه من مد رسغه  يده معاً  التصاق مفاصل 
األمام. كما كانت عائلته تملك صحيفة محلية وتحظى 
في  عضواً  كان  جده  أن  إلى  إضافة  كبيرة  بشهرة 
تولى جده  والديه  انشغال  وبسبب  المدينة.  مجلس 

رعايته مستعيناً برجل يعاني من إعاقة عقلية.
االبتدائية  بالمدرسة  ميازاكي  التحق  عندما 
أصبح  إعاقته  بسبب  أنه  إال  بالعجرفة  يتصف  كان 
وبعد سنوات  نفسه،  على  منطوياً  الوقت  مرور  مع 
التحق بمدرسة ناكانو العليا الراقية في مدينة ناكانو 
دراسته،  في  مميزاً  وكان  ميجي،  بجامعة  المرتبطة 
االلتحاق  يستطع  لم  بحيث  تدهور،  مستواه  أن  إال 
بالجامعة. وبدالً من دراسة اللغة اإلنجليزية ليصبح 

معلماً قام بدراسة التصوير الفوتوغرافي.
الماضي  القرن  من  الثمانينيات  منتصف  في 
إيتسوكيشي  في  والديه  منزل  إلى  ميازاكي  عاد 
يعاني  وكان  والده.  يملكه  محل  قرب  يقع  الذي 
القبض  وإثر  تجاهه.  السلبية  أسرته  مواقف  من 
كانا  والديه  إن  قال  باعترافاته  إدالئه  وخالل  عليه 
من  أكثر  المادية  باألمور  فقط  ويهتمان  يتجاهالنه 
الجانب العاطفي واإلنساني. كما رفضت أختاه اللتان 
فكر  أنه  وأضاف  جانبه.   الى  الوقوف  تصغرانه 
لم يجد من يسانده  إذ  االنتحار  الفترة في  تلك  في 
أسهم  ما  الجد  توفي   1988 عام  وفي  جده،   سوى 
في تعميق كآبته وعزلته. خالل الفترة من أغسطس 
1988 ويونيو 1989 قام ميازاكي بقتل الفتيات والعبث 
اإلعالم  وسائل  أطلقت  وقد  وتقطيعها.  بأجسادهن 
على جرائمه اسم »جرائم الفتيات الصغيرات« التي 

أثارت الرعب لكون جميع ضحاياها من األطفال.

جرائم الفتيات الصغيرات

الجريمة و العقاب
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لطيفاً،  النهار  وقت  في  يبدو  الشاب  هذا  كان 
قتلها،  ينوي  طفلة  يختار  كان  عمله  يغادر  وعندما 
أهلها  إلى  برسالة  يبعث  جريمته  ارتكاب  وبعد 
تتضمن تفاصيل ما حدث. وقد وجدت الشرطة أن 
هنالك تشابهاً بين عائالت الضحايا، فجميعهم تلقوا 

اتصاالت هاتفية من دون أي حديث من المتصل.
في أغسطس 1988 وبعد يوم واحد من عيد ميالد 
ماري  الطفلة  اختفت  والعشرين  السادس  ميازاكي 
كونو البالغة الرابعة من العمر بينما كانت تلعب في 
منزل صديقتها ، وعندما فشلت أسرتها في العثور 

عليها قامت باالتصال بالشرطة.
ميازاكي نقل الطفلة في سيارته ووقف تحت أحد 
الجسور، حيث قتلها ونزع عنها ثيابها والقى بجثتها 
جثة  كانت  قليلة  أيام  وبعد  المنطقة.  في  تل  قرب 
الطفلة قد تحللت حيث عاد القاتل وانتزع أجزاء من 
الجثة مثل اليدين والقدمين ووضعها في دوالبه، كما 

أرسل صورا لثياب الضحية إلى عائلتها.
في الثالث من أكتوبر للعام ذاته اختطف ميازاكي 
الطفلة ماسامي البالغة السابعة من العمر عندما كان 
يقود سيارته في طريق جانبي، حيث عرض عليها أن 
إلى جهة بعيدة  أنه نقلها  إال  يوصلها معه ووافقت، 
ثيابها وأخذها معه وغادر  وهناك قتلها ونزع عنها 
ذات  إيريكا  الطفلة  تعرضت  شهرين  بعد  المكان. 
األربع سنوات لالختطاف خالل عودتها إلى منزلها، 

بعيد  مكان  إلى  بسيارته  بنقلها  ميازاكي  قام  حيث 
ثم  لها  والتقط صوراً  مالبسها  خلع  على  وأجبرها 
قتلها ووضعها في الصندوق الخلفي لسيارته وألقى 
ثالثة  مرور  بعد  على جثتها  العثور  وتم  بعيداً،  بها 
أيام. كما تلقت أسرة الضحية بطاقة أرسلها ميازاكي 

مع رسالة تشير إلى أن طفلتهم ماتت.
في  طفلة  ميازاكي  أقنع   1989 يونيو  مطلع  في 
الخامسة من العمر تدعى أياكا بأن يلتقط صوراً لها، 
الضحيتين  قتل  مكان  إلى  بسيارته  اصطحابها  ثم 
السابقتين، وهناك قام بقتلها وتقطيع جثتها وشرب 
دمها وأكل يدها، وبعد أسبوعين نقل بقايا الجثة إلى 
شقته. بعد نحو الشهر شاهد ميازاكي طفلتين أختين 
تلعبان في متنزه في منطقة هاتشيوجي في طوكيو.
واستطاع أن يفصل الصغيرة عن أختها، ثم بدأ في 
التقاط صور لها واقنعها بخلع ثيابها، إال أن والدها 
حضر وهاجم الشاب الذي حاول الفرار ما دفع األب 
إلى االتصال بالشرطة التي حضرت سريعاً واعتقلت 

ميازاكي.
خالل تفتيش بيت الشاب تم العثور على أكثر من 
خمسة آالف شريط فيديو، والتي استخدمت بعد ذلك 
لضحاياه،  تضم صوراً  وكانت  جرائمه،  على  كأدلة 
وتم الكشف عن أن هذا القاتل يعشق مشاهدة أفالم 
إلى  جرائمه  أخبار  ونشر  اعتقاله  أدى  وقد  الرعب. 
أن  بعضهم  رأى  حيث  أوتاكي،  في  الخوف  نشر 

التي يشاهدها خلقت منه مجرماً، كما  الرعب  أفالم 
أن العديد من الصحف ادعت أن ميازاكي كان يلجأ 
الذي  للتجاهل  نتيجة  الخيال  عالم  في  العيش  إلى 
واجهه في طفولته من أفراد أسرته، حيث لم يستطع  
الواقع. بدأت محاكمة  إلى  الخيال  االنتقال من عالم 
ميازاكي في آخر مارس 1990، وقد وجه القاتل اللوم 
عما ارتكبه من جرائم إلى »الرجل الجرذ« مدعياً أنه 
أجبره على القتل كما انتقد والده بسبب رفضه دفع 
أتعاب محامي الدفاع, وفي عام 1994 عثر على والده 

منتحراً.
المحاكمة التي استمرت سبع سنوات ركزت على 
جرائمه،  ارتكاب  وقت  في  لميازاكي  العقلية  الحالة 
من  يعاني  أي شخص  فإن  الياباني  للقانون  ووفقاً 
مشكلة عقلية ال يخضع للعقوبة التي قد تكون أحياناً 

مخففة.
وقد قامت ثالثة فرق طبية بفحص الحالة العقلية 
يعاني من  أنه  إلى  اثنتان  القاتل، حيث أشارت  لهذا 
اضطراب عقلي، بينما قال الفريق الثالث إن ما يعاني 
منه ال يمنعه من أن يكون مسؤوالً عن أي قرار أو 
بأن  تصرف يقوم به. وقد أصدرت المحكمة حكماً 
هذا الشخص كان مدركاً لما ارتكبه من جرائم ونتائج 
أبريل   14 في  عليه  حكمت  ولهذا  ذلك،  على  مترتبة 
1997 باإلعدام شنقاً، وتم تنفيذ ذلك في يونيو 2008 

ليلقى جزاءه.
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أوراق قانونية

شخص  حرية  سلب  هو  االحتياطي  الحبس 
متهم بارتكاب جريمة فترة من الزمن بإيداعه أحد 

السجون لحين إتمام التحقيق الذي ُيجرى معه.
أنه  للحرية  سلباً  باعتباره  الحبس  في  واألصل 
بحكم قضائي  إال  يوقع  أال  يجب  وبالتالي  عقوبة، 
ضمانات  للمتهم  فيها  تتوافر  عادلة  محاكمة  بعد 
الدفاع عن نفسه، وذلك إعماالً ألصل عام من أصول 
المحاكمات الجنائية، بل هو حق من حقوق اإلنسان 
ألن األصل في اإلنسان المتهم هو البراءة. ومع ذلك، 
أجاز المشرع للمحقق في التحقيق االبتدائي حبس 
المتهم بصفة احتياطية بمجرد أن يبدأ التحقيق أو 
أثناء سيره، فالحبس االحتياطي المشرع قانوناً ال 
التحقيق،  البراءة المفترض في  يتعارض مع أصل 
وهو إجراء بالغ الخطورة يتعين أن يحيطه المشرع 
بضمانات كبيرة، وأال يلجأ إليه المحقق إال لضرورة 

ملحة.
المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  لقانون  ووفقاً 
فإن الحبس االحتياطي هو إجراء تقوم به السلطة 
بحق  العامة  النيابة  من  أوامر  على  بناء  التنفيذية 
وإيداعه  المتهم  حرية  قيد  منه  والغرض  متهم، 
السجن خالل فترة التحقيق معه كلها أو بعضها في 
الجريمة المتهم بها، وقد يمتد حبس المتهم احتياطياً 

حتى الحكم النهائي في موضوع الدعوى
وللقبض على المتهم في حال وجود دالئل كافية 

على ارتكابه جناية، أو ارتكاب جنحة يتم التالي: 
- يقوم مأمور الضبط القضائي بإعداد محضر 
بإحضار  أمراً  بموجبه  يصدر  الضبط  أمر  يسمى 

المتهم.
)كالشرطة(  العامة  السلطة  أفراد  أحد  يقوم   -
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بتنفيذ أمر الضبط.
أقوال  القضائي بسماع  - يقوم مأمور الضبط 
وأربعين  ثماٍن  خالل  تبرئته  تتم  لم  وإذا  المتهم، 

ساعة، يتم إرساله إلى النيابة العامة.
- تقوم النيابة العامة بالتحقيق مع المتهم خالل 
القبض  إما  أربع وعشرين ساعة، وتقرر بعد ذلك 

عليه وحبسه احتياطياً، وإما إطالق سراحه.

أسباب ومبررات الحبس االحتياطي
المتهم  اتهام  على  الكافية  الدالئل  توافر  يجب 
بالجريمة المنسوبة إليه، وأن تتوافر إحدى الحاالت 

اآلتي:
قد  المتهم  ارتكبها  التي  الجريمة  كانت  إذا   )1(
تم كشفها وهو في حالة تلبّس، أي تم القبض عليه 
يتم  كأن  للجريمة،  ارتكابه  أثناء  بجرمه  متلبساً 
القبض عليه وهو يتعاطى المخدرات، أو وهو يسطو 

على مصرف، أو يقتل أو يشرع في قتل أحد..
)2( الخشية من هروب المتهم، حيث تأمر النيابة 
تمّكن  عدم  على  حرصاً  احتياطياً  المتهم  بحبس 
عليه  القبض  ثم يصعب  الهروب، ومن  المتهم من 

مرة أخرى.
سواء  التحقيق  بمصلحة  اإلضرار  خشية   )3(
بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في 
األدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء المتهم اتفاقات 
مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها، 
أو أن يقوم المتهم بإخفاء أدلة جريمته، أو يستعين 
بشهود زور، لذا تأمر النيابة العامة بحبس المتهم 
يكون  وقد  األمور.  هذه  لوقوع  تحّساً  احتياطياً 
به  البطش  من  للمتهم  حماية  االحتياطي  الحبس 

من قبل أهالي الضحية أو المجني عليه انتقاماً منه، 
فيكون وجوده وسط الحراسة حماية له. وقد يكون 
الحبس االحتياطي للمتهم في الوقت نفسه حماية 

للضحية وألسرته.
إذا لم يكن له  )4( ويتم حبس المتهم احتياطياً 
محل إقامة ثابت ومعروف، وكانت الجريمة جناية 
أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة ال تقل عن سنة، 

والدالئل عليها كافية.

شروط تطبيق الحبس االحتياطي
للحبس االحتياطي شروط يجب أن تتوافر قبل 

أن تصدر النيابة العامة األمر به، وهي: 
االحتياطي  الحبس  أمر  إلصدار  يشترط   )1(
أن يكون عقب استجواب المتهم، فال يجوز حبس 
المتهم احتياطياً إال بعد استجوابه، فإذا لم يستجوب 
المتهم كان أمر الحبس االحتياطي باطالً، ويستثنى 
من ذلك حالة هرب المتهم إذ يجوز حبسه احتياطياً 

بغير استجواب ألنه هارب.
االحتياطي هي  بالحبس  المختصة  السلطة   )2(
التي تملك إصدار  بالتحقيق، وهي  القائمة  السلطة 
بحسب  العامة  النيابة  وهي  احتياطياً،  الحبس  أمر 
المادة 106 من قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي 
الصادر عام 1992، مع مراعاة األحكام المنصوص 
والمشردين.  الجانحين  األحداث  قانون  في  عليها 
ويجوز لعضو النيابة العامة بعد استجواب المتهم 
الدالئل  كانت  إذا  احتياطياً  بحبسه  أمراً  أن يصدر 
كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها 

بغير الغرامة المالية العامة. 
قبل  المتهم  ودفاع  أقوال  سماع  وجوب   )3(

الحبس االحتياطي في القانون اإلماراتي
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إصدار أمر الحبس االحتياطي.
)4( - يجب أن يشتمل أمر الحبس االحتياطي 
والعقوبة  المتهم،  إلى  المسندة  الجريمة  بيان  على 

المقررة لها، واألسباب التي بني عليها األمر. 
قانون  من   )108( المادة  وبحسب   -)5(
إيداع  عند  يجب  االتحادي،  الجزائية  اإلجراءات 
أن  االحتياطي  للحبس  المخصص  المكان  المتهم 
من  صورة  الحبس  إدارة  على  القائم  إلى  تسلم 
األصل  على  توقيعه  مع  االحتياطي  الحبس  أمر 
المكان  إدارة  على  للقائم  يجوز  وال  باالستالم. 
المخصص للحبس االحتياطي أن يسمح ألحد أفراد 
السلطة العامة باالتصال بالمحبوس احتياطياً داخل 
ذلك المكان إال بإذن كتابي من النيابة العامة، وعليه 
أن يدون في الدفتر المعد لذلك اسم الشخص الذي 
سمح له بالمقابلة ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون 

اإلذن.
بأسباب  المحقق  يبلغه  أن  للمتهم  يحق   )6(
بالغير  االتصال  من  وتمكينه  االحتياطي،  الحبس 

واالستعانة بمحاٍم.
)7( تنص المادة )109( من القانون نفسه على 

التالي:
ضرورة  اقتضت  إذا  العامة  النيابة  لعضو 
المتهم  اتصال  بعدم  يأمر  أن  التحقيق  إجراءات 
وأال  المحبوسين  من  بغيره  احتياطياً  المحبوس 
في  المتهم  بحق  إخالل  بدون  وذلك  أحد،  يزوره 

االتصال دائماً بالمدافع عنه على انفراد.

مدة الحبس االحتياطي
العامة، فيكون  النيابة  من  لو كان األمر صادراً 

بين سبعة أيام وأسبوعين، وإال يعرض األمر على 
قاضي المحكمة للتجديد وحسب ما يراه مناسباً. 

نفسه،  القانون  من   110 المادة  بحسب  وذلك 
والتي تنص على التالي :

األمر بالحبس الصادر من النيابة العامة، يكون 
يجوز  أيام  سبعة  ولمدة  المتهم  استجواب  بعد 
تجديدها لمدة أخرى ال تزيد على أربعة عشر يوماً 
استمرار حبس  التحقيق  استلزمت مصلحة  فإذا   ،
إليها  المشار  المدد  انقضاء  بعد  احتياطياً  المتهم 
أن  العامة  النيابة  على  وجب  السابقة،  الفقرة  في 
تعرض األوراق على أحد قضاة المحكمة الجزائية 
األوراق  على  االطالع  بعد  أمره  ليصدر  المختصة 
تجاوز  ال  لمدة  الحبس  بمد  المتهم  أقوال  وسماع 
ثالثين يوماً قابلة للتجديد أو اإلفراج عنه بضمان 

أو بغير ضمان.
وللمتهم أن يتظلم إلى رئيس المحكمة من األمر 
الصادر في غيبته بمد الحبس، وذلك خالل ثالثة 

أيام من تاريخ إبالغه األمر أو علمه به.
الحبس  أمر  أن يقوم باستئناف  للمتهم  ويجوز 
أمر  صدور  تاريخ  من  وقت  أي  في  االحتياطي 
الحبس، أي يطلب من القضاء إعادة النظر في أمر 
حبسه، ألنه )أي المتهم( يرى أنه ال وجه لحبسه، 
الحكم  وللقضاء  المتهم،  طلب  في  القضاء  وينظر 
في أن يرفض طلب المتهم، أو يعيد النظر في أمر 
حبسه، حيث يجوز استئناف أمر الحبس االحتياطي 
أكثر من مرة على أال تقل المدة بين كل استئناف 

وآخر عن 30 يوماً.
وال يجوز أن تزيد مدة الحبس االحتياطي على 
ثالثة أشهر، ما لم يكن المتهم قد أعلم بإحالته إلى 

المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة 
أن  الحالة،  هذه  في  العامة  النيابة  على  ويجب 
تعرض أمر تجديد الحبس االحتياطي خالل خمسة 
على  باإلحالة  اإلعالم  تاريخ  من  األكثر  على  أيام 

المحكمة المختصة، وإال وجب اإلفراج عن المتهم.
وإذا كانت التهمة المنسوبة إلى المتهم جناية، فال 
يجوز أن تزيد مدة الحبس االحتياطي على خمسة 
شهور إال بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من 
على  تزيد  ال  مدة  الحبس  بمد  المختصة  المحكمة 
مدد  أو  لمدة  للتجديد  قابلة  يوماً  وأربعين  خمسة 

أخرى مماثلة، وإال وجب اإلفراج عن المتهم.

اإلفراج المؤقت والكفالة
يجوز للنيابة العامة أو المحكمة األمر باإلفراج 
مالي  ضمان  تقديم  بشرط  المتهم  عن  المؤقت 
القاضي  أو  النيابة  عضو  ويقدر  بالكفالة.  يعرف 
قيمة الكفالة، ويجوز أن يدفعها المتهم أو شخص 
أثناء  المتهم  حضور  لضمان  كافية  وتكون  آخر، 
المتهم  تهرب  وعدم  والدعوى  التحقيق  إجراءات 
األخرى  الواجبات  بكل  وقيامه  الحكم  تنفيذ  من 

المفروضة عليه.
ال يجوز اإلفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً 
السجن  أو  اإلعدام  هي  الجريمة  عقوبة  كانت  إذا 

المؤبد.
على  بالقبض  أمر  إصدار  العامة  للنيابة  ويحق 
المتهم من جديد في فترة اإلفراج المؤقت في حال 
المفروضة  بالواجبات  أخل  أو  األدلة ضده،  قويت 
هذا  اتخاذ  تستدعي  ظروف  ُوجدت  وإذا  عليه، 

اإلجراء.



العدد 599 نوفمبر 502020
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

قضايا و أحكام مرجعية

دولة  في  العليا  االتحادية  المحكمة  نقضت 
اإلمارات العربية المتحدة حكماً بالسجن المؤبد 
والغرامة المالية وقدرها 50 ألف درهم واإلبعاد 
العقلي  بالمؤثر  باالتجار  الدولة على متهم  عن 
»ميثامفيتامين«، نظراً لعدم وجود مترجم للمتهم 

خالل فترة التحقيقات. 
كانت النيابة العامة في إحدى إمارات الدولة 
أي  درجة  أول  محكمة  إلى  المتهم  أحالت  قد 
المحكمة االبتدائية بتهمتين، هما الحيازة بقصد 
االتجار للمؤثر العقلي »ميثامفيتامين« في غير 
وتعاطيه، مطالبة  قانوناً  بها  المرخص  األحوال 
بمعاقبته بعدد من مواد القانون االتحادي رقم 
14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة 

والمؤثرات العقلية وتعديالته.
اإلمارة على  أول درجة في  وقضت محكمة 
المتهم بالسجن المؤبد والغرامة المالية 50 ألف 
العقوبة  تنفيذ  بعد  الدولة  عن  وإبعاده  درهم 
لمدة سنة واحدة  وبالحبس  االتجار،  تهمة  عن 
المخدرة  المواد  ومصادرة  التعاطي،  تهمة  عن 
المضبوطة، ولكن المتهم طعن بهذا الحكم أمام 
محكمة االستئناف في اإلمارة، والتي أيدت حكم 
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محكمة أول درجة، فطعن المتهم بحكم محكمة 
في  العليا  االتحادية  المحكمة  أمام  االستئناف 
الدولة، والتي قبلت الطعن وألغت الحكم بالسجن 
المؤبد والغرامة المالية واإلبعاد عن الدولة نظراً 
لعدم وجود مترجم معه خالل فترة التحقيقات.

أن  العليا  االتحادية  المحكمة  وأوضحت 
االستدالل  مرحلة  في  أقواله  أخذت  المتهم 
يتحدث  ال  أجنبياً  برغم كونه  من دون مترجم 
اللغة العربية، مستندة إلى المادة 70 من قانون 
اإلجراءات الجزائية اإلماراتي والتي تنص على 
كان  وإذا  العربية،  باللغة  التحقيق  يجري  أنه 
أو غيرهم ممن  الشاهد  أو  الخصوم  أو  المتهم 
اللغة  يجهل  أقوالهم  العامة سماع  النيابة  ترى 
العربية، فعلى عضو النيابة العامة أن يستعين 
بمترجم بعد أن يحلف يميناً بأن يؤدي مهمته 

باألمانة والصدق.
وأضافت: أن عدم وجود مترجم مع المتهم 
بطالن  عليه  يترتب  استجوابه  مرحلة  خالل 
لألدلة  بطالن  من  إليه  يؤدي  وما  التحقيق، 
المستمدة منه والحكم الذي بنى دليله على هذا 
في محكمة  ثم  درجة  أول  في محكمة  اإلجراء 

االستئناف هو حكم باطل قانوناً 
المحكمة  إليه  ذهبت  ما  إن  نقول  وللتعليق، 
عين  هو  القضية  هذه  في  العليا  االتحادية 

الصواب، وذلك لألسباب التالية: 
الواقع  مع  وتماشى  سليم  حكمها   -  1
والقانون ونص المادة 70 من قانون اإلجراءات 
والعبرة من وجود مترجم  اإلماراتي،  الجزائية 
هو تعريف المتهم بالتهمة الموجهة إليه ونوعها 
ارتكابه  وظروف  أسباب  عن  دفاعه  هو  وما 
الجريمة، فلربما كانت ردوده تغير وجه الحكم 
ويوضح  يبين  من  يوجد  لم  فإن  الدعوى،  في 
يصل  فكيف  قوله  المتهم  يريد  ما  للمحكمة 
القضاء إلى العدالة الحقيقية والشفافية، والمتهم 
بريء حتى تثبت إدانته، وبناء على هذه القاعدة، 
التي  الجزائية  اإلجراءات  تطبيق  في  ُيراعى 
تتعامل مع القضايا الجنائية، وبما أن المتهم في 
هذه القضية ال يجيد اللغة العربية، وتعتبر أقواله 
حاسمة من قبل المدعي العام، كان على النيابة 
مترجم  من  المساعدة  طلب  اإلمارة  في  العامة 

بعد حلفه اليمين.
في  المتهم  عن  الدفاع  محامي  أشار   -  2

نقض حكم على متهم 
لعدم وجود مترجم 
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أوراق الطعن التي قدمها إلى إن »محكمتي أول 
درجة واالستئناف أخطأتا في تطبيق القانون، إذ 
دانتا المتهم بناء على اعتراف منسوب إليه في 
محضر االستدالالت رغم بطالن هذا االعتراف، 
المتهم ال يجيد  أن  األوراق  الثابت في  إن  ذلك 
إليه  المنسوب  االعتراف  وأن  العربية،  اللغة 
يوصم  الذي  األمر  مترجم،  دون  من  منه  أخذ 
التعويل  يجوز  ال  ثم  بالبطالن، ومن  االعتراف 

عليه واألخذ به«.
في  العليا  االتحادية  المحكمة  استندت   -  3
اإلماراتي  االتحادي  القانون  مواد  إلى  حكمها 
رقم 6 لسنة 2012 بشأن تنظيم مهنة الترجمة، 

ومنها:
المادة 2 التي تنص على التالي:

في  الترجمة  مهنة  يزاول  أن  يجوز ألحد  ال 
الدولة إال بعد القيد في الجدول والحصول على 
ترخيص بذلك من السلطة المختصة في اإلمارة 

المعنية.
والمادة 3 التي تنص على التالي:

يشترط فيمن يقيد في الجدول ما يأتي:
ولم  والسلوك،  السيرة  حسن  يكون  أن   -
مخلة  جنحة  أو  جناية  في  عليه  الحكم  يسبق 
بالشرف أو األمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.

- أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة وتحدثاً 
اللغة  وإلى  من  الترجمة  كانت  إذا  تامة  إجادة 

العربية.
من  معتمد  مؤهل  على  حاصالً  يكون  أن   -
بها  المعترف  المعاهد  أو  الجامعات  إحدى 
التي ستتم  اللغات  أو  اللغة  يفيد تخصصه في 

الترجمة منها وإليها.
- أال تقل خبرته العملية في مجال الترجمة 
ويستثنى  للتخرج،  تالية  سنوات  خمس  عن 

المواطن من مدة الخبرة.
التي  واالختبارات  اإلجراءات  يجتاز  أن   -

التنفيذية  الالئحة  وتحدد  الوزارة.  تقررها 
الشروط المناسبة لقيد مترجمي لغة اإلشارة.

والمادة 4 التي تنص على التالي:
ينشأ في وزارة العدل جدول لقيد المترجمين، 
ويكون لكل مترجم ملف يودع به كل ما يتعلق 

بشؤون ممارسته للمهنة.
والمادة 5 التي تنص على التالي:

يحلف المترجم بعد قيده بالجدول أمام إحدى 
دوائر محكمة االستئناف اليمين اآلتية:

مهنتي  أعمال  أؤدي  أن  العظيم  بالله  »أقسم 
بكل دقة وأمانة وإخالص، وبما يحفظ كرامتها 
المهنة  أصول  ذلك  في  مراعياً  واعتبارها، 

وتقاليدها«. 
بملف  يودع  اليمين  - يحرر محضر بحلف 
المترجم. ومجمل القول إن األحكام التي تصدر 
على أجنبي في حالة عدم وجود مترجم للغته 

تكون باطلة.
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آفاق

الذي نعيش فيه يبدو وكأنه يخضع  إن العصر 
لسيطرة المال، فقيمة الناس ال تتعدى تراب األرض 
إال إذا أظهروا حساباً بنكياً كبيراً، ولكن إن كان لديهم 
المال –بغض النظر كيف حصلوا عليه-فعادة ما يتم 
القانون. ال يوجد  تملقهم ومعاملتهم وكأنهم فوق 
شيء يجلب قدراً كبيراً من المعاناة والذل مثل الفقر! 
بأن  وخصوصاً  الفقر،  نخشى  إننا  إذاً  عجب  فال 
الكثير من الناس يعانون من سوء في اإلدارة المالية 
ويجهلون الثقافة المالية أي ثقافة اإلدخار واالتزان. 
والعوز  الفاقة  حالة  من  للخروج  العمل  رحلة  تبدأ 
الفرد بأنه يقايض وقته بالمال، فمطلوب  ليكتشف 
منه أن يعمل حتى يحصل على المال، فعندما يتوقف 
وليس  الوحيد،  رزقه  مصدر  يتوقف  العمل  عن 
بحوزته سوى رصيده الصفري. فكيف له الوصول 
للحرية المالية؟ بادئ ذي بدء تعرف الحرية المالية 
إلى  فيها  تحتاج  ال  التي  الحالة  بأنها  باختصار 
الذي  نفسها  المعيشة  على مستوى  للحفاظ  العمل 
تعيشه، بأن يكون لك مصادر دخل ثابتة وموثوقة، 
وتدر عليك من المال فوق كفايتك وبدون أن تكون 
المباشر. بشكٍل مبسط هي ما  العمل  إلى  مضطراً 
والعشرين،  الواحد  القرن  بتقاعد  تسميته  يمكننا 
أسهم،  )عقار  أصول  لديك  تكون  أن  آخر  بمعنى 
استثمار( هذه األصول تجلب لك دخالً سنوياً –من 
ويكون  واألرباح  اإليجار  للعمل-من  حاجتك  دون 
السنوية،  مصاريفك  من  أعلى  السنوي  الدخل  هذا 

وهذه هي خالصة مفهوم الحرية المالية.

فوائد الحرية المالية
حراً  تكون  عندما  اكتشاف شغفك  اإلبداع:   -  1
الدخل  أو  بالمصروف  تفكيرك  ينشغل  فلن  مالياً. 
تفكيرك  سيكون  إنما  سدادها،  وكيفية  الديون  أو 
محصوراً في تنفيذ أفكار خالّقة وإطالق العنان في 

البحث والتفكير.
تصل  عندما  تحبه:  الذي  بالمجال  العمل   -  2
للحرية المالية فحينها لن تكون مضطراً للعمل في 
وظيفة ال تحبها وإنما تبحث عن العمل الذي تحبه 
سواء حقق دخالً أم ال، وسواء كان الدخل ضعيفاً 

أو قوياً.
3 - االكتفاء الذاتي: هل تعيش بشكل مستقل أو 
بدعم من أولياء األمور أو غيرهم. هذا ما ستسعى 
لديك  يكون  عندما  الخطوة  هذه  في  تحقيقه  إلى 

مي�سون قا�سم- خبرية تنمية ذاتية

ميزانية طوارئ لمدة 6 أشهر على األقل، وتخلصت 
باالستقرار  ستشعر  هناك  ديونك،  جميع  من 

والراحة.
4 - وفرة الثروة: لديك مال كاٍف لتحقيق كل ما 
المجازفة  حرية  وتصبح  حراً،  تصبح  وهنا  تريده 
التجربة وحرية الحصول على فرص أكبر  وحرية 
يكن  لم  األمر  أن  لك وتفهم  بالنسبة  غير محدودة 
سهالً وأنه استحق كل لحظة جهد وتعب للحصول 

عليها.
5 - االستقرار النفسي: أغلب الضغوط النفسية 
حراً  تكون  فعندما  مالية،  أزمة  تعاني  عندما  تنشأ 
مالياً فإنك لن تحمل هم الضغوط والمشاكل المالية 
التي قد تتعرض لها، كما سيتوفر لك الوقت الكافي 
في  تحب  الذي  الشخص  مع  بالحياة  لالستمتاع 

الوقت الذي تحب.      

عوائق الحرية المالية
قبل أن يأتي النجاح إلى معظم الناس البّد لهم 
أن يواجهوا هزيمة مؤقتة وربما بعض الفشل، وعند 
مواجهة الهزيمة فإن أسهل األشياء والتي تقوم بها 
هي االنسحاب. إن الفشل ليمتلك حساً من التهكم 
يوقع  عندما  عارمة  بسعادة  يشعر  فهو  والمكر 
النجاح على بعد  أحدهم في مصيدته عندما يكون 
خطوة منه، هنا ال بد أن يكون الشخص مدركاً لما 
قد يوقعه في تلك المصيدة ويكون متأهباً لمواجهة 
أي عائق يحول بينه وبين تحقيق حريته المالية. من 

هذه العوائق:
تأتي  قد  الفرص:  اقتناص  عدم  األول:  العائق 
الفرصة بأشكال ال يمكنك توقعها وتلك هي إحدى 
من  التسلل  في  ماكرة  عادة  فلديها  الفرص،  حيل 
في صورة  متنكرة  تأتي  ما  وعادة  الخلفي،  الباب 
سوء حظ أو هزيمة مؤقتة، ولعل هذا السبب الذي 

يجعل الكثيرين ال يركون الفرص.
أكثر من  أنت تركز على اإلدخار  الثاني:  العائق 
اهتمامك بكسب المال، وذلك على عكس ما يقوم به 
األغنياء الذين يستثمرون جهداً أكبر في كيفية تنمية 
أموالهم ال تخزينها فقط، ورغم أهمية إدخار المال 

فإنه يجب أال يشغلك عن االستثمار فيه أوالً.
ينجذب  الفقر  إن  الفقر:  عقلية  الثالث:  العائق 
إلى الشخص الذي يستحسن عقله هذا الفقر. كما 
لجذبه  المستعد  العقل  ذي  للشخص  المال  يجذب 

وعبر القوانين نفسها. يجذب العقل البشري دوماً 
على  تهيمن  التي  تلك  مع  تنسجم  الذين  الذبذبات 
كانت  الذين  الناس  إلى  تنجذب  فالثروات  عقولنا 
المياه  تنجذب  كما  تماماً  لجذبها  مستعدة  عقولهم 

إلى المحيطات.
في  محدد  هدف  إلى  االفتقار  الرابع:  العائق 
الحياة: أن 98% من األشخاص لم يكن لديهم هدف، 
ليس  لفقرهم.  الرئيس  السبب  هو  هذا  كان  وربما 
هناك أمل في النجاح للشخص الذي ال يملك هدفاً 
للشخص  أمل  هناك  ليس  محدداً،  هدفاً  أو  مركزياً 
الذي يعاني الالمباالة وال يرغب في إحراز تقدم في 

الحياة ومن ليس مستعداً لدفع أي ثمن. 
الذات:  ضبط  إلى  االفتقار  الخامس:  العائق 
فالسيطرة على نفسك وعلى خصائصك السلبية هي 
أصعب مهمة يمكنك القيام بها، فإن لم تقهر ذاتك 
فسوف تقهرك هي، وعندما تنظر إلى المرآة سوف 

ترى صديقاً وعدواً لك في الوقت نفسه.
أكثر  من  واحد  التسويف:  السادس:  العائق 
حياته،  في  يفشل  معظمنا  شيوعاً،  الفشل  أسباب 
ألننا ننتظر الوقت السليم للبدء في القيام بشيء ذي 
مناسباً من  أبداً  قيمة. ال تنتظر. فالوقت لن يكون 
حيث تقف، وأعمل بأي أدوات تمتلكها، وسوف تجد 

أدوات أفضل بمضيّك قدماً.
أوهام  للرزق:  المغلوط  الفهم  السابع:  العائق 
عليها  تربينا  التي  الشعبية  أمثالنا  بعض  تغذيها 
)لو جريت جري  قبيل  من  للقدر  المغلوط  وفهمنا 
الوحوش غير رزقك ما تحوش( فهم مغلوط لألسف 
نأخذ به وننسى قول ربنا )الشيطان يعدكم الفقر 
ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضالً 

ًوالله واسع ٌعليم(.
مع  )نحن  التغيير:  من  الخوف  الثامن:  العائق 
من  أصدق  أجد  لم  نخاف(  ما  نكره  الوقت  مرور 
هذه الجملة لشكسبير ألصف بها حالنا فقد أصبحنا 
من كثرة خوفنا من التغيير ال شعورياً نكره النجاح، 
فالناجح إما لص أو نّصاب، هكذا تسّول لنا عقولنا 
النجاح،  معادلة  تستوعب  ال  فبرمجتها  المسكينة. 
الفقر  التغيير خشية  إال ويخاف من  ليس منا أحد 
والفشل، لذا عليك أن تحرك المياه الراكدة وتزحزح 
الواجب  الجمود في عقلك فما هي الخطوات  صنم 

اتخاذها لتحقيق ما نربو إليه من حرية مالية؟
إذا  اإلمكان:  قدر  واإلدخار  النفقات  تقليل   -  1

الحرية المالية
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الغنى  إلى معادلة  الفقر  الخروج من معادلة  أردت 
البد أن تكون اإليرادات أكبر من المصروفات بغض 
النظر عن اإليرادات، وكذلك فإن اإلدخار ليس مجرد 
وضع مبلغ من النقود جانباً أو هو كما يراه بعضهم 
إلى  يهدف  وبرنامج  خطة  وضع  هو  بل  بخالً 
اقتطاع جزء من الدخل من أجل نفسك ومستقبلك. 
ما  كّل  وليس  ينفقون(  رزقناهم  تعالى:)ومما  قال 

رزقناهم.
2 - الذكاء المالي: خبراء االقتصاد يفرقون بين ما 
يسمى القيمة الشرائية للمنتج والقيمة االستثمارية، 
مثال على ذلك جوال قيمته الشرائية 300 درهم، فإذا 
قررت أال تشتريه وبالمبلغ نفسه قررت أن تستثمر 
األموال وأنت بعمر 21، فحين يصبح عمرك 65 سنة 
فالقيمة  درهم،  ألف   250 المبلغ سيصبح  هذا  فإن 
االستثمارية للجوال 250 ألف درهم. فالذكي مالياً 
هو الذي يشتري فقط ما يحتاج إليه وال تنسى إذا 
كنت تشتري ماال تحتاجه سيأتي عليك اليوم الذي 

تضطر فيه لبيع ما تحتاجه.
تحيط  أن  هو  المدبر:  العقل  سياسة  اتباع   -  3
السر  يكمن  وهنا  آخرين  أذكياء  بأشخاص  نفسك 
لصناعة  فورد  شركة  مؤسس  فورد  هنري  لدى 
واألمية  والجهل  الفقر  على  تغلب  حيث  السيارات، 
بتكوين حلف بينه وبين العقول العظيمة، واستطاع 
خالل  من  عقله  داخل  عقولهم  ذبذبات  امتصاص 
أضاف  وفايرستون.  وبوروس  بأديسون  عالقته 
السيد فورد إلى قوة عقله خالصة الذكاء والمعرفة 

لهؤالء الرجال.
4 - وزع استثماراتك وفق قاعدة 30-30-40: إن 
تنويع االستثمارات هو صمام األمان لحماية رأس 
المال في الظروف التي ال يمكن التنبؤ بها، ألن فيها 
تقليصاً للمخاطرة إلى حد كبير بحيث تكون معدومة 

ألنها ستكون غير مؤثرة فعلياً على المدى البعيد.

40% عقارات أياً كان نوعها، وهي قاعدة لالنطالق 
ودعامة تستند إليها.

كاألسهم  المال  أسواق  مالية:  أوراق   %30
والسندات واألصول المتداولة في سوق المال %30 
االستثمار المباشر كالمشاريع التجارية والخدمات 
التي تحقق أرباحاً قوية ونمواً سريعاً وذلك يعتمد 

على نوع المشروع وخبرة صاحبه وكفاءته.
قيمة: مفتاح  أكثر  استثمر في نفسك وكن   -  5
الثروة بأن تكون أنت أكثر قيمة، أي أن تصنع من 
لحياة  حقيقية  قيمة  إضافة  من  يمّكنك  ما  نفسك 
المالية  والحرية  النجاح  لك  سيحقق  وهذا  الناس 
من  أكبر  أجراً  الطبيب  يتقاضى  لماذا  فمثالً  طبعاً، 

البّواب؟
يفتح  أن  إنسان  الجواب بكل بساطة يمكن ألي 
بينما الطبيب يفتح أبواب الحياة، فهو يساوي  باباً 
أرواح  إنقاذ  على  بقدرته  يتعلق  فيما  أكبر  قيمة 

ومعالجة األجساد من أمراضها.
التركيز،  الوعي،  وهي  الغنى  ثالثية  -فهم   6

االستعداد.
ال  فاليابان  وعقلية  فكرية  مسألة  هو  الوعي: 
تمتلك نفطاً وال حديداً وال معادن ومع ذلك أصبحت 
ثالث أقوى اقتصاد في العالم وعلى صعيد آخر فإن 
73% من ذهب العالم موجود في أفريقيا، ومع ذلك 
فهي تعاني الفقر، لذا فإن الفقر والغنى مسألة عقلية 

وذهنية.
التركيز: إذا أردت عمل أي شيء وأنت مصّر عليه 
وطاقتك مركزة وليست مشتتة فإن عملك سيكتب 
له النجاح. رّكز تصبح ناجحاً فالتركيز على مهمة 
واحدة أفضل من السعي لتحقيق قائمة مهام طويلة.

االستعداد: الشخص الذي يريد تحقيق كل شيء 
بما فيه الغنى يجب عليه أن يستعد ويتصرف كغني، 
يلبس كغني والمهم من ذلك كله يشعر أنه غني، إذا 

لم يكن هذا الشعور موجوداً ففي الغالب ال يتحقق 
هذا الشيء فالشعور دائماً يسبق الحدث وكما يقال 

العاديون يقلقون والحكماء يستعدون.
أبداً  الصدقة  تترك  ال  والعطاء:  الصدقة   -  7
والسعادة حتى  والرزق  للخير  مفتاح روحي  فهي 
أن  فعليك  مادي  متواضع،  ولو كنت في مستوى 
تتصدق ولو بالقليل وتداوم عليه )إن أحب األعمال 
إلى الله أدومها وإن قّل(. وكان صحابة رسول الله 
يستنزلون الرزق بالصدقات، فكلما ضاقت أحوالهم 
زادت صدقاتهم ليقينهم بكرم الله وأن الله يجزي 

المتصدقين أفضل الجزاء.
إن مبدأ الحرية المالية هو أحد أهم المبادئ التي 
يجب نشرها لزيادة الثقافة المالية في المجتمع، وإال 
فإن المجتمع سيصبح استهالكياً بسبب استسالمه 
للحمالت الدعائية التي تشجع على الشراء في وقت 
على  يشجع  واحد  إعالن  فيه  يوجد  أن  يستحيل 

اإلدخار والتخطيط للمستقبل المالي.
مقولة  له  العصر  مستثمري  أعظم  بافيت  وارن 
خائفاً  كن  ثرياً:  تصبح  كيف  لك  سأقول  شهيرة: 
متى كان  متى كان اآلخرون جشعين وكن جشعاً 
أن  هو  االستثمار  مفتاح  أن  أي  خائفين،  اآلخرون 

تشتري أثناء انخفاض األسعار وتبيع عند غالئها.
هي  الحياة  بأن  أذكرك  أن  أوّد  أتركك،  أن  قبل 
لوحة شطرنج والالعب المنافس هو الوقت، وإذا ما 
ترددت قبل القيام بحركتك أو أهملت القيام بحركتك 
سريعاً ستزاح أحجارك من فوق اللوحة. فأنت تلعب 
أمام منافس ال يتحمل التردد، ولكن فقط من يتقن 
اللعبة ويحدد المستويات ويلتزم بالقواعد هو فقط 
من سيبسط سيطرته وتكون له اليد العليا. فأي فرد 
شريطة  المالية  الحرية  إلى  الوصول  يستطيع  منا 
امتالك رؤية مستقبلية جليّة تساعد في تحقيق ذلك 

الهدف.
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الشرطة العالمية

او  اإللكتروني  التنمر  موضوع  أصبح 
األخيرة،  اآلونة  في  ساخنة  قضية  »الترول« 
على شبكة اإلنترنت والمجالت المطبوعة، حيث 
تروى قصص ال تنتهي حول كيفية قيام المتنمر 
اإللكتروني بخلق بيئة مرعبة لبعض الناس على 

مواقع التواصل االجتماعي.
الترول نشط للغاية وما يزال يشكل مشكلة 
يستخدمون  الذين  األشخاص  لغالبية  بالنسبة 
مقالتها  وفي  االجتماعي.  التواصل  مواقع 
الصحفية جويل  تروي  »تايم«،  بمجلة  األخيرة 
ستاين تفاصيل كيف تطور مصطلح »الترول« 
من المجرم الشبكي الذي يجوب اإلنترنت للعثور 
ينخرطون  الذين  األفراد  إلى  الضحايا  على 
والترهيب  المضايقات  من  متطرفة  أشكال  في 

والتخويف الشبكي.
ومن خالل تجارب المتخصصين في مواقع 
يبدو  الشرطة،  إدارات  التواصل االجتماعي في 

 999 - خا�س

أن الترول يجد صعوبة متزايدة في تأثيره ضد 
الناس  تدفق  إلى  جزئياً  يعود  وهذا  الشرطة. 
أنهم  واسع  نطاق  على  الجميع  أبلغوا  الذين 
التي  والوكاالت  القانون  إنفاذ  إدارات  يدعمون 
ألعمال  االجتماعي  التواصل  مواقع  تستخدم 
الشرطة المجتمعية والعالقات العامة وأغراض 

مكافحة الجريمة.
سلطات  بضرب  الشبكي  الترول  بدأ  عندما 
إنفاذ القانون بقوة، لم يتم فعل الكثير لمكافحة 
كانت  الوكاالت  معظم  وأنشطتهم.  تعليقاتهم 
مواقع  ساحات  على  بالوجود  للتو  بدأت  قد 
التواصل االجتماعي، لذلك كان الميدان مفتوحاً 

أمام المتنمرين اإللكترونيين.
وزاد من الطين بلة أن معظم اإلدارات لجأت 
لسياسة الرد التقليدي »ال تعليق« على كل شيء، 
ونتيجة لذلك، كان الترول يؤثر سلباً على سلك 

إنفاذ القانون.

تتردد  إدارات  هنالك  تزال  ما  ذلك  وبسبب 
التواصل االجتماعي نظراً  في استخدام مواقع 
واإلساءات  اللفظي  للهجوم  تعرضها  الحتمال 

ضد اإلدارة علناً.
في  المعلوماتي  الخبير  يقول  ذلك،  ومع 
شرطة لوس انجلوس مايك بايرز إنه ال يوجد 
نفسها.  إدارتك  من  إدارتك  عن  أفضل  مدافع 
أن  يمكنك  االجتماعي،  التواصل  مواقع  فعلى 
تروي قصة إدارتك حسب شروطك وأن تضع 
التعامل  كيفية  في  مهنيتك  مستوى  المأل  على 
بعض  هناك  تزال  ما  حين  وفي  الترول.  مع 
اإلدارات المترددة في استخدام مواقع التواصل 
االجتماعي، إال أن إدارات أخرى تتبناها وتكسب 

الحرب على المتنمرين اإللكترونيين.

القوة في األرقام
التي  القانون  إنفاذ  وكاالت  عدد  زيادة  مع 

التصدي للتنمر اإللكتروني  
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ونشر  االجتماعية  التواصل  مواقع  تستخدم 
اإليجابية،  الفيديو  وأفالم  والصور  القصص 
فال يمكن للترول المنافسة أو حشد أو التأييد 
أن  إال  األمر متناقضاً  يبدو  قد  لقضيته. وفيما 
إنفاذ  وكاالت  لكثرة  يعود  الترول  على  التغلب 
القانون على مواقع التواصل االجتماعي وبالعدد 
الفيديو  وأفالم  والصور  للقصص  الكبير 

اإليجابية التي تنشرها هذه الوكاالت.
الشرطة  رجال  بدأ  حينما  القوة  وتضاعفت 
األفراد المسؤولون عن إدارة حسابات إداراتهم 
وكذلك  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على 
تدعم  التي  والشركات  والعائالت  األصدقاء 
صديقة  مواقع  بإنشاء  القانون،  إنفاذ  وكاالت 
على اإلنترنت تدعم وتعيد نشر ما ترسله تلك 

الوكاالت.
وتماماً كما نرى في أجزاء كثيرة من مهنتنا، 

هناك قوة في الكثرة.

احتضان الترول
عندما يأتي الترول إلى منصات وكالتك، تتاح 
أبهى حلة.  في  وكالتك  تبدو  الفرصة حتى  لك 
هذه هي فرصتك تحت األضواء لتبدو جميالً في 

الرد الذي تعطيه للمتنمر اإللكتروني.
مهنية  بلهجة  للترول  تستجيب  أن  من  تأكد 
على  اشكره  ثم  والرعاية  العطف  إظهار  مع 
بقائه معك وأنت ترد عليه على موقع التواصل 

االجتماعي.
دع الترول يعلم  أنك قد قرأت تعليقاته وأنه 
يسرك معالجة أي مخاوف أو تعليقات من خالل 
رسالة خاصة. قل له إنك تقدر رأيه وإنك تتطلع 

لرسالته القادمة.  
من خالل هذا الموقف اإليجابي، فإنك تبدو 
مهنيا بارعاً، وتترك الكرة في ملعبه. وإذا لم يكن 
المعجبون بصفحتك قد بدؤوا بالفعل بالتصرف 
وطرد الترول بتعليقاتهم، فقد تحصل على رد 
رداً  نرى  ما  ونادراً  ال تحصل.  أو  الترول  من 
أحدهم  يقوم  أن  سعد  يوم  وسيكون  منهم، 
بإرسال رسالة خاصة. وما يجعل الترول أكثر 
حذراً هو الخشية من انكشاف هويته من قبل 

»األخ األكبر«.    
الترول يسعى للحصول على االهتمام. فإذا 
طلبت منه التوجه إلى منطقة الرسائل الخاصة 

فإنك بذلك تثير احباطه.
وإذا حاول نشر تعليق تقليدي مسيء كالعادة 

على تعليقك المهذب والشخصي يضعف تأثيره 
يتمكن  لن  أنه  يعرف  أنه  ذلك.  يعرف  وهو 
المقيت  وسلوكه  األسفل  دركه  إلى  جرك  من 

وسرعان ما يصاب بالضجر من ذلك.
التواصل  منصات  لجميع  تكون  أن  ينبغي 
االجتماعي لوكاالت إنفاذ القانون شروط خدمة 
وجود  عدم  حال  وفي  استخدام.  شروط  أو 
مساحة في المنصة الفردية لتحميل أو تحديد 
شروط الخدمة، فيجب أن تكون هذه الشروط 
توجيه  يتم  حيث  اإلدارة،  موقع  على  موجودة 
تبين  أن  ويجب  عليها.  لالطالع  إليها  الناس 
الواجبة  األسباب  بوضوح  الخدمة  شروط 

لحذف تعليق ما أو حظر الدخول للصفحة.

كن مستعداً لألفخاخ
من الطرق الشائعة التي يلجأ إليها الحاقدون 
يعرفون  سؤال  طرح  أو  تعليق  ترك  والترول 
جعل  بغرض  النقاش،  إثارة  إلى  سيؤدي  أنه 
قد  المثال،  سبيل  على  سيئة.  تبدو  الشرطة 
يأتيك سؤال مثل: »هل لك أن تشرح لنا لماذا 
تتجاوز سيارات الشرطة الحد األقصى للسرعة 
النقل  بسيارات  الخاصة  الطريق  حارات  في 

المشترك كل يوم في الساعة 5 مساء ؟«
القواعد  هذه  تذكر  لك،  هذا  يحدث  وعندما 

البسيطة:
• كن شفافاً ونزيهاً.

إذا  نفسها.  المنصة  على  القضية  عالج   •
على  ردك  فليكن  الفيسبوك،  في  نشرها  تم 

الفيسبوك.
• حدد تفاعلك مع الموضوع بردين اثنين. في 
ردك الثاني اذكر الوسيلة التي يمكن من خاللها 
على  أو  شخصياً  المنصة،  خارج  مناقشتهم 

الهاتف أو البريد اإللكتروني أو رسالة خاصة.
ومركز  أداء  إلى  تنظر  عندما  العموم  وعلى 
في  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  منصتك 
تتلقاها  التي  الترول  تعليقات  فإن  المجتمع 
تبدو ضئيلة للغاية، بحيث لن تثر على الصورة 

اإليجابية العامة لوكالتك. 

من هو الترول؟
أي شخص، من  الترول هو  يكون  أن  يمكن 
عن  العاطلين  إلى  المدارس  طلبة  إلى  جارك 
متنمراً  يكون  أن  يمكن  شخص  فأي  العمل، 
إلكترونياً. لقد رأينا كارهي الشرطة، ومتطرفي 
التعديل الثاني وأفراداً حصلوا على شهادة في 
القانون من خالل اإلنترنت كلهم يتنمرون في 

مواقع إنفاذ القانون.
أو  الغضب  مشاعر  بث  يريدون  الذين  إن 
بسبب  منهم  داخلهم  تفاقمت  التي  اإلحباط 
القلق  هذا  عن  التعبير  اآلن  يمكنهم  ما  قضية 
تحت ستار عدم الكشف عن الهوية عبر مواقع 
المثل  يقول  كما  ولكن  االجتماعي.  التواصل 

»اقتلهم بلطفك!«.
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ضفاف

للعام التاسع على التوالي، بقيت اإلمارات العربية المتحدة البلد المفضل الذي يرنو الشباب العرب 
المتحدة  الواليات  وحلت   .)%52( بنسبة  به  تقتدي  أن  لبلدانهم  ويريدون   )%40( بنسبة  فيه  للعيش 
األمريكية في المرتبة الثانية كبلد مفضل للعيش فيه بنسبة )33%( ويريدون لبلدانهم أن تقتدي به بنسبة 

.)%30(
هذه النتائج كشفها استطالع »أصداء بي سي دبليو« السنوي الثاني عشر لرأي الشباب العربي. كما 
كشفت النتائج أن نحو نصف المواطنين الشباب في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، والذين يبلغ 
عددهم 200 مليون شاب وشابة، يفكرون في مغادرة بلدانهم إلحباطهم من تردي األوضاع االقتصادية 
واستشراء الفساد الحكومي في بلدانهم. ويعتبر استطالع »أصداء بي سي دبليو« السنوي لرأي الشباب 
العرب، والذي تجريه وكالة التحليالت واألبحاث االستراتيجية العالمية »بي إس بي«، أكبر دراسة مستقلة 
عن الشباب في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ويرصد آراء الشباب العرب حول مجموعة من 

الموضوعات المختلفة.
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، علق على نتيجة االستفتاء في حساب سموه على »تويتر« قائالً: »مؤلم أن ترغب نصف ثرواتنا 
العربية بالهجرة.. مؤلم حين ال يجد الشباب العرب وطناً وأمناً وعيشاً في وطنه«. وأضاف: »إذا فسدت 
الحكومات خربت البالد وقل أمنها.. وتركها أهلها.. وكل مسؤول سيكون مسؤوالً أمام الله.. القصة 
ال تنتهي هنا«. وحول اختيار 46% من الشباب العرب لإلمارات بلداً مفضالً للعيش، علق سموه قائالً: 
أنموذج ناجح.. وتجربتنا وأبوابنا وكتبنا  »ونحن نقول لهم.. اإلمارات بلد الجميع.. وقد حاولنا بناء 

ستظل مفتوحة للجميًع.
األنموذج الناجح الذي بناه قادة اإلمارات، منذ عهد اآلباء المؤسسين، عليهم رحمة الله جميعاً، هو ما 
دفع الشباب العرب إلى اختيار اإلمارات للعام التاسع على التوالي بلداً مفضالً للعيش، متقدمة بذلك على 
بلدان عريقة ودول عظمى مثل الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا وألمانيا، التي جاءت في المراتب 
التالية بعد اإلمارات. واألمن واألمان الذي تتمتع به دولة اإلمارات هو ما جعل منها أنموذجاً يتطلع إليه 
الشباب العرب متمنين أن تكون بلدانهم مثله. فتردي األوضاع االقتصادية واستشراء الفساد الحكومي 
البلدان لألمان، فاالقتصاد ال يزدهر إال في بيئة تتمتع باألمن، والفساد ال  ما هو إال انعكاس لفقدان 
يستشري إال في بيئة تفتقر لألمان. وحين يشعر الموظف والمسؤول والتاجر أنه يعيش في بلد ال يأمن 
فيه على نفسه وقوت أهله وعياله تمتد يده إلى ما هو ليس من حقه، وعندها يختل وضع البلد ويستشري 

فيه الفساد.
عربية  دولة   17 من  عاماً  و24   18 بين  أعمارهم  تتراوح  وشابة،  4000 شاب  االستطالع  لقد شمل 
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، مع توزع العينة بين الجنسين بنسبة متساوية. وهذه فئة 
عمرية في منتهى الخطورة، يمكن التأثير عليها واستقطابها من قبل الجماعات المتطرفة ذات التوجهات 
الخبيثة، التي تتخذ من العنف وسيلة لتحقيق أهدافها غير النبيلة، كما يمكن توجيهها لبناء الوطن. وقد 
اتضح خالل السنوات العشر الماضية، التي شهد الوطن العربي فيها اضطرابات غير مسبوقة، أدت إلى 
تمزق العديد من البلدان وانشطارها، وانتشار الجماعات المتطرفة فيها، أن هذه الفئة العمرية كانت من 
أكثر الفئات استقطاباً من قبل هذه الجماعات، وأكثرها تعرضاً ألفكارها وسمومها، واستغالل أوضاعها 

االقتصادية الصعبة، واستشراء الفساد في الدول التي تنتمي إليها، والبيئات المغلقة التي نشأت فيها.
لقد حبا الله اإلمارات قادة محبين لوطنهم، مخلصين له، منفتحين على كل األديان والثقافات والشعوب 
والعرقيات، ال يفرقون بين مواطن ومقيم، يعتبرون الجميع شركاء في بناء الوطن. ولهذا نجح األنموذج 
الذي قدمته اإلمارات، وأصبحت مقاربة أنموذج اإلمارات هدفاً لكثير من الدول والشعوب، وغدت دولة 
اإلمارات العربية المتحدة البلد المفضل الذي يرنو الشباب العرب للعيش فيه، متربعة على القمة، متقدمة 
على غيرها من البلدان التي سبقتها إلى االستقالل والنهضة والتقدم. وهذا ليس غريباً على دولة تأسست 
على المحبة، وقامت على التآلف والتعايش والعمل بإخالص من أجل رفعة الوطن، ومضت تبني نهضتها 

على العدل والمساواة وإتاحة الفرص لكل األيادي المخلصة النظيفة.
واليوم عندما تحافظ دولة اإلمارات على منجزها ومكانتها لدى الشباب العرب، فهي تؤكد أنها ثابتة 

على النهج الثابت الذي ال تحيد عنه.

أنموذج اإلمارات الناجح
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رحلة إلى الكويت رحلة إلى الكويت 
ومقام »حزقيال« ومقام »حزقيال« 
في العراقفي العراق

ثم ينتقل بنا لوريمر إلى الكويت، ويصف بلدة 
الجهرة هناك ويقول:

»الجهرة، بلدة كبيرة في الكويت وتقع بالقرب 
من ساحل البحر، وتعتبر المركز الرئيس وربما 
رملي  سهل  في  الكويت  في  للزراعة  الوحيد 
آبار  وفيها  الجمال  مراعي  فيه  تتناثر  منبسط 
ويوجد  قدماً.  عشر  اثني  عمق  على  عديدة  ماء 
وهو  المحصن،  الكويت  حاكم  مقر  الجهرة  في 
 200 نحو  كل ضلع  طول  يبلغ  مربع  هيئة  على 
قدم وارتفاع جدرانه خمسة عشر قدماً، ويوجد 
ويحتوي  قدماً،  عشرون  ارتفاعه  برج  أيضاً 
لمئة حصان،  يتسع  إسطبل  على  الشيخ  حصن 
وفي البلدة ستة وثمانون منزالً تقطنها نحو مئة 
أسرة، وتكمن أهمية الجهرة في صفتها الزراعية 
بشكل رئيس، وأهم المحاصيل القمح والشعير، 
كما يزرع البرسيم ويسمونه »جت« عالوة على 
والباذنجان  والبازالء  والقرع  والشمام  البطيخ 
والبامية والطماطم. وفي الجهرة نحو ألفي شجرة 
النخيل. وتزرع المحاصيل في أراٍض تحيط بها 
حواجز أو أسوار من الطين يبلغ ارتفاع السور 
تسعة أقدام، وهناك 14 بئراً كبيرة عمق الواحدة 
اهتماماً  بالجهرة  الكويت  ويهتم شيخ  قدماً.   20
خاصاً أكثر من أي بقعة في إمارته، ليس ألهمية 
مواردها الزراعية بل ألنها تعطي مالكها السلطة 
والنفوذ بين عشائر البدو التي تتردد بالقرب من 

المكان«.
سماه  فقد  العراق،  عن  لوريمر  كتبه  ما  أما 
العراق التركي، وجاء في نحو 40 صفحة، اهتم 
فيها كثيراً بالقوات العسكرية التركية في العراق، 
ألن غاية الكتاب استخبارات عسكرية، فقد كانت 
بريطانيا تعد العدة لغزو العراق وضرب السلطنة 
تفاصيل  فيه  وردت  فقد  لذلك  هناك.  العثمانية 
العدة  التركية من حيث  العسكرية  الوحدات  عن 
وتسليحها  القبائل  قوة  على  عالوة  والعدد، 
وانتسابها الطائفي والمذهبي، وكلها أخبار تنفع 

دليل الخليج..دليل الخليج..

ضريح النبي »حزقيال« في بلدة الكفل
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ذكره  ومما  العسكرية.  والخطط  الجيش  لخدمة 
لوريمر أيضاً حديثه عن بلدة »الكفل« في العراق. 
التاريخية،  ألهميتها  المقال  هذا  في  اخترناها  وقد 
عنها  كتب  يوم  يهود  سكانها  معظم  مدينة  كونها 
لوريمر فقال: »تكمن أهمية الكفل أنها تضم ضريح 
يحيط  فناء  في  وسطها  في  يقع  الذي  »حزقيال« 
الداخلية  الحجر  في  اليهود  معظم  ويقيم  سور  به 
البساطة  في  غاية  والبناء  الضريح،  بهذا  الملحقة 
أنه  الذي يفترض  إلى اإلصالح، والضريح  ويفتقر 
تابوت النبي حزقيال طوله نحو 12 قدماً وعرضه 
وجدران  قبة  شكل  على  سقف  وله  أقدام  ستة 
العادي ومواد المعة  الزجاج  بقطع  مزينة  الحجرة 
وملونة، وقد زينها تاجر يهودي من بمبي، كما قام 
بتجديد معالم الضريح منذ 65 عاماً. ويقوم اليهود 
الكثير  وترسل  الحصاد،  عيد  في  الضريح  بزيارة 
بعيدة  أماكن  الكفل من  قرية  إلى  اليهود  من جثث 

ويدفنون هناك«.
هو  لوريمر،  قاله  ما  إلى  أضيفه  أن  أريد  الذي 
قبر النبي حزقيال المعروف في الديانة اإلسالمية 
باسم ذي الكفل، وقد ورد ذكره في القرآن الكيرم 
َن  بقوله تعالى: »َوإِْسَماِعيَل َوإِْدِريَس َوَذا الِْكْفِل ُكّلٌ مِّ
»َواْذُكْر  تعالى:  »األنبياء- ٨٥«. وقوله  اِبِريَن«  الصَّ
اأْلَْخيَاِر«-  َن  مِّ َوُكّلٌ  الِْكْفِل  َوَذا  َوالْيََسَع  إِْسَماِعيَل 
»ص- 48«. وقيل عرف بذي الكفل ألنه كفل شعب 

إسرائيل بالنجاة من أسر البابليين.
وذكر الرحالة األندلسي اليهودي بنيامين التطيلي 
في رحلته أن مرقد ذي الكفل أو حزقيال يقع على 
شاطئ الفرات وهو بناء جسيم يحتوي على ستين 
بن  حزقيال  مرقد  وهو  برج،  منها  لكل  صومعة 

بوزي الكاهن.
هذه الرواية لها عالقة بقصة السبي البابلي األول 
والثاني أيام نبوخذ نصر في عام 600 قبل الميالد، 
الكفل،  عن  كثيراً  تبعد  التي ال  بابل  إلى  إذ سباهم 
وهناك قام كهنة اليهود بكتابة التوراة التي هي بين 
أيدينا اليوم، وهناك أيضاً مارس اليهود شعائرهم 
الدينية وواصل كهنتهم أعمالهم الدينية وكتبوا كتاب 

التعاليم الدينية المعروف باسم التلمود البابلي.
ثم يتطرق لوريمر بالحديث عن القبائل والعشائر 
في عمان واالمارات، فيتكلم عن بني جابر ويقول 
الحجر،  منطقة  في  رئيسة  بصفة  يقيمون  إنهم 
أودية ثالثة  الرئيس في مجموعة  ومركز تجمعهم 
تعرف بوادي بني جابر في ُعمان، ويوجدون أيضاً 
في مسقط وفي مطرح، ويقدر عدد أفرادها بـ25 ألفا 
ويفخرون بأنهم من ساللة قبيلة ذيبان الشهيرة في 
الشعر العربي، ومنطقة الحجر تابعة لسلطنة ُعمان.

كعب،  بني  قبيلة  عن  أيضاً  لوريمر  ويتحدث 
بقسميها في العراق واإلمارات وُعمان، فالمحسوبون 
في  الجنوبية  عربستان  في  ديارهم  العراق  على 

بني  إلى  ينتسبون  إنهم  ويقولون  المحمرة  منطقة 
بن  كعب  يسمى  رجل  من  انحدروا  الذين  عامر 
ربيع بن عامر وموطنه األصلي نجد، وكانت سلطة 
شيوخ بني كعب تمتد إلى جوار البصرة إلى أن زال 

نفوذهم وأصبحوا اتباعاً لشيخ المحمرة.
أما بنو كعب في ُعمان واإلمارات فينقسمون إلى 
والمزاحيم  والميادلة  والمساعيد  المكاتيم  بطون، 

وغيرهم، وعددهم 1250 في سلطنة ُعمان.
وشيخ القبيلة هو سالم بن ديين المزاحمي ويقيم 

في قرية المهاضة.
منطقة  سكان  علي  بني  قبيلة  عن  ويتحدث 
الشرقي،  الجنوبي  قسمها  في  ُعمان  في  الجعالن 

وهم نحو 12.000 نسمة.
ثم ينتقل بالحديث عن طائفة الخاجة، وهم جيل 
مطرح،  في  خصوصاً  ُعمان  في  يعيشون  كبير 
ولهم هناك قلعة كبيرة وغالبيتهم تجار وأصحاب 
األرز  باستيراد  يعملون  التجار  وكبار  حوانيت، 
من كلكتا واألقمشة والزيت واألدوية من بومباي، 
عالوة  والجافة  الرطبة  التمور  بتصدير  ويقومون 

على تصدير السمك المجفف إلى الهند.
موسوعة  في  الخليج  تاريخ  عن  جاء  ما  أما 
البحرين  عن  تحدث  فقد  الثالث  الجزء  لوريمر 
منطقة  وتاريخ  والسعودية  واألحساء  والكويت 
اختلطت  جبل شمر، وهو في سرده لألحداث فقد 

السبي البابلي
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بحكم  طبيعي  أمر  وهذا  باآلخر  بعضها  الروايات 
بين  المتشابكة  والعالقات  الجغرافي  الجوار 
على  الواحدة  تتداعى  التي  واألحداث  األطراف 
األخرى. وسوف نعرضها حسبما ذكرها المؤلف، 
ثم نلقي الضوء عليها إذا احتاج األمر إلى ذلك زيادة 

في اإليضاح والتوضيح.
وعاد  البحرين.  عن  الحديث  الكتاب  استهل 
في  الفارقة  العالمة  وهو   1782 عام  إلى  بالتاريخ 
تاريخ هذا البلد العربي الخليجي الذي كان يومذاك 
واقعاً في قبضة إيران أيام الشاه كريم خان الزند، 
ناصر  الشيخ  إيران  قبل  البحرين من  وكان حاكم 

حاكم بوشهر الفارسية أيضاً.
التاريخ  مسرح  على  ظهر   ،1782 عام  وفي 
الخليجي الشيخ محمد بن أحمد بن محمد بن خليفة 
ارتحلت  قد  كانت  التي  العتوب  قبائل  األول، شيخ 
من الكويت وسكنت منطقة الزبارة. وبسبب التوسع 
اإليراني في المنطقة، قام ابن الشيخ ناصر بهجوم 
أحمد  الشيخ  له  فتصدى  الزبارة،  منطقة  على 

وجماعته وأنزلوا بهم هزيمة.
الشيخ ناصر أرسل رسالة  إلى  الخبر  بلغ  فلما 
مركزه  تعزيز  منه  وطلب  البحرين  والي  ابنه  إلى 
والصمود في موقعه، لكن الرسالة وقعت بيد العتوب 
لنصرة  طريقهم  في  كانوا  الذين  الكويت  أهل  من 
جماعتهم العتوب الذين هاجمهم ابن الشيخ ناصر 
حاكم بوشهر وأخذوها وسلموها إلى الشيخ أحمد 
بن محمد بن خليفة، فقرر أن ينهي التواجد اإليراني 
بطلب  العربية  القبائل  بين  فنادى  البحرين  في 
الحويلة  من  مسلم  آل  قبائل  به  فالتحقت  النجدة، 
وآل بن علي من القويطر والسودان والقبيسات وآل 
القبائل  من  وغيرهم  والظلوف  والمنانعة  بوعينين 
المنامة  في  اإليرانية  الحامية  وحاصروا  العربية 
الحامية  استسلمت  الحصار  من  شهرين  وبعد 
ودخلها الشيخ أحمد بن محمد بن خليفة فاتحاً يوم 
1783/6/29 وصار اسمه »أحمد الفاتح« وتحولت 
البحرين منذ ذلك الوقت إلى إمارة عربية يحكمها آل 

خليفة من العتوب إلى يومنا هذا.
مركزاً  البحرين  تصبح  أن  إلى  ذلك  أدى  وقد 
أسطوالً  بنوا  ما  سرعان  العتوب  أن  ذلك  تجارياً، 
مسقط  بين  البضائع  ينقلون  وراحوا  تجارياً 
ثم  العربي،  الخليج  موانئ  من  وغيرهما  والبصرة 
أصبح التجار من أهل البحرين يسيطرون سيطرة 

شبه كاملة على تجارة اللؤلؤ في الخليج. 
البحرين  عن  بالحديث  لوريمر  يستمر  ثم 
ففي  القواسم،  مع  الجوار خاصة  بدول  وعالقاتها 
عام 1820 وقع الغزو البريطاني إلمارة رأس الخيمة، 
حكام  وقعها  التي  الصلح  معاهدة  عقد  ذلك  أعقب 
اإلمارات مع بريطانيا، وكان من جملة الموقعين نائب 
الجليل، فكان  السيد عبد  البحرين اسمه  عن حكام 
ذلك التاريخ بداية لعالقات بين البحرين واإلنجليز 
على عهد الشيخ عبدالله بن أحمد الفاتح. ثم يستمر 
لوريمر بالحديث عن تداول السلطة بين آل خليفة 
البحرين  عالقات  إلى  ينتهي  أن  إلى  البحرين  في 
عن  بالحديث  ويبدأ  األوروبية،  والدول  أمريكا  مع 

البحرين  زار   1899 عام  ففي  أمريكا.  مع  العالقة 
الحصول  واستطاع  زويمر  اسمه  أمريكي  مبشر 
في  تبشيرية  إرسالية  بفتح  اإلنجليز  موافقة  على 
بدأت  ما  سرعان  لكن  ذلك،  له  فسمحوا  البحرين، 
من  والسكان  البحرين  حاكم  من  تتوافد  الشكاوى 
البعثة  أن  اإلنجليز  وشعر  والبعثة،  زويمر  نشاط 
إلى  وتحول  المركز،  غلق  تم  لذلك  بالعنف،  مهددة 
مستشفى وعيادة خارجية باسم »مستشفى ماسون 
التذكاري« وفي نوفمبر 1903، تم افتتاح مستشفى 
بريطاني باسم مستشفى الملكة فيكتوريا التذكاري. 
ثم ينتقل لوريمر بالحديث عن المصالح األلمانية في 
تشتغل  ألمانية  وكالة  إنشاء  أدى  فيقول:  البحرين 
إثارة  إلى   1901 سنة  البحرين  في  اللؤلؤ  بتجارة 
عدة مشكالت سياسية، فقد كانت هذه الوكالة فرعاً 
لمؤسسة في هامبورغ اسمها »تاروت وشتيركن« 
قد  الرجل  هذا  وكان  »ونكهاوس«  المستر  أسسها 
وصل إلى الخليج ألول مرة عام 1897، وسكن في 
هناك حصل  1901. وخالل وجوده  عام  إلى  لنجة 
على كل االتفاقيات التي عقدتها بريطانيا مع إمارات 
الخليج، وحينذاك توجه إلى البحرين وعقد اتفاقية 
في  أوروبية  اتفاقية  أول  وكانت  اللؤلؤ،  تجارة 
الساحة عندما  طرأ على  جديداً  أمراً  لكن  البحرين، 
اكتشف حاكم البحرين أن هذه الوكالة تبيع الخمور، 
الشحنات  ومصادرة  بيعها  بمنع  أمراً  فأصدر 
الواردة منها. ثم ظهرت مشكلة جديدة عن عالقة 
الشركة بقيامها باتصاالت مع ممثل قنصلية أجنبية 
الشركة  بين  تجاري  خالف  حصول  عند  وكذلك 
والمواطنين من أهل البحرين ثم تأزم الخالف بين 
المواطنين والشركة، وفي عام 1904 هاجم األهالي 

مقر الشركة وبذلك أغلقت أبوابها.
األحساء  تاريخ  عن  للحديث  لوريمر  ينتقل  ثم 
ذكره  ما  مع  اختالط  وفيه  السادس،  الفصل  في 
نقتطف  لذلك  نجد.  تاريخ  عن  الثامن  الفصل  في 
الضابط  رحلة  األحساء،  أي  السادس  الفصل  من 
إلى  ومنها  األحساء  إلى  الكابتن سادلر  اإلنجليزي 

دون  من  الحدث  إلى  يقفز  لوريمر  أن  غير  جدة. 
مقدمات، لذلك ولكي نوضح السفرة، البد من تبيان 

أسبابها.
»إمارة  باسم  تعرف  يومذاك  السعودية  كانت 
آل  قاعدة  نجد  في  الدرعية  لمدينة  نسبة  الدرعية« 
سعود هناك، ثم توسعت هذه اإلمارة شرقاً وغرباً، 
وعلى عهد األمير عبدالله بن سعود كانت الحجاز 
قد وقعت بيده ما أثار حاكم مصر محمد علي باشا، 
فقرر انتزاعها وتدمير اإلمارة السعودية فأرسل أول 
حملة بقيادة ابنه طوسون باشا عام 1811 أبحرت 
من مصر ونزلت في ينبع على البحر األحمر. وفي 
عام 1812 استولى على المدينة المنورة إال أن األمير 
عبدالله بن سعود تمكن من صده وإعادته مكسوراً 
إلى القاهرة لذلك جهز محمد علي باشا حملة أخرى 
الدرعية  إبراهيم، وكان واجبها احتالل  ابنه  بقيادة 
وتمكنت تلك القوة من تحقيق انتصاراتها وواصلت 
 1818/9/9 يوم  واقتحمتها  الدرعية.  نحو  تقدمها 

وسقط األمير عبدالله أسيراً بيدها.
وفي تلك األثناء كانت بريطانيا تعد نفسها لشن 
هجوم على رأس الخيمة وإسقاط حكم الشيخ حسن 
التنسيق  ولغرض  للسعودية.  الموالي  رحمة  بن 
مع إبراهيم باشا الموجود في نجد يومذاك، فإنها 
أصدرت تعليماتها إلى الكابتن »فوستر سادلر« من 
كتيبة صاحبة الجاللة 47، أن يذهب لمهمة خاصة 
باشا  بإبراهيم  يلتقي  لكي  الحجاز  إلى  الهند  من 
والتباحث معه، على أن يبحر إلى ساحل األحساء، 
يتعاون  وأن  الباشا  للقاء  طريقه  يشق  هناك  ومن 
غير  القبائل  أبناء  وكذلك  اإلنجليزية  السلطات  مع 
وصلت   1819/6/18 يوم  وفي  للدرعية.  الموالية 
سفينته إلى ساحل القطيف وترجل منها وكانت قد 

وقعت بيد »خليل أغا« وقوته ال تتجاوز 60 جندياً.
بني  قبيلة  من  مجموعة  قامت  فقد  لذلك 
يوم  القطيف  إلى  ووصل  كأدالء  بمرافقته  خالد 
1819/7/11، وهناك التقى بمبعوث بريطانيا قدمه 
إلى الحاكم العام لألحساء محمد أغا الكاشف الذي 
يأخذه  أن  عليه  وعرض  به  كبيراً  اهتماماً  أبدى 
غادر  لذلك  بوعده  يف  لم  لكنه  الباشا،  لمقابلة 
سادلر وحده يوم 7/24، قاطعاً الطريق الصحراوي 
لكنه  والخوف،  والقلق  باإلرهاق  الموحش وأصيب 

واصل سيره.
إلى هنا يتوقف لوريمر عن االستطراد بالحديث 
وماذا حصل لهذا الكابتن. ففي مصادر أخرى قالت 
فيها  يقيم  المنورة، حيث  المدينة  إن سادلر وصل 
بمالبسه  الباشا  وقابل   ،9/18 يوم  باشا  إبراهيم 
فلم  عليه،  بادية  اإلرهاق  وعالمات  الرثة  العربية 
يلق الباشا باالً له، ورفض عروضه، وقيل إنه طرده 
آخر األمر، فهرب إلى أزقة المدينة وعاش متسكعاً 
لمدة شهرين وذهب إلى ساحل البحر إلى أن وصل 
إليه  فذهب  ويلز«،  أوف  »برنس  اإلنجليزي  الطراد 
أن  مغامرته  نتيجة  وكانت  إنجلترا،  إلى  به  وعاد 
كتابه  وألف  قسيساً  وصار  الكنيسة  إلى  انصرف 
»يوميات رحلة في الجزيرة العربية«، وأصبح أول 

أوروبي يخترق الجزيرة العربية.

نبوخذ نصر
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خاصة،  واإلسبان  عامة  المستشرقون  أسهم 
في  األندلسية  والدراسات  البحوث  إغناء  في 
ما  ذلك،  غير  إلى  والعلوم  والتاريخ  والفن  األدب 
تباعاً  األضواء  وألقى  الدراسات  تلك  مجال  وسع 
في  األندلس  في  العربية  الحضارية  اآلثار  على 
وجوه المعرفة المختلفة، وأسهموا في حركة نشر 
العربية األندلسية، فاكتمل لهم جانبا  المخطوطات 

الدراسات البحثية وإحياء النصوص التراثية.
األندلسي  الفكر  بتاريخ  ُعنيت  التي  الكتب  ومن 
عامة كتاب عنوانه: »تاريخ الفكر األندلسي« ومؤلفه 
هو أحد كبار المستشرقين: »آنخل جنثاليث بالنثيا«.
للتراث  والمحققين  الباحثين  أحد  ترجمه  وقد 
األندلسي الدكتور حسين مؤنس، ونشره في مجلّد 

واحد.

»1«
 1889« بالنثيا  جنثاليث  آنخل  هو:  المؤلف 
 ،1910 سنة  مدريد  جامعة  في  تخرج   »1949  -
اإلسباني  العربي  األدب  تاريخ  في  كتاباً  وصنف 
 :  2« »المستشرقون«  كتاب  وصفه صاحب  »كما 
201« أصدره سنة 1928م وتقدم به لدرجة استاذية 
في  والمسلمين  اليهود  حضارة  تاريخ  كرسي 
جامعة مدريد، عقب تنازل: ريبيرا ري طراخو عن 
الكرسي مختاراً ليتفرغ ألبحاثه، وانتخب عضواً في 
عدد من المجامع العلمية. وتوفي إثر حادث سيارة، 
وُكتب بالنثيا وبحوثه األندلسية كثيرة بين دراسات 
تقويم  كتاب  نشر  آثاره،  ومن  محققة،  ونصوص 
الذهن ألبي الصلت الداني، وترجمته، وكتاب: تاريخ 
الشرقية،  األقاصيص  ومكتبة  اإلسالمية،  إسبانية 
واإلسالم  »باالشتراك«،  اإلسباني  األدب  وتاريخ 

والكوميديا اإللهية ووثائق عربية.... إلخ.
اإلسبانية  الطبعة  على  اعتمد  المترجم  والنص 
الثانية 1945 مع إضافات أخذها المترجم عن الطبعة 
مهمة  مكانة  المترجم  الكتاب  احتل  وقد  األولى. 
في الكتب التي تعّرف باألدب األندلسي »بالمعنى 
والفكر  الثقافة  تعني  التي  »أدب«  لكلمة  الواسع 

أيضاً«.
زمان  من  صنفه  قد  مؤلفه  كان  وإن  والكتاب، 
فقد  األندلسي،  الفكر  تاريخ  كتب  أهم  من  طويل 
استفاد المؤلف من المصادر والمراجع األندلسية 
لكتابه،  منهجاً  ووضع  ومطبوع،  مخطوط  بين 
قصد  ما  تغطي  متعددة  عناوين  على  وقسمه 
باإليجاز  اتسم  »وإن  جامع  كتاب  تأليف  من  إليه 
المنهجي« يعّرف القارئ بحركة الفكر في األندلس، 
مطبوعة  كتب  وأسماء  وأدباء  علماء  أسماء  ويقّدم 
زادت  إلى غرضه، وقد  الكتاب  ومخطوطة توصل 
صفحات الكتاب في نسخته العربية على سبع مئة 

صفحة.

»2«
قسم المؤلف كتابه خمسة عشر فصالً، وجعل 
الفصل األول مقدمة تاريخية اختصر فيها التاريخ 
األندلسي، وأشار إلى مراحله مع مرور الزمن من 
ألنها  خطة حسنة  وهي  غرناطة،  نهاية  إلى  الفتح 
كل  عند  التواريخ  إلى  العودة  المؤلف  على  وفّرت 
فصل من الفصول، وسأعرض خطة الكتاب، ومنهج 
المؤلف في عرض مواد فصول كتابه، وأسلوبه في 
على  والقضايا  للموضوعات  واستيفائه  المعالجة، 

ضوء ما كان بين يديه من المصادر والمراجع.
العنوان  مجريات  فصل  كل  في  يعرض  وكان 
»أو الموضوع« الذي يعالجه، متسلسلة مع عصور 
 - مثالً   - الثاني  الفصل  ففي  األندلسي،  التاريخ 
عالج موضوع الشعر في األندلس وتسلسل على 
النحو اآلتي: بدأ بالشعر الفصيح، ومّر على عصر 
اإلمارة »األموية« وعصر الخالفة، وعصر الطوائف، 
وعصر المرابطين، فالموحدين فمملكة غرناطة، ولما 
على ممالك ودويالت  الطوائف مقسماً  كان عصر 
فرع منه فروعاً للممالك الرئيسة: قرطبة، وإشبيلية، 
وغرناطة، والمرّية، وبنلسية، ومرسية، وبطليوس، 
وسرقسطة، وبعد أن انتهى من عرض تاريخ الشعر 
الشعبي  االتجاه  عن  بفقرة  البحث  أكمل  الفصيح 

الدارج »الموشحات واألزجال«.

وتناول الفصل الثالث: األدب: أعالمه ومؤلفاتهم، 
كتب  والخامس:  اللغة،  ومراجع  النحو  والرابع: 
وخصص  العصور،  على  مقسوماً  العام  التاريخ 
فقرة لكتب التراجم وفهارس الكتب، وأخرى لتاريخ 
األدب، وثالثة لتواريخ النواحي. والفصل السادس 
للجغرافية والرحالت، والسابع للفلسفة واإللهيات، 
األفالطونية  المدرسة  عناصر:  ثالثة  عنه  وفّرع 
الحديثة، والمدرسة المشائية والتصوف، والفصل 
وتفسير  للقراءات  والتاسع  الحديث،  لعلم  الثامن 
القرآن، والعاشر لعلم أصول الفقه، والحادي عشر 
والنبات،  للطب  عشر  والثاني  والفلك،  للرياضيات 
والثالث عشر لآلثار األدبية لغير المسلمين، والفصل 
عشر:  والخامس  المستعجمين  ألدب  عشر  الرابع 
آثار األدب األندلسي »أي تأثير األندلس في األمم 
األخرى: في الفلسفة والعلوم والتربية والقصصة، 
والشعر القصصي في إسبانية اإلسالمية، وأخيراً: 

األثر في الشعر«.

»3«
بدأ المؤلف كالمه على الشعر األندلسي بمقدمة 
عامة اعتمد في جانب منها على غارثيا غومس زميله 
في الدراسات األندلسية، وقال إن شعراء األندلس - 
في أغلبهم - عاشوا أعمارهم مكبلين بقيود القوالب 
الشكلية الجامعة، ومن ثم لم يستطيعوا أن يدخلوا 
المعاني  تمس  أشياء  إال  التغيير  من  الشعر  على 
المعاني  هذه  يعطوا  أن  فحاولوا  »كالمشارقة« 
»أنابيق«  في  تقطيرها  طريق  عن  جديدة  صوراً 
منها  استخرجوا  حتى  ذلك  في  وأوغلوا  بالغية، 
تشبه  التي  »األرابسكية«  الشعرية  الزخارف  تلك 
أن تكون قصوراً حمراء لفظية، واستعمل المؤلف 
عبارة زخارف أرابيسكية تشبيهاً للشعر األندلسي 
- كما يقول- بفن األرابيسك أي الزخارف العربية. 
وظاهر أن بالنثيا بنظر األندلسيين وكأنهم جميعاً 
أو  واحدة  خصائص  ويحمل  واحد،  عصر  من 
متقاربة جداً. ومّر المؤلف على موضوعات الشعر 
في  األندلس  شعراء  صنعة  على  ونبّه  األندلسي، 
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شعر الوصف الذي يبدو من عمل شعراء يتأملون 
ما حولهم في فتور وبطء وإسهاب، وضرب مثلين 
بن  علي  الحسن  ألبي  أحدهما  الوصف  شعر  من 

حصن في وصف فرخ حمام، أوله:
وما هاجني إال ابن ورقاء هاتف

            على فنن بين الجزيرة والنهر
عثمان  بن  جعفر  أبي  للوزير  قطعة  والثاني 

المصحفي في وصف ثمرة سفرجل:
ومصفرة تختال في ثوب نرجس

          وتعبق عن مسك ذكي التنفس
لها ريح محبوب وقسوة قلبه

        ولون محب حلة السقم مكتسي
فصفرتها من صفرتي مستعارة

        وأنفاسها في الطيب أنفاس مؤنسي
واستحسن قدرة شعراء األندلس على الوصف، 
األدب  عصور  على  ومّر  التشبيه،  في  وبراعتهم 

متحدثاً عن أبرز الشعراء مقّدماً نماذج مختارة من 
أشعارهم.

»4«
كتاب:  ومنها  األندلسي،  األدب  كتب  وعرض 
»العقد« البن عبد ربه الذي اشتهر بعنوان: »العقد 
والنحو،  باللغة  األندلس  أهل  عناية  وذكر  الفريد«، 
وسرد من أسماء كتب عدد منهم مثل ابن سيده، 
علي  وأبي  القاهرة  نزيل  األندلسي  حيان  وأبي 
استعرض  العامة  التاريخ  كتب  وفي  الشلوبين... 
للتسلسل الزمني،  المؤلفات - مع المؤلفين- تبعاً 
وكتبه،  حزم،  ابن  عند  مفصلة  وقفة  ووقف 
ذلك،  وبعد  زمانه،  في  اشتهرت  التي  ومدرسته 
شاعت في األندلس، وانتقلت إلى المشرق. وعرض 
مرة  أول  صدر  قد  وكان  الحمامة«،  »طوق  كتاب 
سنة 1914، وقال: ولم تلبث طريقة ابن حزم- بعد 

أصبحت  أن  والفقه-  الدين  علوم  على  تطبيقها 
اتباعه  وكّون  الظاهري،  المذهب  محل  حل  مذهباً 
صاعد  رجالها:  من  وكان  بالحزمية،  عرفت  فرقة 
والفقيه  األمم«  طبقات  كتاب  »صاحب  الطليطلي 
أحمد  بن  وسالم  القرطبي،  عبدالبر  ابن  المحّدث 
المقتبس«،  »جذوة  صاحب  والحميدي  القرطبي، 
والد  العربي  بن  المحّدث ومحمد  المقرئ  وشريح 

أبي بكر بن العربي صاحب »أحكام القرآن«.
- واستعرض التواريخ وكتب التراجم األندلسية، 
البر،  عبد  البن  كبير  عدد  منها  صدر  قد  وكان 

والخشني، وابن القرضي، وابن بشكوال... إلخ.
بادئاً  الجغرافية،  في  التأليف  حركة  وذكر   -
الذي  362-هـ«   291« بالتاريخي  الملقب  بالوّراق 
منها  إلينا  »لم يصل  النوعية  الكتب  من  ألف عدداً 
منه  استفاد  األونبي  البكري  عبيد  أبا  لكن  شيء«، 

في كتبه »432 - 487هـ«.
الفلسفة  المؤلف مادة حسنة لعنوان:  - ووجد 
عمن  وتحدث  التصوف،  فيها  وأدخل  واإللهيات 
»ابن  الحديثة  األفالطونية  المدرسة  في  أدخلهم 
الصلت  أبو  وفيهم  المشائية  والمدرسة  مسرة« 
الداني نزيل مصر. وابن السيد البطليوسي، وابن 
باجة »صاحب: تدبير المتوحد« وابن طفيل صاحب 
مع  الوقوف  وأطال  رشد،  وابن  يقظان  بن  »حي 

المتصوفة عند ابن عربي »محيي الدين«.
والتفسير.  والقراءات  الحديث،  علم  وعالج   -

وعلم أصول الفقه بما كان بين يديه.

»5«
وذكر  بالرياضيات،  األندلسيين  عناية  ودرس 
أشهر أعالمهم وما اختص كل واحد به من جواب 
واحد،  فصل  في  والنبات  الطب  وجمع  وإبداعات، 
فمّر على أوائل األطباء باألندلس، وذكر من األعالم 
ومن األسر الطبية أبا القاسم الزهراوي، وابن وافد، 
وقد  إشبيلية  أعيان  زهر  بني  وأُسرة  رشد،  وابن 
لتطبيبهم،  وأمراؤهم  الموحدين  خلفاء  اصطفاهم 
وكان منهم أطباء مشهورون وطبيبات أيضاً. وذكر 
من العشابين وعلماء النبات مثل أبي جعفر الغافقي 
وابن البيطار »نزيل دمشق« أشهر العشابين وعلماء 

النبات.
وعالج في القسم األخير من الكتاب اآلثار األدبية 
المستعربين  األندلس من  أهل  المسلمين من  لغير 
»اإلسبان الذين تعّربوا وبقوا على النصرانية« ومن 
اليهود، وأدب المستعجمين »العرب الذين بقوا في 
األندلس بعد انتهاء الحكم العربي، الموريسكيين... 
وختم بتسجيل موجز مرّكز ألثر األدب األندلسي 

في اآلداب األجنبية.
إن المخطط المنهجي الذي وضعه آنخل جنثالث 
األندلسي«  الفكر  بـ»تاريخ  المترجم  لكتابه  بالنثيا 
كتابه،  في  عليه  جرى  الذي  المفيد  واالختصار 
والدقة - في الغالب- في المعالجة: جعلت الكتاب 
باقي القيمة إلى اآلن، وإن كانت المواد العلمية قد 
زادت زيادة كبيرة من وقت ُصنع الكتاب إلى الوقت 

الحاضر. إنه كتاب أكاديمي من الطراز الرفيع.
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األرشيف

قمة الرياض لدول مجلس 
التعاون اخلليجي تعكس مدى 

التقدم الذي متضي فيه دول 
املنطقة على طريق الوحدة..

فأقام ملوك ورؤساء الدول 
اخلليجية مشروع االتفاقية 

االقتصادية املوحدة التي 
ستكون املوافقة عليها أول 

إجناز عملي مهم يترتب على 
قيام مجلس التعاون، وخطوة 

مهمة لتوثيق العالقات 
الطبيعية القائمة بني األشقاء 

برباط املصلحة املشتركة، 
وهي اخلطوة التي وصفها أمني 

مجلس التعاون بأنها تأتي 
تعبيراً عن طموحات املواطن 
اخلليجي. ولتجعل من البيت 

اخلليجي ساحة واحدة.

مختارات مما نشرته مجلة
»الشرطة« خالل عقودها 

األربعة املاضية

إعداد: موزة احلمادي

احتفلت اإلدارة العامة للشرطة بأبوظبي بتخريج 
دورة الالسلكي الفنية العاشرة التي استغرقت سبعة 
شهور وشارك فيها 61 دارساً تلقوا خاللها دراسات 
والشفرة  المخابرة  أصول  في  ونظرية  عملية 
والمغناطيس  والكهرباء  الالسلكية  والنظريات 
اإلنجليزية  واللغة  الالسلكية  واألمواج  والهوائيات 

ومعلومات عن أجهزة اإلنذار المبكر والكمبيوتر.
ميكانيك  دورة  تخريج  نفسه  اليوم  في  تم  كما 
األجهزة الالسلكية التي استغرقت 12 شهراً وشارك 
وتصليح  صيانة  على  خاللها  تدربوا  أفراد   8 فيها 

األجهزة الالسلكية.
وقام المقدم سالم عبيد نائب المدير العام للشرطة 

بالشكر  وتقدم  الخريجين  على  الشهادات  بتوزيع 
للقائمين على هاتين الدورتين للجهود التي بذلوها 

وتمنى للخريج التوفيق في مجال عملهم.
وكان الرائد محمد جمعة رئيس قسم االتصاالت 
قد ألقى كلمة في بداية الحفل شرح خاللها مراحل 
الدولة ما  أبناء  التي تلقاها الخريجون من  الدراسة 
وطنية  كوادر  بخلق  المسؤولين  اهتمام  على  يدل 
مجاالت  مختلف  في  المسؤولية  تحمل  على  قادرة 
إبراهيم  المقدم  الحفل  شهد  وقد  الشرطي.  العمل 
بشرطة  والمالية  اإلدارية  الشؤون  مدير  المحمود 
أبوظبي، والرائد سالم حبوش رئيس قسم الشؤون 

الذاتية وعدد من المسؤولين والضباط.

اجتامع مديري رشطة اإلمارات برئاسة العقيد خلفان خميس

عقد اجتماع لمديري شرطة اإلمارات برئاسة 
العقيد خلفان خميس وكيل وزارة الداخلية تم 
الخاصة  الموضوعات  خالله مناقشة عدد من 

بالشرطة واألمن على مستوى الدولة.
فيما يختص بالدورات المحلية تقرر التأكيد 
الخاص  الداخلية  وزارة  بنظام  التقيد  على 
بتنظيم هذه الدورات عن طريق اإلدارة العامة 

للتخطيط والتدريب وبالتنسيق معها. 
كما تقرر أن تقوم جميع الجهات باالتصال 
بشأن  والتدريب  للتخطيط  العامة  باإلدارة 
إدراجها  يتم  حتى  تنظيمها  المطلوب  الدورات 

ضمن المنهاج السنوي للدورات.
المبعوثين  دخول  بتنظيم  يختص  وفيما 
يسمح  أن  تقرر  المطارات  إلى  الدبلوماسيين 
للسفير أو نائبه بدخول ساحة المطار وقاعات 
الشرف، وذلك بموجب البطاقات التي يحملونها 

اللون  »ذات  الخارجية  وزارة  من  والصادرة 
بدخول  السفارات  لموظفي  ويسمح  األبيض« 
الحقائب  واستالم  والقادمين  المغادرين  قاعتي 

يحملونها  التي  البطاقات  بموجب  الدبلوماسية 
اللون  »ذات  الخارجية  وزارة  من  والصادرة 

األزرق«.

رشطة أبوظبي تحتفل بتخريج دورة الالسليك الفنية العارشة
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افتتاح مركز للدفاع المدني بمنطقة توام بالعين

مدير  القبيسي  سالم  بطي  المقدم  افتتح 
باإلدارة  بالوكالة  العمليات  شؤون  إدارة 
العامة للدفاع المدني بأبوظبي المقر الجديد 
بمدينة  توام  بمنطقة  المدني  الدفاع  لمركز 
العامة  اإلدارة  مشاريع  ضمن  وذلك  العين، 
العمراني  التوسع  مع  تمشياً  المدني  للدفاع 
مدينة  تشهده  الذي  والتجاري  والصناعي 

العين.
سعيد  الرائد  االفتتاح  حفل  وحضر 
بالعين  المدني  الدفاع  إدارة  الشامسي مدير 
حضر  كما  اإلدارة،  ضباط  من  كبير  وعدد 
الدرمكي  عبدالرحمن  سالم  السيد  الحفل 
مدير إدارة مستشفى توام، والدكتور جورج 
ماتيوس مدير منطقة العين الطبية وعدد من 
المركز  تزويد  تم  وقد  المستشفى.  أطباء 
الجديد باألجهزة واآلليات الحديثة والمتطورة 
الالزمة لإلطفاء واإلنقاذ واإلسعاف، وبالقوة 

البشرية المدربة.
إدارة  مدير  القبيسي  بطي  المقدم  قام  ثم 
داخل  بجولة  بالوكالة  العمليات  شؤون 
المركز، ويذكر أن هذا المركز يخدم مستشفى 
توام ومنطقة المقام والمناطق المجاورة لها.

لقاء مع الدفعة الخامسة لمرشحي الضباط بكلية الشرطة

كلية  عام  مدير  غباش  صقر  العميد  التقى 
المرشحين  للطلبة  الخامسة  بالدفعة  الشرطة 
اللقاء  استهل  وقد  بالكلية.  التحقوا  الذين 
بالترحيب بالطلبة وهنأهم باسم وزارة الداخلية 
وكلية الشرطة على قبولهم بالكلية، كما هنأ بشكل 
شرف  لهم  كان  الذين  المقبولين  الطلبة  خاص 

المشاركة في التدريب مع المتطوعين.
الشباب  أن هؤالء  إلى  الكلية  عام  مدير  ونوه 
عن  األصيل  الوطني  السلوك  بهذا  عبروا  قد 
هذا مؤشر  إن  وقال  والعطاء،  للبذل  استعدادهم 

يكون  أن  ونتمنى  الكلية،  في  إليه  نسعى  طيب 
القدوة  تكون  وأن  منكم،  واحد  كل  في  موجوداً 

الحسنة هدفنا جميعاً.
وقد أوضح العميد صقر غباش في هذا اللقاء 
الطالب  عالقة  تحكم  التي  األساسية  الثوابت 
بالكلية منذ لحظة التحاقه بها وحتى ساعة تخرجه 
بمفاهيمها  العسكرية  الحياة  أن  على  وأكد  منها، 
األخالقية ومضامينها العلمية واإلنسانية تحتاج 
يؤهل  لكي  االستعدادات  هذه  لديه  إنسان  إلى 

للوظيفة الشرطية.
األزمات وأوقات الشدة 

هي وحدها التي تكشف 
عن صالبة املعدن، وعمق 

االنتماء، ولقد جاءت أزمة 
اخلليج لتكشف عن مدى 

صالبة معدن شعب اإلمارات 
وعمق انتمائه إلى هذه 

األرض الطيبة واستعداد 
جميع مواطنيه للدفاع 

عنها والتضحية من أجلها 
بدمائهم وأرواحهم.

كان تخريج الدفعة األولى 
من املتطوعني في القوات 

املسلحة مظاهرة شعبية، 
التقى خاللها شباب ورجال 

دولة اإلمارات، حول زايد 
القائد، وسواعدهم ترفع 
السالح عالياً تعبيراً عن 

استعدادهم خلوض أي معركة 
من أجل حماية الوطن 

والدفاع عنه.
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من األمور التي دعانا اهلل 
سبحانه وتعالى إلى التمسك 

بها عند الشدائد، الصبر 
والرجاء بأن يلهمنا املولى 

ُحسن العزاء، وأن تعمر قلوبنا 
اآلية الكرمية »إنا هلل وإنا إليه 

راجعون«.
وفي هذه األيام التي تصادف 
مرور عامني على غياب األب 

القائد الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان »طيَّب اهلل ثراه«، فإننا 

ونحن نشعر بفداحة الفقد 
ونؤمن بقضاء اهلل وقدره، ننظر 

حولنا لندرك عظمة ما أجنزه 
هذا األب الكبير، بفطنته وبُعد 
نظره. حيث أسس لهذه البالد 

من القدرات البشرية واملادية ما 
يكفي الستمرار وازدهار مسيرة 

البناء والتقدم فيها.
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وقع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 
آل  مبارك  بن  نهيان  الشيخ  الداخلية ومعالي  وزير 
رئيس  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزير  نهيان 
مجمع كليات التقنية العليا مذكرة تفاهم بين وزارة 
العليا وتنص المذكرة على  التقنية  الداخلية وكليات 
تعاون كل من اإلدارة العامة للموارد البشرية بشرطة 
لألبحاث  التفوق  مركز  مع  التقنية  وكليات  أبوظبي 
التقنية  لكليات  التابع   TREC والتدريب  التطبيقية 
العليا، والذي سيقوم بإعداد وتقديم المهارات العلمية 
واللغة اإلنجليزية والرياضيات، وتوفير بيئة تعليمية 
واالتصاالت.  المعلومات  تقنية  على  تعتمد  حديثة 
آل نهيان  الشيخ سيف بن زايد  الفريق سمو  وأكد 
وتوفير  المواطنين  السجناء  بتأهيل  االهتمام  على 
اإلمكانات الكفيلة بانضمامهم للقوى العاملة المواطنة 
في الدولة. ورفدهم في سوق العمل عن طريق توفير 

الفرص التعليمية لهم وإكسابهم المهارات األساسية 
السوق بما في ذلك استخدام  التي تؤهلهم لدخول 
تقنية المعلومات واالتصاالت الحديثة. وأشاد سموه 
العالي  التعليم  لوزارة  التابعة  التقنية  كليات  بدور 
بالدولة.  العاملة  القوى  تنمية  في  العلمي  والبحث 
التنظيم  كفاءة  تعزز  التي  اإلبداعية  التقنية  وإدخال 
واألداء في دولة اإلمارات والمنطقة. وأعرب معالي 
سعادته  عن  نهيان  آل  مبارك  بن  نهيان  الشيخ 
بالشراكة الفعالة بين وزارة الداخلية ووزارة التعليم 
إلعداد  بينهما  والتنسيق  التعاون  ومدى  العالي 
وتأهيل الكوادر البشرية المواطنة القادرة على القيام 
بدورها بكل كفاءة واقتدار، مشيراً إلى أن البرنامج 
واالطالع  التواصل  لتعزيز  انطالقة  يعد  التدريبي 
التعليم  والتقنيات في مجال  االتجاهات  أحدث  على 

التأهيلي.

أصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 
وزير الداخلية القرار الوزاري رقم )497( لسنة 2006م 
عددهم  والبالغ  الضباط  صف  ترقية  يتضمن  الذي 

خمسة وأربعين بشرطة أبوظبي.
نقيب  رتبة  إلى  أول  مساعد  ترقية  القرار  تضمن 
أول  مالزم  رتبة  إلى  رقيب  رتبة  من  اثنين  وترقية 
وأربعة من رتبة مساعد أول إلى رتبة مالزم وأربعة 
آخرين من  إلى رتبة مالزم وأربعة  من رتبة مساعد 

القرار  كما تضمن  رتبة مالزم.  إلى  أول  رقيب  رتبة 
ترقية سبعة عشر من رتبة رقيب إلى رتبة مالزم، ومن 
رتبتي رقيب أول ورقيب إلى مساعد أول، وكذلك أربعة 
من رتبة رقيب أول إلى مساعد وأربعة آخرين من رتبة 

رقيب إلى رتبة مساعد.
وتضمن قرار سموه ترقية اثنين من رتبة رقيب إلى 
إلى رتبة رقيب  أول  أول وترقية شرطي  رتبة رقيب 

أول.

مذكرة تفاهم لتأهيل السجناء املواطنني
وقعتها وزارتا الداخلية والتعليم العايل

سيف بن زايد يأمر برتقية 45 من صف الضباط برشطة أبوظبي
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بدايات

جانب من زيارة وفد من وزارة الداخلية الكويتية الأحد مراكز ال�شرطة يف االمارات عام 1978

ال�شيخ مبارك بن حممد  وزير الداخلية يف زيارة ملدر�شة ال�شرطة الن�شائية عام 1978 .
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نساء في الميدان

ثريا الهاشمي: 
حلمي أن أكون قدوة ومثااًل يحتذى به

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

قبل عشرين عاماً كان لها موعد مع عالم جديد من 
التحدي المهني فتقدمت إليه بقوة وحماسة غير عابئة 
بالتحديات والعقبات إليمانها الراسخ بأن الفرصة قد 
منحت لها في هذا البلد لتثبت ذاتها وقدراتها في عالم 

هيمن عليه الرجل لعصور طويلة. 
سالم  علي  ثريا  سريري  باحث  العقيد  التحقت 
الهاشمي مدير إدارة الخدمات الطبية بالعمل في القيادة 
اليوم  ذلك  وتتذكر   ،2000 عام  أبوظبي  لشرطة  العامة 
قائلة: دخلت المجال العسكري بمحض إرادتي بالرغم 
من وجود العديد من العقبات الراسخة في الذهن مثل 
عدم تقبل المرأة في هذا المجال وارتداء الزي العسكري 
حقيقة  هذه  والمناصب،  اللجان  ترؤس  إلى  إضافة 
اليمكن أن نغفل عنها، لكن القيادة الرشيدة في الدولة 
غيرت هذا المفهوم وساوت بين الرجل والمرأة، وهذا 
ما شهدناه بوضوح خالل السنوات الماضية فقد تبوأت 
المرأة العديد من المناصب القيادية وأصبحت تشارك 
في كل المجاالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية 
العامة  القيادة  في  مشرفة  نماذج  وتوجد  والعسكرية 

لشرطة أبوظبي وكذلك على مستوى الدولة.
وفيما يلي حوار مع أول امرأة في شرطة أبوظبي 

تتقلد منصب مدير الخدمات الطبية:
> ماهي الوظائف التي شغلتها في القيادة العامة 

لشرطة أبوظبي؟ 
عمل  مجال  في  ممارس  كفني طب  بدايًة  عملت   -
لمدة سنتين بعد ذلك حصلت على  الطبية  المختبرات 
منحة دراسية من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إلكمال 
لندن،  في جامعة  المتحدة  المملكة  في  العليا  دراستي 
وقد  عدة،  بمهام  وكلفت  اإلمارات  إلى  عدت  وبعدها 
عملت على تطوير مهاراتي الفنية في مجال االختصاص 
من خالل حضور المؤتمرات داخل وخارج الدولة حيث 
واشتغلت  الطبي،  المختبر  فرع  مدير  منصب  توليت 
لرفع مستوى جودة  العمل  آليات  تطوير  على  جاهدة 
وكفاء الفحوصات الطبية والذي توج بحصول المختبر 

الطبي عام 2010 على المركز األول على مستوى الدولة 
من حيث جودة ودقة الفحوصات المخبرية. وبعد ذلك 
السريري  الدعم  خدمات  قسم  رئيس  بمنصب  كلفت 
إلدارة اختصاصات طبية أخرى بحكم وجودها هيكلياً 
تحت القسم مثل فرع الصيدلية وفرع العالج الطبيعي 
وفرع التمريض وفرع االشعة باإلضافة لفرع المختبر 
الطبي، وقد بذلت قصارى جهدي في التعلم حتى أتمكن 
من إدارة القسم بجدارة باإلضافة إلى حضور الدورات 
التطوير  في  مني  رغبة  والفنية  والقيادية  اإلدارية 

والتحسين.
عملي  في  تصادفني  كانت  التي  التحديات  ورغم 
هذه  كل  ينسيني  كان  بعملي  وإيماني  شغفي  ولكن 
العقبات المتالكي يقيناً داخلياً بالتغيير لألفضل، وكلفت 

عام 2018 كقائد للتغير من قبل المسؤول المباشر.
خالل  عليها  حصلت  التي  الجوائز  هي  ما   <

مسيرتك الوظيفية؟ 
مشاركاتي  خالل  من  عدة  جوائز  على  حصلت   -
على المستوى الفردي أو الجماعي مثالً جائزة تمكين 
الدولي  لالعتماد  المشترك  الفريق  وجائزة  المرأة 
الفوز  وكذلك  العلمي  البحث  جائزة  في  والمشاركة 
بجائزة عام الخير المتمثلة في بطاقة العمل اإلنساني، 
كما تم اختياري كقصة نجاح في ظل جائحة كورونا 
ولدي حالياً مشاركات داخلية وخارجية بانتظار إعالن 

النتائج.
> حدثينا عن سبب اختيارك كقصة نجاح في ظل 

جائحة كورونا؟  
كان  كمسؤول  كورونا  جائحة  ظل  في  دوري   -
مرهقاً نوعاً ما كونه يتطلب العمل على مدى 24 ساعة، 
الدعم  متطلبات  وتوفير  ودراسات  خطط  إعداد  من 
طبية  خدمة  توفير  جانب ضمان  إلى  هذا  اللوجستي، 
اإلصالحية  المنشآت  ونزالء  والموقوفين  للموظفين 
بجانب  هذا  طبيعتهم،  اختالف  على  والعقابية 
خدمات  تقديم  في  الصحية  الجهات  مع  المشاركات 
والفحوصات  التوعوية  الورش  في  متمثلة  مجتمعية 

من خالل مركز كوفيد- 19 المتنقل ومتابعة المحاجر 
الفندقية للمصابين ممن ال تظهر عليهم أعراض ومتابعة 
وغير  المستشفيات  في  القيادة  موظفي  من  المرضى 
ذلك من الجهود المتميزة وذلك لوجود فريق عمل مميز 
معاً  والعمل  معي  بوجودهم  فخورة  فأنا  إدارتي،  في 

يداً بيد.
وال يسعني إال أن أقول إن الضربات القوية تهشم 
فعندما  قوة،  وتزيده  الحديد  تصقل  ولكنها  الزجاج 
باليأس  أشعر  لم  بالفيروس  إصابتي  وثبتت  مرضت 
ولم يؤثر على أدائي حيث عملت من خالل سريري في 
أخذ  على  حثتني  اإلدارة  أن  الرغم  وعلى  المستشفى، 
إجازة لبضعة أيام لكنني لم أستطع، و بعد أسبوعين 
من عودتي من الحجر الصحي، سقطت على درج مدخل 
السقطة  إثر  بيدي  شرخ  في  إصابتي  ورغم  اإلدارة، 
توّجب علّي وضع دعامة لمدة شهر، ففعلت ذلك، وعدت 

إلى العمل مباشرة.
> ماهي أحالمك؟ 

فقد  به  يحتذى  ومثاالً  قدوة  أكون  أن  حلمي   -
اجتهدت حتى أصل إلى هذا المنصب الرفيع حيث إنني 
أول امرأة على مستوى القيادة العامة لشرطة أبوظبي 
إنني  حيث  لي  كبير  وهذا شرف  المنصب،  هذا  تتقلد 
أخدم وطني دولة اإلمارات الحبيبة، فالرغبة واإلصرار 
والقناعة  العمل  حب  على  يعتمد  النجاح  تحقيق  على 

التامة بما نقوم به.
تقدميها  أن  يمكن  التي  النصيحة  عن  وماذا   <

للمستجدات من خالل تجربتك الشرطية الطويلة؟ 
- أنصح كل موظفة او مقبلة على العمل أن تجتهد 
في تطوير الذات أوالً تم تطوير المهارات التي تتطلبها 
وظيفتها بوضع خطة تطوير لمسارها الوظيفي بطرح 
حال  وفي  وأين؟  تكون  أن  تريد  ماذا  لنفسها  سؤال 
وجدت اإلجابة يبدأ هنا العمل على التطوير، ألن السعادة 
والقناعة  والمتعة  بالراحة  الداخلي  الشعور  على  تبنى 
الحقيقية في أداء العمل، األمر الذي ينعكس على األداء 

والتميز والنجاح في الحياة العملية والخاصة.
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المتميزون

استحقت ضيفة هذا العدد تكريم سعادة قائد عام 
شرطة رأس الخيمة علي بن علوان النعيمي لتميزها 
وتفوقها في العمل خالل فترة وجيزة. إنها المالزم 
بدرية أحمد حسن الشحي من مواليد 1986، حاصلة 
على بكالوريوس إدارة أعمال، التحقت القيادة العامة 
2008، وتعمل في مكتب  الخيمة عام  لشرطة رأس 
مدير عام الموارد والخدمات المساندة، تهوى الشعر 
والكتابة والتصاميم. وفي اللقاء التالي تحدثنا عن 

عملها والتحديات التي تواجهها وسبب تكريمها.
لشرطة  العامة  القيادة  إلى  انتسبِت  متى   <

رأس الخيمة وما هي اإلدارات التي عملت بها؟
- انتسبت إلى القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة 
عام 2008  عملت بدايًة في إدارة الموارد البشرية في 
جميع األقسام ثم انتقلت من خالل زميله لي رأت 
بي الكفاءة واإلدارة واإلصرار ألكون معها ألتحمل 
ضغوطات العمل لديهم في مكتب مدير عام الموارد 

والخدمات المساندة فتم االنتقال.
على  حصولك  بمناسبة  شعورك  هو  ما   <
التكريم من سعادة اللواء علي عبداالله بن علوان 
الخيمة،  رأس  لشرطة  العام  القائد  النعيمي، 

وماهي مناسبة هذا التكريم؟
- أوالً أتقدم بشكر الجزيل لسعادة القائد العام 

اإعداد: اأماين اليافعي

لشرطة رأس الخيمة الذي افتخر به دوماً فهو يؤمن 
في  اإلماراتي  النسائي  العنصر  بدور  دوماً  ويهتم 
السلك الشرطي. وقد كرمني سعادته خالل ملتقى 
العمل  فرق  لتكريم  تخصيصه  تم  التي  التميز 
الناجحة فكان حصاد مجهودي حصولي على خمس 
جوائز متتالية باإلضافة إلى شارة التميز الوظيفي 
ولله الحمد. وأشكره على تقديره لجهودنا فالقائد 
الناجح هو الذي يؤمن بأهمية العمل الجماعي ومدى 

ضرورته لتحقيق النجاح المؤسسي .
حصلت  التي  والجوائز  الشهادات  هي  ما   <

عليها؟
المحلية  الجوائز  من  العديد  على  حصلت   -
فرق  من خالل  جوائز  ومنها  والدولية  واالتحادية 
العمل مثل جائزة وزير الداخلية في جميع سنوات 

انعقادها.
عملك  طبيعة  بين  الموازنة  استطعت  كيف   <

وحياتك الشخصية؟
لي  فليس  فقط  أمي  هي  الشخصية  حياتي   -
غيرها، فأنا غير متزوجة، ووقتي ألمي، وهي دوماً 
الطريق  الى  وتوجهني  المثابرة  على  تشجعني 
كله  وقتي  أكرس  جعلتني  فهي  للنجاح  الصحيح 
للعمل سواء حضوري الى جهة عملي أو العمل عن 

بعد خالل الظروف الراهنة. 
> هل من تحديات واجهتك في العمل الشرطي، 

وكيف استطعِت التغلب عليها؟
عليها  تغلبت  ولكن  عديدة  تحديات  واجهتني   -
اإلدارة  منهج  تتبع  إدارة  في  لوجودي  بسهولة 
قائد وأب روحي هو سعادة  مدير  فلدينا  األبوية 
عام الموارد والخدمات المساندة الذي يوجهنا دوماً 
للتغلب على التحديات كافة ويزيل العقبات لتوفير 
منصة  إلى  دوماً  بيدنا  ويأخذ  إيجابية  عمل  بيئة 
ونحن  المتميزين،  من  نكون  ال  فكيف  معه  التميز 
التي  العمل  معه! إن سر نجاحي نجاح قائد فريق 

أتبع له.
> ما النصائح التي تقدمينها لمنتسبي الشرطة 

للتميز في أعمالهم؟
شخصيتك  في  اإليجابية  خلق  على  اعمل   -
وكيانك لتكون قادراً على نشرها حولك، وستكون 
وتسمع  غيرك  إلى  تنظر  وال  اإلبداع،  على  قادراً 
فأنت  األول  الدفاع  تعمل في خط  أنت  للمحبطين. 
الجميلة  الصورة  تعكس  أن  ويجب  الوطن،  واجهة 
للوظيفة وأن تؤهل نفسك من اليوم لتكون على أتم 
استعداد لمواجهة األيام القادمة بكفاءة عالية. أنت 

مؤتمن على وطنك فهو أمانة في عنقك.

الشحي: بيئة عملي داعمة للتميز 
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خارج المهنة

التحقت النقيب دكتور بدرية علي الحوسني 
رئيس  وتعمل   ،1998 عام  في  الداخلية  بوزارة 
العام  المفتش  بمكتب  والتقييم  الدراسات  قسم 
يعرف زمالء  ال  قد  ولكن  الداخلية.  وزارة  في 
المهنة أن النقيب الدكتور بدرية علي الحوسني 
كتابها ضمن  كاتبة محترفة دخل  فهي  مؤلفة، 
موسوعة جينيس العالمية في معرض الشارقة 
كتّاب  من  كوكبة  ضمن   2019 في  للكتاب 
المعرض في أكبر حفل توقيع كتاب في العالم.

والدكتورة بدرية شغوفة جداً بفكرة التأليف 
البشرية  التنمية  مجال  في  خصوصاً  والكتابة 
وتطوير الذات وتهوى القراءة والكتابة في هذا 

المجال.
وتقول عن تجربتها في التأليف: لديَّ العديد 
تم  وقد  التحفيز«،  »نظرية  منها  المؤلفات  من 
جينيس  موسوعة  ضمن  ودخل  الكتاب  نشر 
في  الرقمية  »التحوالت  هو  اآلخر  والمؤلف 

المشتريات الحكومية«.
وعن البداية تعلّق الحوسني على هواية الكتابة، 
فتقول: منذ أن كنت طفلة صغيرة اعتبرت القراءة 
هي غذاء الروح والنبع الصافي لكل ماهو جميل 
المعرفة  اكتسبت  فمن خاللها  الحياة،  هذه  في 
على  أحرص  وكنت  الحياة،  جوانب  شتى  في 
قراءة القصص الصغيرة ومجلة ماجد الخاصة 
حيث  للكتابة  اتجهت  وبعدها  األطفال  بتثقيف 
وأحالمي  طموحاتي  وعن  نفسي  عن  كتبت 

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

حتى  بالكتابة  وتدرجت  العائلية،  حياتي  وعن 
من  الكثير  وقدمت  اإلدارية  للمواضيع  تطرقت 
البحوث اإلدارية منها االرتقاء لبيئة عمل محفزة 
بوزارة الداخلية من خالل استشراف المستقبل 
وربط استراتيجية التدريب باستراتيجية وزارة 
الداخلية، ومن خالل مشاركتي بجائزة العويس 
كما  األول،  المركز  على  وحصولي  لإلبداع 
شارك كتابي نظرية التحفيز الوظيفي بموسوعة 

جينيس.
على  حصلت  قائلة:  الحوسني  وتضيف 
للتفوق  راشد  جائزة  مثل  الجوائز  من  العديد 
في  األول  المركز  على  حصلت  كما  العلمي، 
جائزة العويس لإلبداع كأفضل بحث بالمحور 
ضابط  أفضل  جائزة  على  وحصلت  اإلداري، 
مسابقات  ضمن  المثالية  األم  وجائزة  إداري 
على  حصولي  بجانب  هذا  النسائية،  الشرطة 

القائد  بمرحلة  إداري  ضابط  أفضل  جائزة 
بجائزة سمو وزير الداخلية للتميز، ونلت عدد 
11 وساماً منها ميدالية التميز الوظيفي وميدالية 

التقدير وشهادة التميز 
خالل  الحوسني:  بدرية  الدكتورة  وتتابع 
التحقت بعدة برامج تطويرية منها  مسيرتي 
المحاسبة، ودبلوم في االتجاهات  دبلوم في 
ودبلوم  المشروعات،  إدارة  في  الحديثة 
معتمد في مجال االبتكار، ودبلوم في العلوم 
إدارة  لنظام  معتمد  رئيس  ومدقق  الشرطية، 
ومحاضر  أوروبي،  دولي  ومقيم  الجودة، 
مصغر  وماجستير  الداخلية،  بوزارة  معتمد 
الموارد  إدارة  وماجستير  األعمال،  إدارة  فى 
البشرية ، و ذروة مجهوداتي كانت حصولي 
على دكتوراه في اإلدارة العامة بتقدير امتياز 

مع مرتبة الشرف.

بدرية الحوسني .. 
تطوير الذات جوهر حياتها
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أصحاب الهمم

كفيف  معلم  أول  البلوشي  أحمد  مختار  أحمد 
خاصة  تربية  مدرب  وهو  اإلمارات،  دولة  في 
ومتخصص إعاقة بصرية، يعمل في حقل التدريس 
لغة  بكالوريوس  شهادة  ويحمل  عاماً،   36 منذ 
عربية وتربية خاصة. نال عام 2015 جائزة أوائل 
السمو  صاحب  من  الجائزة  تسلم  وقد  اإلمارات، 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«. بدأ 
العمل في مركز المعاقين بدبي التابع لوزارة تنمية 
المجتمع عام 1982، وقام بتعليم األطفال المكفوفين 
وجود  عدم  مثل  التحديات  من  العديد  واجه  حيث 
بطريقة  مناهج  أو  المكفوفين  لتعليم  متخصصين 
»بريل« فبدأ بطباعة معظم المناهج بوسائل بسيطة، 
ذلك  في  متوافرة  الحديثة  التقنيات  تكن  لم  حيث 
الوقت، فأصبح كل طالب يملك منهج وزارة التربية 
والتعليم مطبوعاً بطريقة »بريل«، وإلى جانب طباعة 
المناهج قام بتعليم األطفال المكفوفين حتى تمكنوا 

من القراءة والكتابة. 
بتعليم  قام  كفيف  معلم  أول  البلوشي  يعد 
المعلمين  من  عدد  وتدريب  الدولة،  في  المكفوفين 
المواد  لمعظم  »بريل«  طريقة  على  والمعلمات 
الدراسية، وكان يتواصل بشكل مستمر مع أولياء 

اإعداد: خالد الظنحاين

أمور الطالب أصحاب الهمم وتوجيههم وتدريبهم 
المكفوفين  أطفالهم  مع  التعامل  كيفية  على 
ومساعدتهم في المذاكرة وحل الواجبات، وتخرج 
يعملون  وحالياً  والطالبات،  الطالب  من  كبير  عدد 
اتمامهم دراستهم  في دوائر حكومية مختلفة بعد 

الجامعية.
في  كبيرة  تحديات  البلوشي  أحمد  واجه 
معارضة  أبرزها  والتربوي،  التعليمي  مشواره 
األبناء  إرسال  في  الهمم  أصحاب  أسر  بعض 
الثقة  وجود  عدم  بسبب  المعاقين،  مراكز  إلى 
بين األسرة والمعلم الكفيف إلى أن الحظوا تغير 
وظهور  واالجتماعي  العلمي  أبنائهم  مستوى 
أسر  فأصبحت  والمطابع  والتقنيات  األجهزة 
إلى  إرسالهم  في  تبادر  الهمم  أصحاب  طالب 
أصحاب  دمج  بعد  من  خاصًة  التعليم  ميادين 
التربية  لوزارة  التابعة  المدارس  في  الهمم 
في  استمر  التربوي  عملي  »إن  يقول:  والتعليم. 
هذا المجال، حيث كلفتني وزارة التربية والتعليم 
لمتابعة الطالب المكفوفين المدمجين في مدارس 
الدولة، وما أزال أعطي ورش عمل ومحاضرات 
مجال  في  والمعلمات  للمعلمين  المدارس  في 
المكفوفين  األطفال  مع  التعامل  وكيفية  التعليم 

داخل األسرة أو في ميدان التعليم«.
عدد  توفير  من  التعليمية،  تمكن خالل مسيرته 
كبير من الوسائل والمجسمات التي تساعد المعلم 
في عملية تعليم الكفيف لجميع المواد العلمية مثل 
الرياضيات والعلوم وطريقة »بريل«. ويوضح: عند 
ظهور األجهزة والتقنيات الحديثة للمكفوفين التي 
»بريل«  أسطر  أو  ناطقة  برامج  طريق  عن  تعمل 
والطالبات  الطالب  بتدريب  بدأت  اإللكترونية 
المدمجين في المدارس، وما زلت على رأس عملي 
في وزارة التربية والتعليم »قسم التربية الخاصة«، 
المكفوفين  بتعليم  الخاصة  المهام  بجميع  وأقوم 

ومتابعة أصحاب الهمم في المدارس.
مناخ  في  خبراته  يعكس  أن  البلوشي  استطاع 
ملهمة،  إيجابية  واحة  ليجعلها  األسرية،  بيئته 
فلديه خمسة أبناء، وهو دائماً بجانبهم لمساعدتهم 
األمور  إلى  االستماع  في  ويستمتع  التعليم،  في 
العلمية التي يقرأها له أبناؤه عندما يساعدهم في 
والفيزياء  الكيمياء  مجال  في  وخاصًة  دروسهم 
واألحياء، وذلك ألن مستوى المناهج في الستينيات 
والسبعينيات لم تكن بهذا المستوى، ودائماً يشجع 
البحث  التقنيات في  القراءة واستغالل  أبناءه على 

عن المعرفة واإلطالع.

أحمد البلوشي..أول معلم كفيف في اإلمارات
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شخصيات

االنتخابات  نتائج  تكون  العدد  هذا  صدور  مع 
من  الفائز  وتبين  ظهرت  قد  األمريكية  الرئاسية 
الخاسر في السباق. ومن األكثر ترقباً لهذا السباق 
امرأة سعت سابقاً للترشح للرئاسة، إال أن أحالمها 
لم تتحقق وقتها، وهي قد تحصل على فرصة أخرى 
جناح  تحت  منضوية  األبيض  البيت  إلى  للدخول 
المرشح الديمقراطي جو بايدن كنائبة للرئيس.. إنها 
عضوة  اندفعت  ونيف،  عام  فقبل  هاريس.   كاماال 
كاليفورنيا،  والية  عن  األمريكي  الشيوخ  مجلس 
كاماال هاريس إلى مقدمة مجال مكتظ بالمتنافسين 
الطامحين لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي النتخابات 
المناظرات،  من  سلسلة  في  قوي  أداء  عبر  الرئاسة 
قضايا  في  بايدن  جو  لمنافسها  الذعة  وانتقادات 
بحلول  ولكن  المتحدة،  الواليات  في  بالعرق  تتعلق 
نهاية عام 2019 ، كانت حملتها قد انتهت وخرجت من 
سباق التنافس على الترشح. واآلن، وبعد أن أصبح 
تم  للرئاسة،  المفترض  الديمقراطي  المرشح  بايدن 
لتكون  اختيار هذه المرأة البالغة من العمر 55 عاماً 
نائبة الرئيس. وهكذا دخلت كاماال هاريس إلى سباق 
تحت  ولكن  جديد،  من  األبيض  البيت  إلى  الوصول 
تصنيف ثاٍن. سنلقي الضوء هنا على صعودها هذا 

ومسيرتها السياسية.
من هي؟

ُولدت كاماال هاريس في أوكالند بوالية كاليفورنيا، 

 999 - خا�س

ألبوين مهاجرين، من أمٍّ هندية وأٍب حامايكي. وبعد 
انفصال والديها، نشأت هاريس بشكل أساسي في 
غوباالن  شياماال  العازبة،  الهندوسية  والدتها  كنف 
عالج  بحوث  مجال  في  باحثة  وهي  هاريس، 
ارتباط  السرطان وناشطة مدنية. كانت كاماال على 
لزيارة  والدتها  رافقت  وقد  الهندي،  بتراثها  وثيق 
الهند عدة مرات. لكنها تقول إن والدتها تبنت ثقافة 
وأختها  كاماال  ابنتيها؛  وغمرت  أوكالند،  في  السود 
سيرتها  في  وكتبت  الثقافة.  بتلك  مايا،  الصغرى 
أنها  جيداً  أدركت  والدتي  أن  هي  »الحقيقة  الذاتية: 
كانت تربي ابنتين سوداوين«. وأضافت: »كانت تعلم 
أن موطنها الجديد الذي قررت االنتماء إليه، سينظر 
كانت  لكنها  سوداوان،  فتاتان  أننا  على  ومايا  إليَّ 
تصر على التأكد من أننا سنصبح امرأتين سوداوان 
واثقتين وفخورتين بنفسيهما«. وعاشت كاماال في 
سنواتها األولى فترة قصيرة في كندا أيضاً، عندما 
عندما عملت والدتها في التدريس في جامعة ماكجيل، 
في  ودرستا  معها،  الصغرى  وشقيقتها  فسافرت 

مدرسة في مونتريال لمدة خمس سنوات. ثم التحقت 
أربع سنوات  وأمضت  المتحدة،  الواليات  في  بكلية 
في جامعة َهوارد ، إحدى الكليات والجامعات البارزة 
والتي  البالد،  في  تاريخياً  السود  فيها  يدرس  التي 
التي حصلت  الخبرات  أكثر  بين  من  بأنها  وصفتها 
وتكوينها.  بنائها  في  وأسهمت  حياتها  في  عليها 
وتقول هاريس إنها دائماً كانت منسجمة مع هويتها 
العرقية وتصف نفسها ببساطة بأنها »أمريكية«.وفي 
عام 2019، قالت لصحيفة »واشنطن بوست« إنه ال 
ينبغي أن يضطر السياسيون إلى حصر أنفسهم في 
خلفيتهم  أو  لونهم  يفرضها  التي  التصنيفات  حيز 
االجتماعية. وأضافت: »كانت وجهة نظري: أنا كما 
أنا، ومتصالحة مع ذاتي، قد تحتاج إلى معرفة ذلك، 

لكنني مرتاحة للتعامل مع األمر«.

بين مجلس الشيوخ واإلدعاء العام
انتقلت  هوارد،  في  سنوات  أربع  قضائها  بعد 
القانون من  هاريس للحصول على شهادة عليا في 

كاماال 
في البيت األبيض؟
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جامعة كاليفورنيا، وبدأت حياتها المهنية الحقاً في 
دائرة االدعاء العام في مقاطعة أالميدا.

وتولت هاريس منصب المدعي العام في المقاطعة، 
وفي عام 2003، أصبحت المدعي العام األعلى لسان 
فرانسيسكو، قبل أن يتم انتخابها كأول امرأة وأول 
كاليفورنيا،  لوالية  عاماً  مدعياً  يعمل  أسود  شخص 
أكثر  في  القانون  إنفاذ  عن  ومسؤول  محام  وأكبر 
توليها  فترتي  وخالل  كثافة.  األمريكية  الواليات 
منصب المدعي العام، اكتسبت هاريس سمعة جيدة 
الحزب  في  الصاعدة  النجوم  من  واحدة  باعتبارها 
في  النتخابها  الزخم  ذلك  واستخدمت  الديمقراطي، 
 .2017 عام  كاليفورنيا  والية  عن  الشيوخ  مجلس 
األمريكي،  الشيوخ  مجلس  لعضوية  انتخابها  ومنذ 
حظيت المدعية العامة السابقة بتأييد وسط أوساط 
التقدميين الستجوابها الالذع لمرشح المحكمة العليا 
في  بار،  ويليام  العام  والمدعي  كافانو،  بريت  آنذاك 

جلسات االستماع الرئيسة في مجلس الشيوخ.
أثناء وجودها في مجلس الشيوخ األمريكي ، نالت 
هاريس الثناء على استجوابها لمرشح المحكمة العليا 

آنذاك بريت كافانو، والمدعي العام ويليام بار

تطلعات إلى البيت األبيض
لمنصب  ترشحها  حملة  هاريس  أطلقت  عندما 
حشد  بحضور  الماضي  العام  بداية  في  الرئيس 
أوكالند،  في  شخص  ألف   20 على  عدده  زاد 
كاليفورنيا، قوبل عرضها لعام 2020 بحماس أولي. 
منطقي  سبب  توضيح  في  اخفقت  السيناتورة  لكن 
في  أسئلة  على  مشوشة  إجابات  وقدمت  لحملتها، 

مجاالت السياسة الرئيسة مثل الرعاية الصحية.
كما إنها لم تستفد بشكل واضح من نقطة قوتها 
المناظرات  في  القوي  أداؤها  وهي  ترشحها:  خالل 
الذي تدربت عليه خالل عملها  التي تظهر مهاراتها 
بايدن  كانت تضع  ما  غالباً  العام، وهي  االدعاء  في 
في خط الشخصيات التي تهاجمها. وحاولت هاريس، 
المنتمية للحزب الديمقراطي في كاليفورنيا والعاملة 
في مجال إنفاذ القانون، السير على خط تجمع فيه 
لكن  حزبها.  في  والمعتدل  التقدمي  الجناحين  بين 
أنها لم تحظ بتأييد أي منهما،  انتهى بها األمر إلى 
حيث أنهت حملة ترشحها في ديسمبر الماضي، قبل 
أول تنافس للمرشحين الديمقراطيين في والية أيوا 

في أوائل عام 2020.
وفي مارس الماضي، أيدت هاريس نائب الرئيس 
في  ما  كل  ستفعل  »إنها  قائلة:  بايدن  جو  السابق 
وسعها للمساعدة في انتخابه رئيساً قادماً للواليات 

المتحدة«.

سجلها في مكافحة الجريمة
بعد أن خاضت هاريس سباق 2020، بات سجلها 
األضواء.  تحت  كاليفورنيا  في  عامة  مدعية  كأكبر 
قضايا  بشأن  اليسارية  ميولها  من  الرغم  وعلى 
أمثال زواج المثليين وعقوبة اإلعدام، إال أنها واجهت 
هجمات متكررة من التقدميين ألنها لم تكن تقدمية 
سيئ  رأي  مقال  موضوع  وكانت  الكفاية،  فيه  بما 
فرانسيسكو  سان  جامعة  في  القانون  أستاذة  بقلم 
حملة  بداية  في  بازيلون  وكتبت  بازيلون.  الرا 
هاريس، أن هاريس تهربت إلى حد كبير من المعارك 
التقدمية التي تنطوي على قضايا مثل إصالح سلك 
الشرطة وإصالح القوانين المتعلقة بتجارة المخدرات 
تصف  التي  المدعية  وحاولت  الخاطئة.  واإلدانات 
التركيز  على  التأكيد  تقدمية«  »مدعية  بأنها  نفسها 
على األفعال ذات الميول اليسارية من إرثها، كطلبها 
كاميرات تعلق على أجسام بعض الوكالء الخاصين 
في وزارة العدل بكاليفورنيا، وهي أول وكالة حكومية 
تتبناها، وإطالق قاعدة بيانات توفر وصول الجمهور 
العام إلحصاءات الجريمة، لكنها ما زالت تفشل في 
اكتساب الشعبية المرجوة. وظلت عبارة »إن كاماال 
شرطية« تترد على مدار الحملة االنتخابية، ما أفسد 
محاوالتها لكسب القاعدة الديمقراطية األكثر ليبرالية 
اعتماد  أوراق  لكن  التمهيدية.  االنتخابات  خالل 
القانون هذه قد تكون مفيدة في االنتخابات  تطبيق 
العامة عندما يحتاج الديمقراطيون إلى كسب ناخبين 
معتدلين ومستقلين. اآلن ، وفي الوقت الذي تواصل 
فيه الواليات المتحدة مواجهة تفجر قضية التحيزات 
الشرطة،  وحشية  حول  تحقيقات  ووجود  العرقية، 
شغلت هاريس مقعداً في الصف األمامي، مستخدمة 

دربتها الخطابية المميزة لتعزيز األصوات التقدمية.
وفي البرامج الحوارية، دعت إلى إجراء تغييرات 
الواليات  أنحاء  جميع  في  الشرطة  ممارسات  في 
المتحدة، وحضت عبر حسابها في تويتر على اعتقال 
ناشطة  وهي  تايلور،  بريونا  قتلوا  الذين  الضباط 
أمريكية من أصل أفريقي، كانت تبلغ من العمر 26 
عاماً من والية كنتاكي، تحدثت كثيراً عن الحاجة إلى 

تفكيك العنصرية الممنهجة في البالد.
في  التقدمي  الجناح  بدعوة  األمر  يتعلق  وعندما 
للمطالبة  االستمرار  بشأن  عليها  المختلف  الحزب 
بعدم تمويل الشرطة؛ والدعوة إلى تقليص ميزانيات 
البرامج  إلى  األموال  وتحويل  الشرطة  أقسام 
تتملص   - بايدن  يعارضه  ما  وهو   - االجتماعية 
هاريس من التعليق وتدعو بدالً من ذلك إلى »إعادة 

رسم صورة« للسالمة العامة.
مناسبة  تجعلها  هويتها  إن  هاريس  قالت  لطالما 
بشكل فريد لتمثيل المهمشين، واآلن بعد أن اختارها 
بايدن نائبة له، فقد تحصل على فرصة للقيام بذلك 

من داخل البيت األبيض.
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د. �صمر ال�صام�صي

عناق 
الفكرة

كثيراً ما يتوق اإلنسان إلى المعرفة وتحصيل الكثير من أفرع العلوم منذ بدء الخليقة، لذلك عندما 
خلق أدم علَّمه الخالق كل األسماء، ومع تطور وعي اإلنسان وقدراته المعرفية والعلمية ال تتوقف فال 
حدود للعلم، وقد أخطأ من اختزل العلم في شهادة دراسية أو منحة جامعية، وحيث تكبدت البشرية 
تفشي  عن  أسفر  ما  النفوس  من ضعاف  ونشره  وتبنيه  الجهل  بسبب  الخسائر  من  والكثير  الكثير 

األمراض المجتمعية التي تنخر في جسد المجتمع.
ومع ذلك فليس كل قارئ عالماً أو مثقفاً وليس كل كاتب نقول عنه أديباً أو مفكراً، فاألقالم عديدة، 
هناك قلم يحرر وقلم يقرر، وقلم يبرر وقلم هادف وقلم هادم، وقلم أمير وقلم أجير وقلم أسير، وقلم 
مدهش وآخر منعش، وقلم ظاهر وقلم قاهر وثالث طاهر، وقلم متطور وآخر متورط وقلم ممتع وقلم 
معتم، وهناك قلم يبعث الضوء وآخر ينشر السوء، فعلى الرغم من تعدد األقالم، إال أنه من حبر واحد .
صراع دائم بين العلم والجهل وتجد أبواق الجهل عالية متعالية، ألنها ال تجد نفسها في بيئة العلم، 
ودائماً مناصرو الجهل يسلكون الطرق السهلة لنشر الظالم بين الناس ويلحنون على أوتار الضعف 
لديهم بأنغام مميتة، وال أدري كيف يمكن لإلنسان أن يعيش خالي البال مبتهج الفؤاد بين جدران الجهل 

حيث تكسوها جفاء الطبع ووحشة وضيق الفكر.
فال تحلو الحياة إال بزروع العلم وثمار المعرفة، فعندما ينظر اإلنسان في ثمرة علمه يجد ما يبعث 
روح األمل وينير عقول البشرية بعلم ينجي البشرية من عتمة الجهل وضيقه إلى نور العلم وسعته، 
فعندما ينطلق الخيال في حوار أو مناظرة بين العلم والجهل ضارباً كل القيود وكل الحدود فيحلق بنا، 
ويسافر ويتمنى ويطمح ويناجي ويترنم للعلم بنغم الود والحب، وفي نهاية طوافه وسفره وترحاله 

نستيقظ على واقع ينبذ كل قول جهل يدعو إلى العشوائية والغوغاء والتطرف واالنحراف.
كالذين يجردون النصوص والمعاني من مرماها الحقيقي ويلبسونها رداًء ظاهره فيه الرحمة وباطنه 
من قبله العذاب، فسرعان ما نعلم أن الجهل يقاتل للبقاء ويتبنى فكرة الخلود التي حتماً تتالشى مع 
بريق العلوم وسطوع المعرفة، فال يستقيم األمر مع نشر الظالم لكثرة عثراته وكبواته، أما نور العلم 
فيه النجاة والبقاء والسالمة، ألن العلم نداء الخالق في كتبه ومبعث الرساالت السماوية التي تنادي كلها 

بالعلم والمعرفة، لذلك فإن حرب البقاء بين العلم والجهل ال تنتهي فحقاً إنه الصراع الدائم.

الصراع الدائم 
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بحور القوافي
إشراف: خالد الظنحاني
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أَكاِليل اْلِهُموم

قالوا..

إن األيام الوطنية في اإلمارات لها مكانة خاصة ليس في 
قلوب اإلماراتيين فقط، وإنما كل من يقيم على أرض اإلمارات 
الذين يشاركون أهلها الفرحة في هذا اليوم، وهذا يدل على 
مدى تكاتف واتفاق الجميع على حب المغفور له الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه« مؤسس االتحاد وعلى 
حب اإلمارات فهي وطن للجميع، كما إن الثالث من نوفمبر 
للوطن  والحب  والوالء  االنتماء  معاني  يعزز  العلم(  )يوم 

واألرض. 

شعر- نورة السبيعي

َصــــْبــــِرْي ــْه  ــ ــ ِب ــذِّ ــ ــ َع ــْي  ــ ــلِ ــ ــْي ــ َل ْو  َطـــــاِغـــــْي  ـــــْوق  الـــــشَّ

ــا َنــــــــْدِرْي ــ ــد َمـ ــ ــْي ــ ــِع ــ ــد َوْيـــــــن اْل ــ ــْي ــ ــِع ــ ــْة اْل ــ ــَم ــ ــْس ــ ــا َب ــ َيـ

ــِرْي ــ ــْس ــ ــْي َي ــ ـــــــزن ِبـ ــر َصــــــْوت اْلِ ــمـ ــِعـ ــْة اْلـ ــَكـ ــْحـ ــا ِضـ ــ َي

ــا ِصـــــْدق ااْلِْحـــــَســـــاْس َوْيـــــن اْحـــَســـاِســـْك اْلــــِعــــْذِرْي ــ َي

ــا ِعــــْمــــِرْي ــ ـــــــَواِرْع ِتـــِضـــْيـــق أْحـــــَيـــــاْن َيـ َكــــــّن الـــــــشِّ

ْوَكـــــــّن اْلـــِفـــَضـــا َيـــْخـــِنـــْق األْفــــــــــَراْح ِفـــــْي َصـــــــْدِرْي

ــه َقــــْهــــِرْي ــعـ ـ ــيَّ ــْي َضـ ــ ــِم ــ ــلْ ــ ـــــلْـــــم ِح ــْن اْلِ ــ ــ ــْوِط ــ ــ َيـــــا َم

ــِرْي ــ ــْثـ ــ ِكـ ــه  ــ ب ــرِّ ــ ــَج ــ ْم ِو  اْلــــــَوَلــــــْه  ِيـــــَعـــــْرف  ــٍد  ــ ــْحـ ــ َمـ

ِبــــْســــَتــــاْن ِحـــــْزِنـــــْي َزَرْعــــــِنــــــْي َداِخــــــلِــــــْه َبــــــــْدِرْي

ــِرْي ْلـــِعـــْســـِرْي ــ ــْسـ ــ َيــــا ِعـــْيـــد َهــــــاْت اْلـــــَفـــــَرْح ِمـــــْن ِيـ

ــا ِعـــــْطـــــِرْي ــ ــَه ــ ــثَّ ــ ــا َلــــْيــــت َتــــــْطــــــِرْد ِهــــــُمــــــْوٍم َب ــ ــ َي

ــِرْي ــ ــْك ــ ــِف ــ ــَرْح ْل ــ ــ ــْش ــ ــ ــد أْبـــــِغـــــْي ِجــــــَواِبــــــْك ِي ــ ــْي ــ َيـــــا ِع

ــْه ــ ــلِـ ــ ــْيـ ــ ـ ــاْلِ ــ ـــــــْور ِبـ ــت َيـــــْقـــــِتـــــْل ِخـــــــُفـــــــْوق الـــــــنُّ ــ ــ ــْم ــ ــ ــصَّ ــ ــ ِوال

ــه ْوَتــــْبــــِجــــْيــــلِــــْه ــ ــق ــ ــْش ــ َلـــــْيـــــه اْلــــــــَفــــــــَرْح َضــــــــــاْع َعــــــــْن ِع

ــْه ــ ــلِـ ــ ــْيـ ــ ــْي ِمـــــــْنـــــــِذِبـــــــْح ِغـ ــ ــ ــفِّ ــ ــ ــَك ــ ــ ِواْلـــــــــــــــــــَوْرد َذاِبــــــــــــــْل ِب

ــْه ــ ــت اْلــــــــَفــــــــَرْح ِيـــــْنـــــَشـــــَرى الْشـــــــِرْيـــــــه َواْهـــــــــــــــِدْي ِلـ ــ ــْيـ ــ َلـ

ــْه ــ ــ ــلِ ــ ــ ــْي ــ ــ ــَراِس ــ ــ ْر َم ِوْقــــــلَــــــْيــــــِبــــــْي اْســـــــَتـــــــاَحـــــــْش ْيــــــــــــــــَدوِّ

ــْه ــ ــلِ ــ ــْي ــ ــِب ــ ــْك ــ ــْي َصـــــْعـــــب َت ــ ــِنـ ــ ــْحـ ــ ــَضـ ــ َيــــــا ِعـــــْيـــــد ِحـــــــْزِنـــــــْي ِفـ

َمــــــا َعـــــــــاْد ِلــــــــْي َبــــــــْن َنــــــاِســــــْي َصــــــــــْدٍر أْبــــــِكــــــْي ِلـــــــــْه..!

ــْه ــ ــ ــلِ ــ ــ ــْي ــ ــ ــأِْج ــ ــ َيـــــــا َكـــــْيـــــف َبــــــــاْقــــــــَدْر َعـــــلَـــــى َكـــــْبـــــِتـــــْه ْوَت

أَكـــــاِلـــــْيـــــلِـــــْه ِوْهــــــــُمــــــــْوِمــــــــْي  ـــــْيـــــم  الـــــضَّ ِوْوُرْوِدْه 

ــــْيــــلِــــْه َســـــــاِعـــــــْدِنـــــــْي أْرِســـــــــــــْم َمـــــــالِمـــــــْح َفــــــــْرَحــــــــْة الــــلَّ

ِمـــــــَواِوْيـــــــلِـــــــْه َواْكـــــــــِتـــــــــْب  أَمـــــــــــْل  أِعــــــْيــــــِشــــــْك  ْي  ِودِّ

ــا َعـــــــاْد اَنــــــا اْطـــــــــِرْي ِلــــــــْه..؟! ــ ــه اْلــــــَفــــــَرْح َمـ ــ ــْي ــ ـــْمـــِنـــْي َل َعـــلِّ

الدكتور عارف الشيخ
شاعر إماراتي 
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شعر- زليخة الامد ـ موريتانيا نسمة بوح 

لل�صاعرات فقط:

شعر- علي اخلّوار
راية اإلمارات

تاه الفؤاد وعزتي أولــــى بي
مهـــما قربت لمهجتي وحجــابي

مهـــما ألفت مشاعري ومفاتـني
مهـــما سكرت برعــــشة االهداب

كم بحت لي والليل يشهد واألنا
كم مرة بالحـــب تطرق بــــابي

أنت الذي كنت الحبـــيب وضوءه
قد الح ينهـــــل من مدى أنخابي

فتــــــناغمت أرواحـنا آمالنا
فإذا بنا في زمــــــرة األحباب

والعشق يرســــــل غيمة لتظلنا
والشوق نسمـــــته من الوهــاب

نصفان كنا والغرام بــــنا سما
واآلن كـل الذكريــــــات عذابي

قد تهت في صيف الوصال وكنت لي
نارا تؤجج غربـــــتي،  أعصابي

أنا بنت خير الناس أفضلها بلى
دأبي القوافي عزتي أنســــابي

ال لن تكون مشاعري دفـــــــاقة
حتى وإن سكن الهوى محــــرابي

ويحي وما لـــألرض من أيامـنا
وقفت تنادي حيـــــرتي وشبابي

فأرقت من وجعي أحدث ظلمـــــتي
ما كان لي غير الـــسؤال جوابي

رايــــــــــة بــــــــــالدي تــــــِشــــــّم الــــغــــيــــم ِوْتـــــطـــــالـــــه

ــي الــــــواِلــــــْه ــبـ ــلـ ــا قـ ــ ــاه ــ ــع ــ ــق م ــ ــ ــِف ــ ــ ــْخ ــ ــ ــق ْوَي ــ ــِف ــ ــْخ ــ ت

ــه ل َفـــــــــــْدوى  دوم  ــي  ــ ــان ــ ــس ــ ع يـــــا  الـــــَعـــــلَـــــْم  ــذا  ــ ــ هـ

ــه ــاللـ ْظـ واِرْف  ــر(  ــ ــ ــَضـ ــ ــ و)أْخـ فــــــــؤاده  )أبـــــَيـــــض( 

ــه ــ ــالـ ــ ــَسـ ــ ــه ِوْيـ ــ ــلْـ ــ ــوَصـ ــ ــي وكـــــــــٍل َتــــــَعــــــْب يـ ــ ــالـ ــ عـ

ـــــالـــــه ٍد فــــــي ســـــمـــــاه ْوَيـــــــْخـــــــِفـــــــْق ْلَ مـــــتـــــفـــــرِّ

ــه ــالـ فــــــي َهـــــالـــــَعـــــلَـــــْم كــــــل َمـــــــْجـــــــٍد طــــــّيــــــٍب فـ

ــه ــ ــالـ ــ ــَيـ ــ ِوْعـ الـــــِعـــــز  دار  )اإلمـــــــــــــــــارات(  هـــــــذي 

ـــــــه تــــــلــــــَمــــــْس جـــــبـــــن الـــــــثـــــــرّيـــــــا َمــــــــْجــــــــد ِوْتـــــــِشـــــــلِّ

ـــــــه ــر ِمـــــــْتـــــــَولِّ ــ ــ ــم ــ ــ ــع ــ ــ ــش ال ــ ــيـ ــ ــعـ ــ لــــــــى فــــــــي غـــــــالهـــــــا يـ

ــــــــــه ْوِظــــــــــلِّ ألـــــــــــوانـــــــــــه  حتــــــــــت  دامي  ــي  ــ ــ ــانـ ــ ــ ــسـ ــ ــ عـ

ــه ــ ــلّ ــ ــه و)أْســــــــــــــــــَوْد( يـــــــوم مـــــن َت ــ ــامـ ــ ــَسـ ــ و)اْحـــــــــَمـــــــــر( ُحـ

ـــــه عـــــــن َمـــــــْجـــــــد عــــــالــــــي عــــــلــــــّو الــــــَنــــــْجــــــم فـــــــي ِحـــــلِّ

لـــه يــــــــوَصــــــــْل  بـــــالـــــِعـــــز  قـــــــــــَدر  اْحـــــــــــــٍد  وال  شـــــــاِمـــــــخ 

ــا الــــــــوفــــــــا كــــلّــــه ــ ــهـ ــ ــيـ ــ والــــــــــــــــــدار هــــــــــذي ســــــــَكــــــــْن فـ

ـــــه ْيـــــِشـــــلِّ دامي  ــا  ــ ــ ــه ــ ــ ــْم ــ ــ ــلَ ــ ــ َع هـــــــو  مـــــــن  َبـــــــْخـــــــت  يـــــــا 
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بحور القوافيبحور القوافي

أعالم عربية
عبدالله البردوني

ولد الشاعر اليمني الكبير عبدالله بن صالح بن حسن الشحف »البردوني« 
في قرية البردون من قبيلة بني حسن- ناحية الحدا- شرق مدينة ذمار، عام 
1929 أصيب بالجدري وهو ابن الرابعة عشرة من عمره، ما أدى إلى فقدان 
بصره، فعاش ضريراً مع الفالحين، وُحرم أمه صغيراً وأخفق في حبه إخفاقاً 
مؤلماً، لذلك خرج شعره وفيه مسحة من الحزن الكئيب. وكان لفقدانه البصر 
أثر واضح على تجربته، إذ جعله ذلك يؤثر الصور المسموعة أو الصوتية على 
الصور المنظورة أو المرئية، ومولده ونشأته في بيئة فقيرة كادحة محرومة 
طبع شعره بطابع العطف والحنان الشديد على الفقراء المحرومين والمعدمين، 
لذلك نجده يلمح في ديوانه على التناقض الطبقي، وحمل على ترف القصور 
الذي بني على استنزاف جهد الكادحين، وحرمانه من القلب المحب كان سبباً 
لنبوغه. في عام 1934 التحق بـ )كتّاب القرية( وفيها حفظ ثلث القرآن الكريم 
على يد يحيى حسين القاضي ووالده، وانتقل في عام 1937 إلى مدينة »ذمار« 
ليكمل تعلم القرآن حفظاً وتجويداً. وفي المدرسة الشمسية درس تجويد القرآن 

على القراءات السبع.
أحدثت قصائده عالمات فارقة في مسيرته فكان علو صوته الشعري، ونقده 
للسياسيات سبباً في اعتقاله عام، 1948 حيث سجن لتسعة شهور، ليخرج بعد 
ذلك ويكمل مسيرته وينتقل إلى الجامع الكبير في صنعاء، حيث درس على 
العلوم  دار  إلى  انتقل  ثم  أحمد معياد،  والعالمة  الكحالني،  أحمد  العالمة  يد 
ومنها حصل على إجازة في العلوم الشرعية والتفوق اللغوي. في عام 1953 
عين مدرساً لألدب العربي في دار العلوم، وواصل قراءاته للشعر في مختلف 
أطواره إضافة إلى كتب الفقه والمنطق والفلسفة، وخالل الفترة من 1954 إلى 
عليه  فأطلق  النساء،  قضايا  في  وترافع  »محاٍم«  للشريعة  وكيالً  عمل   1956

»وكيل المطلقات«.

صدر ديوانه األول عام 1961 تحت عنوان »من أرض بلقيس«، ثم توالت 
الدواوين والمؤلفات، فصدر له 12 ديواناً شعرياً منها، مدينة الغد، لعيني أم 
وزمان  الليل،  مرايا  في  دخانية  وجوه  الخضر،  األيام  إلى  والسفر  بلقيس، 
ورواغ  اآلخر،  الشوق  وكائنات  الغبار،  ألعراس  رملية  وترجمة  نوعية،  بال 
المصابيح، وغيرها من الدواوين. نال في حياته العديد من الجوائز واألوسمة 
األمم  وأصدرت   ،1981 عام  القاهرة  في  وحافظ  شوقي  جائزة  أبرزها:  كان 
المتحدة عملة فضية عليها صورة األديب البردوني كمعوق تجاوز العجز عام 
1982، وتقلد وسام األدب والفنون في عدن، ونال جائزة وسام األدب والفنون 

في صنعاء، وجائزة مهرجان جرش الرابع في األردن.
فارق الحياة في 30 أغسطس/آب من عام 1999 بعد أن أغنى المكتبة العربية 
بعشرات المؤلفات األدبية والفكرية، والتاريخية، إذ لم ينشغل البردوني بكتابة 
القديم  اليمني  الشعر  توثيق  في  الفتة  إسهامات  له  كانت  بل  وحده،  الشعر 
الثقافية  القضايا  وبعض  اليمني  السياسي  المشهد  استقراء  وفي  والحديث، 

الفكرية . 

قصيدة وحدي هنا
وحدي هنا يا ليل وحدي 

          ما بين آالمي وسهدي 
وحدي و أموات المنى 

         والذكريات السود عندي 
كأّن أشباح الدجى 

         حولي أماني مستبّد 
وي أحاسيسي وتنـ 

          ـشرها وتخفيها وتبدي 
لّميل يلهو بي كما 

         يهوى التجنّي والتعّدي 

أدب عالمي 
رفائيل ألبيرتي

قرى  بإحدى   1902 سنة  في  ألبيرتي  رفائيل  اإلسباني  الشاعر  ولد 
وأنهى دراسته في مدرسة  إسبانيا،  األطلسي في  المحيط  قادش على 
تابعة لآلباء اليسوعيين، ثم انتقل مع العائلة إلى مدريد سنة 1917 ومنذ 
المتاحف،  على  يتردد  أخذ  مدريد  وفي  الرسم،  إلى  مياالً  كان  صباه 

ويحاول تقليد لوحات كبار الفنانين.
أصيب بمرض أقعده طويالً، وخالل فترة مرضه بدأ بكتابة الشعر، 
فكان ديوانه األول »بحار في البر« الذي نال عنه الجائزة الوطنية عام 
1923 وفي بيت الطلبة بمدريد تعرف إلى لوركا وسلفادور دالي ولويس 
بونويل، وأسهم في النضال ضد ديكتاتورية بريمو دي ريفيرا، وأصبح 
من أبرز شعراء جيل 27 وتوالت دواوينه »فجر المنثور - جير وغناء 

- عن المالئكة«.
بعد سقوط بريمو دي ريفيرا وإعالن الجمهورية في إسبانيا عام 1931 
ينخرط ألبيرتي في صفوف الحزب الشيوعي، ويسافر إلى باريس ثم 
يجول في أوروبا ويزور االتحاد السوفييتي عام 1933 ويصدر بالتعاون 
مع زوجته مجلة »أكتوبر« التي أوقفتها الرقابة بعد سنة من صدورها، 
»الحصان  مجلة  إصدار  في  معه  ويتعاون  نيرودا  بابلو  إلى  ويتعرف 
التي تصل  الشعبية  الجبهة  إقامة  أجل  ويناضل من  للشعر«،  األخضر 
إلى السلطة في انتخابات عام 1936 ويسهم في النضال ضد الفاشية، 
ويعمل مع آخرين على تنظيم مؤتمر »أدباء العالم يدافعون عن الشعب 
يهاجر  الجمهورية  سقوط  بعد  مدريد.  حصار  أثناء  وذلك  اإلسباني«، 
ألبيرتي إلى باريس، حيث يعاني لفترة مرارة البؤس والجوع، ثم عمل 

مترجماً في اإلذاعة الفرنسية الموجهة إلى أمريكا الالتينية.
ويتجول في أقطار أمريكا الالتينية إلى أن يستقر به المقام في روما، 
فرانكو  موت  بعد  إسبانيا  إلى  يعود  ثم   1976 عام  حتى  فيها  ويبقى 
البرلمانية، ويصبح عضواً في  وسقوط الفاشية، ليفوز في االنتخابات 
السنوات  قليلة، وفي  لكنه يستقيل منه بعد شهور  البرلمان اإلسباني، 

األخيرة من حياته يعود إلى ممارسة الرسم.
رفائيل ألبيرتي يعني بريق الشعر في اللغة اإلسبانية، فهو ليس شاعراً 
لوردة  كما  لشعره  إن  الشكل،  علماء  من  عالم  وإنما  فحسب،  مطبوعاً 
حمراء متفتحة في الشتاء بمعجزة، لقد أضاءت هذه الوردة الحمراء درب 
الذين حاولوا صد الفاشية في إسبانيا، والعالم كله يعرف هذه القصة 
التراجيدية. لم يكتب ألبيرتي السوناتات الحماسية فقط، ولم ينشدها في 
ابتدع حرب العصابات الشعرية،  القتال فقط، بل  الثكنات وفي جبهات 

وابتدع األغاني التي كانت أعلى من صوت المدافع.

البحر، البحر
مناداة  تحت البحر
حسنـاً بستاِنيتـي،

كمـا أكـوُن فـي حديَقـِة البَحـِر
أَكـوُن َمعـك.

حبيبتـي..
أيُّ فـرِح أن أَبيـَع ِبضاَعتَـِك
تحـَت ميـاِه البحـِر الْمالِحـة.

فـي َعربـٍة َصغيـرِة
لمـون. هـا َسمكـُة السَّ َتجرُّ

ريَّـة َطحالـُب البحـِر الطَّ
طحالـب. َطحالِـب!



83 العدد 599 نوفمبر 2020



العدد 599 نوفمبر 842020

الكلمة و الظل

حتقيق: حممد قا�سم ال�سا�س 

مسلسل كورونّي طويل
الدراما العربية يف ظل الوباء

على  العربي  الوطن  في  النجوم  كبار  يحرص 
الوجود على الشاشة، من خالل المسلسالت التي 
تتنافس فيما بينها لجذب الجماهير، ولكن الوضع 
وباء  تفشي  مع   ،2020 دراما  موسم  في  اختلف 

كورونا في مختلف دول العالم.
الدرامية  األعمال  خريطة  كورونا  وباء  وغيّر 
على  المسلسالت  من  الكثير  أجبر  إذ  العربية، 
أخرى،  أعمال  على  القائمين  دفع  فيما  االنسحاب، 
إلى اإلسراع في تصوير المشاهد المتبقية، في ظل 
إجراءات وقائية مشددة، أو وقف التصوير بشكل 

كلي.
العربية،  المسلسالت  بعض  انسحاب  وجاء 
القائمين  تمكن  عدم  أبرزها  عدة،  لعوامل  نتيجة 
السفر لتصوير مشاهد، بسبب قرارات  عليها من 
اإلغالق ومنع السفر التي فرضتها الكثير من دول 

العالم، ما أثر سلباً على أحداث العمل الدرامي.
كما إن استمرار تصوير المشاهد الخارجية في 
البلد نفسه، من دون الحاجة للسفر، لم يكن ممكناً 

أيضاً، بسبب قرارات حظر التجول. 
وتلقت الدراما العربية عموماً ضربًة في الصميم 
االحترازية  اإلجراءات  بسبب   ،2020 الموسم  هذا 
انتشار  لخطر  درءاً  الحكومات،  فرضتها  التي 
تصوير  اكتمال  دون  من  حال  ما  كورونا،  وباء 
وتقليص  العربية،  الدرامية  األعمال  من  العديد 
عدد حلقات بعضها، ولكن الدراما العربية ما زالت 
قائمة بعناوينها المتنوعة، وزاخرة بالنجوم العرب 
العربي  الوطن  امتداد  الجمهور على  الذين يرتقب 

إبداعاتهم كل عام.
الدول  في  كورونا  وباء  انتشار  وضع  فقد 
حرج.  مأزق  أمام  الفني  اإلنتاج  شركات  العربية، 
كامل  موسم  بعد  الشركات،  هذه  تنتظر  فعادة 
مع  العقود  وإبرام  اللوجستية  التحضيرات  من 
رمضان  شهر  حلول  العربية،  والقنوات  الممثلين 
عليها  وتنافس  الدرامية  أعمالها  لتعرض  المبارك، 
مع  ولكن  األخرى.  الدرامية  األعمال  بقية  أمام 
وفرض  العامة  التعبئة  العربية  الحكومات  إعالن 

الحجر الصحي ومنع التجمعات وحاالت التجمهر 
واالكتظاظ، وبعد ازدياد حاالت اإلصابة بالفيروس، 
توقفت عمليات التصوير لمدة زمنية، ولهذا السبب 
دفعها  ما  كبيرة  بخسارات  اإلنتاج  شركات  منيت 
إلى انتهاج خطط جديدة وفعالة تنقذ أو تقلل بعض 
الشيء من حجم الخسائر خاصة أن القانون يلزم 
شركات اإلنتاج إنهاء عمليات التصوير في الوقت 

بينها وبين  المبرمة  العقود  لها، وذلك في  المحدد 
القنوات المحلية والعربية، وفي حال عدم التزام هذه 
عليها  سيتوجب  عليه،  المتفق  بالتاريخ  الشركات 
الخسائر  إلى مجموع  مالية، تضاف  غرامات  دفع 
التي لحقت بها من استئجار كوادر فنية ومختصين 
التي  السياحية  والمجمعات  الفنادق  أجور  وبدل 
يوجد فيها الممثلون القادمون من مختلف البلدان 

العربية لتصوير مشاهدهم الخاصة. 
قبل  المفعول  ساري  المشاهد  تصوير  وكان 
تفشي كورونا، وقبل قرارات الحجر، وعلى مسافة 
قريبة جداً من حلول شهر رمضان المبارك أواخر 
شركات  بعض  وجدت  حيث   ،2020 أبريل  شهر 
على  الحضور  وهي  بديلة،  خطة  العربية  اإلنتاج 
الشاشات في هذا الشهر عبر تقديم حلقات قد ال 

يتخطى عددها 20 حلقة بدالً من الخروج منها.
وكان عدد قليل من المسلسالت الدرامية أنجز، 
وبعضها استطاع تصوير ما تبقى لها من مشاهد 
لتلحق بركب األعمال الدرامية الكاملة لهذا الموسم 
والتي تم عرضها على الشاشات العربية، في حين 
خرج العديد منها خارج الموسم لصعوبة إنجاز ما 

تبقى من مشاهد إلكمالها.
الدراما  على  كورونا  لوباء  السلبية  اآلثار  ومن 
حرير(  )خيط  مسلسل  خروج   ،2020 العربية 
يشاركها  التي  الدين،  عز  مي  المصرية  للفنانة 
بطولته محمود عبد المغني وأحمد خليل وسوسن 
بدر ومي سليم من العرض التلفزيوني هذا العام، 
وأيضا مسلسل )القاهرة كابول( للفنان المصري 
طارق لطفي ألن الحلقات األولى من هذا المسلسل 
وواجه  أساسية،  مشاهد  لتصوير  السفر  تتطلب 
أزمة  وهبي  هيفاء  للنجمة  فاتح(  )أسود  مسلسل 
توقف عمليات التصوير بسبب تفشي وباء كورونا 
شريف  بطولته  في  يشاركها  والذي  لبنان،  في 

سالمة، وأحمد فهمي، ومعتصم النهار.

تقييم عام 
الكاتب والسيناريست  »999« التقت »مازن طه« 

مازن طه: الدراما 

امل�صرية يف ال�صدارة 

واخلليجية تتطور 

وامل�صرتكة تراوح مكانها 

وال�صورية بحاجة 

ل�صدمة كهربائية
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للحديث معه عن موسم دراما 2020، ومدى تأثره 
بأزمة كورونا الذي قال: اعتقد أن الدراما العربية 
األعمال  فمعظم  كورونا،  بفيروس  كثيراً  تتأثر  لم 
الدرامية التي تم اإلعالن عنها مسبقاً تم عرضها في 
شهر رمضان العام الجاري، واألعمال التي خرجت 
السورية  والدراما  قليلة.  الرمضاني  السباق  من 
كانت أكثر المتأثرين بالجائحة. واألثر األكبر كان 
الموسم  كان  عام  بشكٍل  ولكن  الكم.  ناحية  من 
الدرامي فاتراً هذا العام على الُصعد كافة، والتأثير 
الكوروني ال يمكن أن يشكل العامل األساسي لهذا 

التراجع الدرامي العربي.
وعن رأيه بوقف عمليات التصوير، أجاب طه:ال 
الجهات  القرارات تتحمل مسؤوليتها  أن هذه  شك 
بهذا  الوحيدة  المعنية  وهي  المختصة،  الصحية 
القرار، فهذا األمر يتعلق بسالمة مجتمع كامل، وال 
مجال هنا للمحاباة أو لالستثناء. فإذا كان استمرار 
أعمال التصوير يحمل بعض الخطورة، فالمصلحة 

العامة تقتضي إيقاف التصوير. 
تدني  في  رئيسا  سبباً  كورونا  كان  إذا  وعما 
مستوى اإلنتاج الدرامي العربي 2020 أم أن هناك 
في  وجد  بعضهم  أن  طه  أوضح  أخرى،  أسباباً 
وباء كورونا شماعة يعلق عليها فشله، ولكن تأثير 
الوباء كان محدوداً على األعمال الدرامية العربية. 
والمشهد الدرامي بشكل عام عانى من الضعف مع 
ال  االستثناءات  وهذه  ومحدودة.  قليلة  استثناءات 
تشكل قاعدة يمكن البناء عليها، فالقليل من الورود 
ال يصنع ربيعاً. والمشكلة األساسية في المحتوى 

الذي أخذ يبتعد عن الواقع الذي 
عن  االنفصال  وهذا  نعيشه. 
غرابة  في  أيضاً  تجسد  الواقع 
األعمال  بعض  في  الصورة 
هذا  وتميز  العربية.  الدرامية 
وربما  الخجول  بالظهور  العام 
االنكفاء للنجوم الذين ينتظرهم 
الجمهور من موسم إلى آخر. 
الدراما  خريطة  أن  واعتقد 
الموسم  في  ستتغير  العربية 

الدرامي المقبل 2021.
وعما إذا كان خروج العديد 

من األعمال الدرامية العربية من الموسم الدرامي 
الحكم  يمكن  ال  طه:  قال  ابهاراً،  أقل  جعله   2020
المسبق على األعمال الدرامية العربية التي خرجت 
تأثيرها  مدى  وتحديد   ،2020 الدرامي  السباق  من 
فيما لو عرضت. لذلك يمكن أن نقيم هذا الموسم 

الدرامي بمن حضر. 
التي  الحلقات  من  جزء  عرض  كان  ّإذا  وعما 
شهر  خالل  العربية  الدرامية  األعمال  من  أنجزت 
ال  طه:  أجاب  موفقاً،  كان حالً  العام  هذا  رمضان 
أبداً، والنتائج كانت واضحة، فهذه األعمال الدرامية 
أن  وأعتقد  ناضجة.  وغير  مرتبكة  بدت  العربية 
القرار الصائب كان تأجيل عرضها، ولكن الظرف 

اإلنتاجي أرخى بظالله على هذا القرار. 
بشكل  العربية  الدرامية  لألعمال  تقييمه  وعن 
أنه بنظرة عامة  عام في موسم 2020، أوضح طه 

األعمال  على  وسريعة 
الدراما  أن  أعتقد  الموسم،  هذا  العربية  الدرامية 
السورية سجلت أسوأ مواسمها على مدى عقود، 
من  كهربائية النعاشها  الى صدمة  بحاجة  وباتت 

جديد. 
آرب«،  »البان  والمشتركة  اللبنانية  الدراما  أما 
أي  نشهد  ولم  المكان.  في  تراوح  تزال  ما  فهي 
عمل درامي حظي باجماع المتابعين أو استطاع أن 

يشكل ظاهرة درامية.
ما  المصرية  الدراما  أن  على  اثنان  يختلف  وال 
وقد  الطبيعي«.  موقعها  »وهذا  الصدارة  في  تزال 
أما  متميزة.  درامية  عدة  أعماالً  العام  هذا  قدمت 
الدراما الخليجية فهي تشهد تطوراً ملحوظاً، ولكن 
أمام  أساسياً  عائقاً  المحلية  اللهجة  تبقى صعوبة 

انتشارها العربي. 
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الكلمة و الظل

قلق على موسم 21
كما التقت »999« نور شيشكلي الكاتبة والمؤلفة 
الموسم  على  قلقها  عن  أعربت  والتي  التلفزيونية، 
الدرامي المقبل 2021، مع استمرارية انتشار وباء 
الدراما  قدمته  ما  حول  رأيها  عن  معبرة  كورونا، 

العربية هذا العام 2020.
وعن حال الدراما العربية في موسم 2021 بعد 
نور  قالت  العام  هذا  كورونا  بوباء  الكبير  تأثرها 
شيشكلي: من وجهة نظري الدراما العربية أصابها 
أكبر من  أثرٌ  لها  التي كان  الفيروسات  العديد من 
أثر فيروس كورونا، وهي التي جعلتنا نصل اليوم 
الى ما نحن عليه.، ولألسف ال آمال كثيرة لما هو 
قادم في موسم دراما، 2021 إذ ال بوادر ألي تغير 

حتى اليوم. 
عبر  درامية  أعمال  عرض  على  تعليقها  وعن 
التلفزيونية  القنوات  عبر  أو  المشاهدة،  منصات 
عرضها  تأجيل  المتوقع  من  كان  بعدما  المشفرة، 
حق  :من  شيشكلي  أجابت   ،2021 المقبل  للموسم 
المنتج أن يجد فرصة العرض، فهو لم ينتج األعمال 
الدرامية ليخزنها في أدراج مكتبه. وما الضير في 
عرض هذه األعمال الدرامية اآلن؟ من األساس كنا 
نبحث عن موسم درامي يوازي الموسم الرمضاني، 
الشهر  في  الدرامية  األعمال  كل  ازدحام  بدل 
الفضيل، والتي قد ال تحظى بفرصة مشاهدة أصالً 
بسبب زحمة األعمال الدرامية العربية المطروحة. 
والعمل الجيد يفرض نفسه في أي وقت وأي زمان 
وأي مكان وعلى أي محطة أو وسيلة. وال عالقة 
جودة  بتحديد  الموسم  أو  والقناة  العرض  لموعد 
العمل أو جماهيريته، فالمسلسالت الجيدة يالحقها 

المشاهد وينتظرها في أي وقت. 
وعن رأيها بنتاج الدراما العربية في موسم 2020، 
رأت شيشكلي أنه نتاج خجول طالما أن عدداً من 

األعمال الدرامية انتهى مع انتهاء الزوبعة التي كانت 
يقدم شيئاً.  ولم  العرض،  انتهاء  بمجرد  به  تحيط 
جائر  حكم  ذلك  ففي  أعمم،  أن  استطيع  ال  وطبعاً 
خاصة مع من عمل واجتهد وقاتل ألجل إتمام عمله 
وسط كل الظروف السيئة التي نعيشها. عموماً عام 
2020 هو عام قاس على الجميع. وال أشعر أن لدى 
فالدراما  التلفزيون،  مشاهدة  في  الرغبة  الكثيرين 
الحقيقية كانت في منازلنا، وفي الخوف الذي سكن 
عيوننا، والتراجيديا كانت على أبواب مستشفياتنا، 
التي  البؤس  شوارع  في  موجودة  كانت  والدراما 
غرقنا فيها، وأي عمل درامي سيقدم طرحاً مختلفاً 

سيكون منفصالً عن الواقع، ومن الصعب تقبله. 
وعن نوع الدراما الذي كان له النصيب األكبر من 
تداعيات وباء كورونا وانعكس سلباً على مستوى 
إلى  تحتاج  التي  الدراما  شيشكلي:  قالت  نتاجه، 
أعداد كبيرة من الممثلين والكومبارس والمجاميع 
والفنيين مثل األعمال التاريخية ومشاهد المعارك 
خارجية  مشاهد  إلى  تحتاج  دراما  وأي  مثالًً. 
ومشاهد التجمعات تأثرت بشكٍل كبير بما حصل. 

 2021 المقبل  الدرامي  الموسم  كان  إذا  وعما 
سيكون أسوأ حاالً أم أفضل، أجابت شيشكلي: وباء 
كورونا لم يختف بعد، و بعض المجتمعات تعايشت 
معه، ولكن ذلك ال يعني مطلقاً أنه اختفى، لذا ال أحد 
يستطيع اإلجابة على هذا السؤال أو تقديم تطلعات. 
الدرامية  لألعمال  التصوير  عمليات  إيقاف  مع  أنا 
لموسم 2021 لحين انتهاء أزمة كورونا، بدل من أن 
يتم عرض نسخة عن العمل مشوهة ومجتزأة وغير 
مفهومة، كما حصل مع عدد من األعمال الدرامية 

العربية التي شاهدناها هذا العام.

نور �صي�صكلي: اأنا مع اإيقاف 

عمليات الت�صوير لالأعمال 

الدرامية ملو�صم 2021 

حلني انتهاء اأزمة كورونا
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ستوب!

لحظة  في  األزواج  من  العديد  عاشه  مشهد 
غضب يشعر طرف أو ربما الطرفان أن الحياة 
في  كل  األحباب  )وإذا  مستحيلة،  بينهما  باتت 

طريق(.
األفيش الموحي، يقدم لك لمحة ُتدخلك مباشرة 
إلى تفاصيل الشريط السينمائي، سيارة قديمة 
في  وظهره  بابها  عند  يقف  الزوجين  وكال 
الجسد  بلغة  اآلخر، في داللة مباشرة  مواجهة 

تعلن الوقوف  على مقربة من حافة النهاية.
فيه  تمزج  وعمق  بحرفية  المنسوج  السيناريو 
الفلسطينية،  والمخرجة  الكاتبة  النجار  نجوى 
العالقة  والعام،  الخاص  بين  وانسياب  بنعومة 
بينما  )الكادر(،  مقدمة  تشغل  الزوجين  بين 
له  إسرائيل،  مع  والصراع  فلسطين  تاريخ 

حضوره في عمق )الكادر(. 
الزواج،  استمرار  ضرورة  تؤكد  طالق  رحلة 
نجوى  عندها  توقفت  التي  المفارقة  هي  تلك 
الثالث بعد )المر والرمان(  الروائي  في فيلمها 
التأني،  و)عيون الحرامية(، نجوى من مدرسة 
أربع  عادة  إعداده  يستغرق  فيلماً  تقدم  ولهذا 
السينما  عناوين  أهم  من  واحدة  فهي  سنوات، 

العربية في هذا العقد من الزمان.
في أفالمها الثالثة تجد حضوراً طاغياً وإطاللة 
ترصد  أن  تستطيع  اجتماعية  لرؤية   ثاقبة 
السينما  تعد  لم  الحياة،  في  عنه  المسكوت 
الفلسطينية في جزء كبير منها تلجأ إلى التعبير 
الصارخ عن القضية الفلسطينية، الصخب كان 

عنوان األفالم في مرحلة سابقة، تجاوزها تماماً 
يتبناها  هادئة  نبرة  هناك  صارت  الزمن،  هذا 
حالياً عدد من أهم المخرجين الفلسطينيين، فهي 
األكثر عمقاً وتأثيراً وقدرة على النفاذ والتعبير 

وتحقيق الهدف.
الفلسطيني يعيش الحياة بكل أبعادها، الصورة 
تحطيمها  السينما  استطاعت  التقليدية،  النمطية 
في كثير من األحيان، وهكذا جاءت إلينا السينما 
سينمائية  وبلغة  عصرية،  بمالمح  الفلسطينية 
تعبر عن هذا الزمن، وهكذا وجدنا أسماء مهمة 
مثل إيليا سليمان وميشيل خليفي  وهاني أبو 
اسعد وأن ماري جاسر وغيرهم، لديهم حضور 
عالمي ملفت في العديد من ُكبرى المهرجانات 

الدولية. 
بين  إنتاج مشترك  واألرض(  الجنة  )بين  فيلم 
فلسطين وآيسالندا ولكسمبورج، فلسطين بعين 
العربي،  فلسطينية لمخرجة تقيم خارج عالمنا 
قيود  بدون  التعبير  في  فكرية  برحابة  وتتمتع 
الطريق(،  إطار )سينما  في  يقع  الفيلم  مسبقة، 
يتيح للكاتبة والمخرجة نجوى النجار أن تتنقل 
بين عدة أماكن وتلتقي بكل أنماط البشر، الشريط 
المتعمقة في  القراءة  تلك  على  قائم  السينمائي 
الزمان والمكان، زوجان يقفان على الحافة في 
من  البد  وكان  الطالق،  مهمة  إلنجاز  طريقهما 
الحصول على األوراق الرسمية الالزمة، تنتقل 
إقامتها من السلطة الفلسطينية إلى )الناصرة( 
داخل إسرائيل، وتجوب في فلسطين التاريخية، 

بين الجنة واألرض... 
رؤية هامسة لقضية صاخبة!

في الطريق للبحث عن األصول، نتأكد قطعاً من 
التاريخ والجذور العربية في عدد من التفاصيل، 
أوراق يجب أحضارها من )الناصرة( حتى تتم 
إجراءات الطالق، وذلك بسبب التباس في اسم 
األب، والد زوجها، إقامته ومولده وديانته، ويظل 
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قلبي يف مهرجان )ماملو(

انتهت قبل مدة فعاليات مهرجان )مالمو( بالسويد في دورته العاشرة، أقيم المهرجان 
واقعياً، برغم أنه شهد غياب عدٍد من الفنانين والنقاد والصحفيين العرب، إال أن رهان 
رئيس المهرجان المخرج الفلسطيني األصل السويدي الجنسية محمد قبالوي، أن اللقاء 

السنوي ينبغي أال يخلف موعده، فهو الجسر بين الجمهور السويدي والفيلم العربي.
منذ عام 2015 صار مهرجان )مالمو( يحتل مكانة خاصة على أجندتي السنوية، ارتبطت 
به وجدانياً، األمر يتجاوز بالنسبة لي عملي بالنقد والصحافة ليصبح بمثابة حالة من 
النشوة الفكرية، اكتشف أن ساعتي البيولوجية مضبوطة على عدد من اللقاءات السنوية، 
ال اتصور أن الحياة تستقيم بدونها، وفي الصدارة )مالمو(، جاءت جائحة )كورونا( 
لتملي إرادتها على العالم كله، وتحول من دون حضوري هذه الدورة الفارقة في تاريخ 

المهرجان لمرور عقد من الزمان على بداية انطالق فعالياته، عام 2011.
)مالمو(  منح  ما  أن  إال  العربي،  عالمنا  داخل وخارج  العربية  السينما  نتابع  ما  كثيراً 
السينما، تختار وتنتقي األفضل،  مدربة ومحايدة تطل على  لديه عيناً  أن  خصوصية، 
بعض األفالم العربية أكتشف أن لقائي األول بها في)مالمو(، حتى لو كانت مصرية. 
وجودي في العديد من المهرجانات يتيح لي بالطبع مشاهدة ، الكثير من األفالم، ورغم 
تكمن  المهرجان  أهمية  السويد،  في  مرة   ألول  أراه  الذي   الجديد  دائماً  فهناك  ذلك 
بدقة على حال  التعرف  النقاد والصحفيين،  أقصد معشر  لنا جميعاً  يتيح  أنه  أيضاً،  
السينما العربية، من خالل انتقائه ألفضل ما قدمه المخرجون العرب، وكثيراً ما أعثر على 
إجابات ألسئلة حائرة متعلقة بالتمويل خاصة اإلنتاج العربي األوروبي المشترك، وأيضاً 
القضايا االجتماعية والسياسية التي تتناولها األفالم، وهل استطاع الزمن أن يقهر تلك 
)التابوهات( الممنوعات، أم أن )السوشل ميديا( قد وضعتنا جميعاً في موقف حتمي 

يفضي بنا ال محالة للتغير، وإال سنجد أنفسنا كعرب قد صرنا خارج المجرة.
في)مالمو( توجد دائماً نوافذ مشرعة للحرية، وهناك منح مادية ترصد إلنجاز األفكار 
السينمائية الوليدة، لقاء حميم استمتعت به خالل السنوات األخيرة، بينما تلك الدورة 

كنت مجبراً على التعامل معها افتراضياً.
سر نجاح المهرجان الدفء والحميمية والتنظيم، منذ أن أهبط بالطائرة في )كوبنهاغن(، 
ثم استقل سيارة وبعد أقل من ساعة أصل للفندق في )مالمو(، نكتشف الدقة في كل 
التفاصيل، وفريق العمل موجودين يذللون أي مشكلة في لحظات، ويتأكدون من سريان 

كل الفعاليات في التوقيت والكيفية المتفق عليها.
إقامة  العمل على  الواقعية، إصرار فريق  المشاركة  ما أسعدني برغم عدم تمكني من 
و)زووم(  )سكايب(  عبر  نتابعه  سينمائياً،  مهرجاناً  أتخيل  ال  فأنا  واقعياً،  المهرجان 
ال  طقس سينمائي، وهذا  أوالً  المهرجان  الرقمية،  التطبيقات  من  و)فيسبوك( وغيرها 

يمكن أن يتحقق بدون لقاء مباشر مع الجمهور.
ميالده،  على  األول  بالعقد  تحتفل  أن  المهرجان  إدارة  حق  ومن  دورات مضت  عشر 
انتهى الجزء األول فقط من االحتفال هذه الدورة، ليتم استكماله العام القادم في هذا 
التوقيت نفسه، لديَّ أمل يتجدد في كل لحظة، أن يتمكن العالم من وضع نهاية لكابوس 
بدون   ،2021 عشرة  الحادية  الدورة  في  )مالمو(  في  واقعياً  لقاؤنا  ليتجدد  )كورونا( 

إجراءات  احترازية وال حتى كمامة! 

أكشن

طارق ال�صناوي

tarekelshinnawi@yahoo.com

حاضراً أمامنا البيت الفلسطيني  القديم.
البرود  عمق  أمام  كثيراً  يتوقف  السيناريو 
العاطفي، الذي فرض نفسه بين الزوجين والذي 
دفع كالً منهما لإلصرار على أن الحل الوحيد 
هو الطالق، تتحول تلك الرحلة من أجل الوصول 
إلى األوراق والمستندات الحقيقية إلى بحث عن 
الجذور لنرصد العالقة مع الوطن وأيضاً الذات، 
ال يهم كثيراً تلك التفاصيل، والتي عادة ما نراها 
هي العنوان في كل حاالت االنفصال الزوجي، 
األزمة، سنوات  اآلخر سر  يرى في  كل طرف 
تباعد نفسي  إلى  بينهما  العالقة  الزواج أحالت 
أكثر منه تباعداً جسدياً، البطل يطل على الحياة 
من خالل السيارة العتيقة والتي تحمل أيضاً كل 

هموم وإحباط الزمن والوطن.
األب وفي  فيه  الذي نشأ  القديم  البيت  يصالن 
األديان  المسيحيين،  مقابر  إلى  يتوجهان  النهاية  
تلعب دوراً رئيساً في نسيج الفيلم، هناك اليهودي 
مشكلة  أبداً  ليست  العربي،  واليهودي  الفرنسي 
داللة  وطن،  إلى  الدين  يحيل  توجه  ولكن  دين، 
الوطن حاضرة جداً، البيوت في إسرائيل )فلسطين 
بطابعه  محتفظاً  منها  جزء  يزال  ما  التاريخية( 
العربي القديم، وفي كل التفاصيل، الخاص يصبح 
وزوجته،  يهودي  فرنسي  بسائح  يلتقيان  عاماً، 
توصيله،  عليهما  لزاماً  فيصبح  سيارته  تتعطل 
ولكن غير مصرح للعربي باصطحاب إسرائيليين، 
إسرائيلياً،  وليس  يهودي  إنه  قائالً:  يعاجلهما 
السيارة  صالون  وفي  السيارة،  معهما  ويستقالن 
وكأنهما  طويلة،  قبلة  يتبادالن  بسيط  خالف  بعد 
يقوالن على الطريقة الشامية )الكالم إلك ياجارة( 
وذلك حتى يتصافيا، ونصل بالسيارة من األرض 
 67 في  المحتلة  األرض  إلى   48 في  احتلت  التي 
)الجوالن( السورية، األوراق ما تزال تتشكل، من 
وهوية  األب  هوية  عن  الميداني  البحث  هذا  خالل 
الوطن والوصول إلى حافة الحقيقة، كان هو أيضاً 

الدافع ألبعاد قرار الطالق.
أوراق  في  باألرقام  للعب  الفيلم  في  أرتح  لم 
في  المباشرة  الرؤية  تلك   67 أو   48 مثل  القضية 
داللتها، والتي تشير إلى سنوات الصراع المسلح، 
مباشرة،  درامية  لعبة  )قفشة(  مجرد  اعتبرها 
)مملكة  هي  فلسطين  إليها،  بحاجة  الفيلم  يكن  لم 
الجنة  )بين  الفيلم:  عنوان  جاء  هنا  ومن  الجنة(، 

واألرض(.
أروع ما يستحق اإلشادة في الشريط السينمائي، 
هو السيناريو الذي كتبته نجوى واستحقت عن 
السينمائي األخير  القاهرة  جدارة في مهرجان 

جائزة )نجيب محفوظ(.
الهدوء والبساطة يغلفان كل شيء، بينما نتابع 
محكم،  نسيج  في  وتاريخية  اجتماعية  رؤية 
الفيلم يهمس بكل شيء، ولم يقع أبداً في إطار 

الصراخ بأي شيء وهذا هو سره وسحره!



يفضل عدد كبير من السياح في العالم السياحة 
ووسط  الطلق،  والهواء  المفتوحة،  األماكن  في 
الطبيعة الجميلة، وفي أجواء من الهدوء واالسترخاء 
التي  هي  األمور  وهذه  والمغامرة.  واالستكشاف 

تتميز بها المحميات الوطنية كوجهات سياحية. 
ومن بين أشهر الدول التي تحتوي على محميات 
أنحاء  جميع  من  السياح  يقصدها  وطنية  طبيعية 

العالم، نذكر التالي:

اإعداد: �سايل اأبوفار�س 

اإلمارات 
السياح من مختلف الدول العربية واألجنبية الذين 
يزورون دولة اإلمارات العربية المتحدة ال بد من أن 
تشمل زيارتهم المحميات الطبيعية الوطنية المنتشرة 

في معظم إمارات الدولة، ومنها :
محمية جزيرة صير بني ياس في إمارة أبوظبي، 
وهي جزيرة تقع في منطقة الظفرة، وتبلغ مساحتها 
فئة  فندق  الجزيرة  هذه  وفي  مربعاً.  كيلومتراً   87

السياح  خمس نجوم وفيالت فخمة لمن يرغب من 
باإلقامة فيها أليام عدة. 

التي  الخضراء  المسطحات  في  السياح  ويمر 
تغطي أكثر من نصف مساحة الجزيرة، ويشاهدون 
وقطعان  واآلراك،  والطلح  السدر  أشجار  غابات 
والزرافات  العربي  المها  مثل  البرية  الحيوانات  من 
والالما، وأسراب من الطيور المستوطنة أو المهاجرة 
مثل النعام األفريقي وطائر الحباري، باإلضافة إلى 

سياحة
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والتمر  النخيل  مثل  المثمرة  األشجار  من  بساتين 
الهندي. وفي المناطق الساحلية من الجزيرة، يشاهد 
القرم.  بغابات  المكسوة  المائية  المداخل  السياح 
ويمكنهم ممارسة هواية الفروسية وركوب الخيول 

في أحد اإلسطبالت الموجودة في الجزيرة.
كما يزور السياح في إمارة أبوظبي محمية الوثبة 
لألراضي الرطبة، وهي مجمع من المسطحات المائية 
العاصمة  جنوب شرقي  كيلومتراً   40 ُبعد  على  يقع 
الصناعية  المصفح  منطقة  خلف  أبوظبي  اإلماراتية 

والسكنية.
بتوجيهات   1998 عام  المحمية  هذه  افتتحت  وقد 
نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  المغفور  من 
»طيب الله ثراه«، وكانت أول محمية تخضع للحماية 
اتفاقية  في  وسجلت  أبوظبي،  إمارة  في  القانونية 

رامسار لألراضي الرطبة ذات األهمية العالمية.
بيئاتها  على  المحمية  هذه  في  السياح  ويتعرف 
وعلى  والصحراوية،  والعذبة  المالحة  الثالث 
منها.  بيئة  كل  في  الموجودة  والطيور  الحيوانات 
الطيور  أهم  من  الفالمنجو  أو  النحام  طائر  ويعتبر 
المحمية حيث يوجد 1500 طائر منه، باإلضافة  في 
إلى طيور الزقزاق والبط طويل الذيل والبط الكروان، 
مثل  الصغيرة  والثدييات  الزواحف  إلى  باإلضافة 

األرانب والقنافذ.

المها  محمية  السياح  يزور  دبي،  إمارة  وفي 
طريق  على  صحراوية  منطقة  في  تقع  التي  البرية 
الطبيعية  المحميات  أهم  من  وهي  العين،   – دبي 
الوطنية المخصصة لحيوان المها في دولة اإلمارات، 
وافتتحت عام 2001، وتبلغ مساحتها 226.11 كيلومتر 
مربع. ويطلع السياح فيها على الغزال العربي، والمها 
البري،  والضب  البرية،  والماعز  والريم،  العربي، 

والسحالي، والطيور، والنباتات الصحراوية.
لمعايیر  وفقاً  البرية  المها  محمية  صنفت  وقد 
االتحاد العالمي لصون الطبيعة ضمن فئة المتنزهات 
البيانات  قاعدة  في  مسجلة  وهي  المحمية،  الوطنية 
العالمية للمناطق المحمية التي يشرف على إدارتها 
وتدقيقها المركز العالمي لمراقبة الحفاظ على الحياة 
البرية التابع للبرنامج البيئي لمنظمة األمم المتحدة، 
دعم  تقديم  مع  اإلمارات،  مجموعة  حالياً  وتديرها 

لوجستي لها من قبل بلدية دبي. 
للحياة  الخور  رأس  محمية  السياح  يزور  كما 
اتفاقية  في  أيضاً  والمسجلة  دبي،  في  الفطرية 

»رامسار« لألراضي الرطبة ذات األهمية العالمية. 
الذي  دبي  خور  نهاية  في  المحمية  هذه  وتقع 
يمتد بطول 14 كيلومتراً ويربط مياه الخليج العربي 

بمنطقة صحراء العوير.
مربع،  كيلومتر   6,2 المحمية  هذه  مساحة  وتبلغ 

من  نوعاً   270 على  لها  الزائرون  السياح  ويتعرف 
الطيور أشهرها طائر النحام أو الفالمنجو الذي يصل 
عدده إلى 500 طائر، و47 نوعاً من األشجار والنباتات 

أشهرها شجر القرم.
كما يزور السياح محمية جبل علي في دبي، حيث 
10 أصناف من  المحمية  يشاهدون على أرض هذه 
النباتات و227 نوعاً من الحیوانات. ومن يقوم منهم 
بتجربة الغوص في مياه الخليج العربي على شاطئ 
المحمية، يستمتع برؤية الشعب المرجانية واألعشاب 
له  البحرية، وقد تتاح  البحرية واألسماك والكائنات 
والدالفين  األطوم  البحر  بقرة  مشاهدة  فرصة 

والسالحف.
يزورها  التي  الوطنية  الطبيعية  المحميات  ومن 
التي  المرموم  هناك محمية  دبي،  إمارة  في  السياح 
في  مسّورة  غير  صحراوية  محمية  أول  تعتبر 

اإلمارات ومفتوحة للسياح.
وتتضمن هذه المحمية أكبر مشتل للحياة النباتية 
في دولة اإلمارات على مساحة 400 كيلو متر مربع، 
يجري العمل على استكمال زرع مليون شتلة فيه من 
على  للحفاظ  وذلك  المحلية،  النباتات  أنواع  مختلف 
ودولة  دبي خصوصاً  إمارة  في  البيولوجي  التنوع 

اإلمارات عموماً.
مجمع  المحمية  هذه  في  ينجز  أن  المقرر  ومن 
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محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية األكبر من 
نوعه في موقع واحد في العالم بقدرة 5000 ميجاوات 

بحلول عام 2030.
لزيارة  المحمية  في  التجول  للسياح  ويمكن 
والرياضية  والثقافية  والترفيهية  البيئية  المشاريع 
الجاري تنفيذها، ومشاهدة الحيوانات البرية والطيور 
وغروب  النجوم  ومراقبة  والزواحف،  والحشرات 
اليوجا والمشي  الرياضات مثل  الشمس، وممارسة 

والجري وركوب الخيل والجمال.
كلباء  محمية  السياح  يزور  الشارقة،  إمارة  وفي 
التي تمتد من وادي الحلو إلى بحر الخليج العربي في 

اتجاه خور كلباء على ساحل سلطنة عمان. وتحتوي 
هذه المحمية على أشجار السدر، وطيور نادرة من 
بينها الطيور المائية مثل البلشون والقاوند األبيض 
والخضراء  البحرية  والسالحف  الشجر،  ورفراف 

والسرطانات والقواقع البحرية.
كما يزور السياح في إمارة الشارقة محمية مركز 
 2015 عام  رسمياً  افتتحت  التي  لألراضي  واسط 
أعوام،  خالل  فيها  ونبتة  شجرة  ألف   30 زرع  بعد 
والطيور  الحيوانات  أنواع  من  المزيد  جذب  وبعد 
والحشرات إليها، والتي صارت تلفت انتباه السياح. 

وادي  السياح محمية  يزور  الفجيرة،  إمارة  وفي 

أول منطقة جبلية   2009 التي أصبحت عام  الوريعة 
محمية في دولة اإلمارات.

بمشاهد  المحمية  هذه  في  السياح  ويستمتع 
نوع   100 من  وأكثر  الحجر،  وجبال  المائي  الشالل 
من الثدييات والطيور والزواحف، وأكثر من 300 نوع 

من النباتات.

تنزانيا 
متنزه  العالم  دول  مختلف  من  السياح  ويقصد 
سيرينغيتي الوطني في تنزانيا، وهو محمية طبيعية 
وطنية تبلغ مساحتها 14763 كيلومتراً مربعاً. ويمكن 
للسياح اإلقامة أليام في عدد من الفنادق الموجودة 
في هذه المحمية، والقيام بجوالت بسيارات رباعية 
الدفع أو سيراً على األقدام وسط السهول الخضراء 
والغابات الكثيفة وعلى جانبي نهري مارا وجرومتي. 
< ويمكن للسياح الوصول إلى محمية سيرينغيتي 
عبر رحالت جوية داخلية باستخدام طائرات صغيرة 
أو طائرات هليكوبتر تحط في مهبط طائرات صغير 

وسط المحمية. 
< ومن الحيوانات والزواحف والطيور المنتشرة 
في هذه المحمية، والتي تجذب أنظار السياح هناك: 
والظبي،  والغزال،  الوحشي،  والحمار  النو،  ثور 
والجاموس، وغزال الماء، وأرانب الصخور، والقرد، 
القرن  ووحيد  والفهد،  واألسد،  والزرافة،  والفيل، 
واألفاعي  الماء،  وضبع  البري،  والكلب  األسود، 
والثعابين، وتمساح النيل، و500 نوع من الطيور منها 
والنعامة  والحباري  البري  والديك  والنسر  الصقر 

واللقلق وطائر الحب.

ألمانيا
متنزه  محمية  إلى  ألمانيا  في  السياح  ويتوجه 

سياحة
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هارتز الوطني الواقع في واليتي ساكسونيا السفلى 
المحميات  أكبر  إحدى  وهي  ألمانيا،  وسط  والعليا 
 247 مساحتها  وتبلغ  األلمانية،  الوطنية  الطبيعية 
العالمي  االتحاد  في  مسجلة  وهي  مربعاً،  كيلومتراً 

لصون الطبيعة.
الخضراء  الغابات  بجمال  السياح  ويستمتع 
ما  على  ويتعرفون  المحمية،  في  العالية  والجبال 
فيها من أشجار وزهور ونباتات وحيوانات وطيور 

وحشرات.

أمريكا
المتحدة  للواليات  الزائرون  السياح  ويتوجه 
ضمن  تقع  التي  يلوستون  محمية  إلى  األمريكية 
ووالية  وايومنغ  والية  هي  واليات   3 أراضي 
المحمية  هذه  مساحة  وتبلغ  إداهو.  ووالية  مونتانا 
8987 كيلومتراً مربعاً، وهي أكبر المحميات الطبيعية 

الوطنية في الواليات المتحدة األمريكية. 
للسياح  الوطنية  الحديقة  خدمات  مركز  وينظم 
قلعة  إلى  زيارة  السياحية  الشركات  مع  بالتعاون 
نحو  في  للتخييم  وبرامج  التاريخية،  يلوستون 
في  تعريفية  وجوالت  المحمية،  في  مكان   1000
الدفع  رباعية  سيارات  بواسطة  إما  المحمية  أرجاء 
من  عدد  وزيارة  األقدام،  على  سيراً  أو  الخيول  أو 
الينابيع البالغ عددها 10000 ينبوع منها 300 ينبوع 
فيثفول«  »أولد  ينبوع  أشهرها  الساخنة  المياه  من 
و»حوض الجايزير العلوي« الذي يدفع الماء الساخن 
إلى األعلى كل 60 إلى 90 دقيقة ويعد أنشط ينبوع 
الشالالت  زيارة  إلى  باإلضافة  العالم،  في  ساخن 
باتجاه  المنحدر  الشالل  أعالها  290 شالالً  وعددها 
نهر يلوستون والذي يبلغ ارتفاعه 94 متراً، والبحيرة، 
والغابات، ومراعي أنهار يلوستون وسنيك ولويس، 

والتالل والجبال التي يصل أعلى ارتفاع لها إلى 3122 
متراً وهي قمة واشبرن.

من  واحدة  يولستون  محمية  في  السياح  ويزور 
أكبر الغابات الحجرية في العالم، والتي تحتوي على 
تحولت  ثم  والتربة،  بالرماد  ُمغطاة  كانت  أشجار 
من طبيعتها الخشبية إلى مواد معدنية، بعد انفجار 

بركاني ضخم حدث في العصور السابقة.
 1870 على  المحمية  هذه  في  السياح  ويتعرف 
نوعاً من األشجار والنباتات والزهور ومنها شجرة 
الوايت  وشجرة  الروكي  جبال  وشجرة  الصنوبر 
نوعاً  و60  الرجراج،  والحور  والصفصاف  بارك 
والظبي  والوشق  البري  الذئب  منها  الحيوانات  من 
الجبلي  والماعز  األبيض  والغزال  والوعل  والغراب 
واألغنام وأسد الجبل وثور البيسون والدب األسود 
و622  والجاموس،  واأليل  روكي  وذئب  والرمادي 
نوعاً من الطيور منها النسر وطيور الحدائق والبط 
الغواص والبط المهرج والعقاب والشاهين والبجع، 
باإلضافة إلى 18 نوعاً ًمن األسماك وعشرات أنواع 

السلحفاة  منها  والبرمائيات  والزواحف  الحشرات 
الجوقة  وضفدع  الجرسية  واألفعى  المزركشة 

الشمالي.

أستراليا 
البد للسياح الذين يقصدون أستراليا من قارات 
العالم األخرى من أن يزوروا أكبر وأشهر المحميات 
متنزه  محمية  وهي  األسترالية،  الطبيعية  الوطنية 
كاكادو الوطني التي صنفت من ضمن مواقع التراث 
العالمي لدى منظمة األونيسكو التابعة لمنظمة األمم 

المتحدة.
وتقع هذه المحمية في الجهة الشمالية ألستراليا 

وتبلغ مساحتها 19840 كيلومتراً مربعاً..
ويشاهد السياح في هذه المحمية، باإلضافة إلى 
التالل الجبلية والغابات واألشجار والنباتات والزهور 
الحيوانات  من  كثيرة  أنواعاً  المائية،  والمجاري 
األسترالية  الكالب  منها:  والحشرات  والطيور 

والتماسيح والثدييات والزواحف واألسماك.
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جانب من جناح »تيرا« لالستدامة في موقع 
هذه  تولد  حيث  بدبي،   2020 إكسبو  معرض 
األبراج التي يبلغ عرض الواحد منها 120 متراً 
نحو أربع غيغا واط ساعي من الطاقة البديلة 
سنوياً، أي ما يكفي لشحن أكثر من 900 ألف 

هاتف محمول.

دوريات  تدشن  دبي  شرطة 
»كانام«  الفارهة  النارية  الدراجات 
حركة  تنظيم  مهام  ستتولى  التي 
األحداث  خالل  والمرور  السير 
ُتقام  التي  والفعاليات  والمناسبات 

على أرض اإلمارة.

التي  الوردة«  »روح  ماسة   
تعرضها دار »سوذبيز« للمزاد في  
أكبر  وتعد  الحالي،  الشهر  جنيف 
عليها  عثر  العالم  في  وردية  ماسة 
في منجم بروسيا، ويقدر سعرها بـ 

38 مليون دوالر. 
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متحف المستقبل في دبي المبنى الذي يعتبر األكثر إبداعاً في العالم، 
يتألق تحت السماء بعد وضع القطعة األخيرة على واجهته الحروفية.

معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة يتفقد 
إحدى مزارع شركة »إيليت أجرو« أحد اكبر منتجي وموزعي الخضراوات 

والفواكه العضوية في اإلمارات، في منطقة الفوعة بمدينة العين.

المسجد  في  بالدعاء  يديه  يرفع  المعتمرين  أحد 
الماضي  الشهر  بدأ  الذي  المكرمة  بمكة  الحرام 
باستقبال أفواج المعتمرين تدريجياً وفق اإلجراءات 

االحترازية لمنع انتشار فيروس » كورونا«.
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لقطة لمسجد الشيخ زايد الكبير 
وزارة  أعلنت  الذي  أبوظبي  في 
أمام  فتحه  إعادة  الرئاسة  شؤون 

الزوار مطلع أكتوبر. 

األثرية  الخشبية  التوابيت  أحد 
اكتشافها  التي أعلنت مصر مؤخراً 
من  القريبة  سقارة  منطقة  في 
القاهرة  غرب  الجيزة  أهرامات 
تعود ألكثر من  تابوتاً   59 وشملت 

2500 عام.

جانب من منافسات جزيرة النزال 
في أبوظبي للفنون القتالية المختلطة، 
)يسار(  هولم  هولي  تغلبت  حيث 

على إيرين الدانا بإجماع الحكام.  
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نزهة

الفوارقسودوكو

تراثيــــــات:
 - ُيحكى أّن رجال عجوزاً كان يعيش في قرية بعيدة وكان أتعس شخص على وجه األرض 
التذمر  القرية سئموا منه ألنه كان محبطاً على الدوام وال يتوّقف عن  حتى إن كّل سكان 
والشكوى وكلّما تقّدم به السّن ازداد كالمه سوًءا وسلبية وكان سّكان القرية يتجنبونه قدر 
اإلمكان فسوء حّظه أصبح ُمعدياً،  ويستحيل أن ُيحافظ أّي شخص على سعادته بالقرب منه. 
لكن وفي أحد األيام وحينما بلغ العجوز من العمر ثمانين عاماً حدث شيء غريب، وبدأت 
إشاعة عجيبة في االنتشار بأن الرجل العجوز سعيد اليوم إنه ال يتذّمر من شيء واالبتسامة 
ترتسم على محيّاه بل إن مالمح وجهه قد أشرقت وتغيّرت، تجّمع القرويون حوله وسألوه ما 
الذي حدث لك، أجاب العجوز: ال شيء مهم لقد قضيُت من عمري ثمانين عاماً أطارد السعادة 
بال طائل ثّم قّررت بعدها أن أعيش من دونها وأن استمتع بحياتي وحسب لهذا السبب أنا 

سعيد اآلن  وإني في أشد الندم على ما فات من عمري! 

قالوا:
- لو نفع العمل بال إخالص لما ذم الله المنافقين.

- على قدر نية العبد وهمته ومراده ورغبته يكون توفيق الله له وإعانته فالمعونة من الله 
تنزل على العباد على قدر هممهم.

 طرائف العرب: 
- َحدََّث عمرو بن سعيد قال: ُكنت في نوبتي في الحرس إذ رأيُت المأموَن قد خرج ومعه 
غلمان صغار وشموع فلم يعرفني فقال: من أنت. فقلت عمرو عمرك الله ابن سعيد أسعدك 
الله ابن مسلم سلمك الله. فقال: أنت تكلؤنا ُمنذ الليلة. فقلُت الله يكلؤك يا أمير المؤمنين 
وهو خير حافظاً وهو أرحم الراحمين. فتبسم ِمن مقالي ثم قال: إن أخا الهيجاء من يسعى 

معك.. ومن َيُضُر نفَسُه لينفعك يا غالم أعطه أربع مائة فقبضتُها وانصرفت.

9 مربعات كبيرة كل مربع منها مقسم إلى 9 خانات 
الصحيحة من  باألرقام  الخانات  صغيرة، والهدف ملء 
1- 9 شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل 

مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.

أوجد الفوارق الـ 13 بين كال الصورتين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خانات صغيرة والهدف ملئ الخانات باألرقام  9مربعات كبيرة كل مربع منها مقسم الى  9
شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مره واحدة في كل مربع كبير وفي كل  9 – 1الصحيحة من 

 خط أفقي وعامودي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفـــوارق 

 بين كال الصورتين 13أوجد الفوارق الـ
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الكلمات المتقاطعة

تطابق الكلمات

نصف  مسلم-  جغرافي  عالم  فوز-  ثلثا   -7
قصاص.

أو  الكلمة  مفتاح  »م«-  يرجو  »م«-  ارتقاء   -8
العبارة. وثابت.

9- الحر الشديد »م«- نسّوف بالوقت.
10- مدينة فرنسية- اسم موصول- يأسـي.

11- ماركة سيارات- في الفم.
12- قائد الفتوحات اإلسالمية في أفريقيا.

أفقياً:
لآلداب-  نوبل  على  حائز  مصري  أديب   -1

شعور »م«.
تقنية  جامعة   - للطهارة  يرمز  الزهور  من   -2

في األردن.
روينا  »م«-  مدمرة  استوائية  عواصف   -3

الزرع.
4- من القارات- جسم لحمي في الفم.

5- طرفا هنا- حيوان ضخم »م«- حسم باألمر 
»م«.

رقد   - رقم  طرفا  الطاعة-  خالف   - أطال   -6
»م«.

7- أغنية لعبد الحليم حافظ.
8- تذبح - جميل - نصف أعمل.
9- للنفي- خاصتي- أدى اليمين.

10- رشاشات مائية »م«- بلدنا األم.
11- أهل البادية- ممثلة مصرية راحلة.

الثالث  القرن  في  السنة  أهل  أعالم  أحد   -12
الهجري- عملة آسيوية.

مرادف ومعاني الكلمات تكتب أفقياً وعمودياً بذات الوقت 
1- وعظ بالحسنى.

2- سكوت.
3- مدينة بها ضريح خالد بن  الوليد.

4- جشع.
5- آلة موسيقية.

6- وحدة مساحة.
7- كسب البيعة.

8- من أنواع الطائر.

مرادف ومعاني الكلمات تكتب أفقياً وعمودياً بذات الوقت 
1- ُيحاسب عليها القانون.

2- شهر هجري.
3- يزيد على الشيء.
4- عصابات دولية.

5- تمنعه عن الشيء.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 
1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

11             

11             

12             

 

 أفقي: –المفردات 
 شعور )م( –أديب مصري حائز على نوبل لآلداب  – 1
 جامعة تقنية في األردن –من الزهور يرمز للطهارة  – 2
 روينا الزرع –عواصف استوائية مدمرة )م(  – 3
 جسم لحمي في الفم –من القارات  – 4
 حسم باألمر )م( – حيوان ضخم )م( –طرفي هنا  – 5
 رقد )م( – طرفي رقم –خالف الطاعة  –أطال  -6
 أغنية لعبد الحليم حافظ – 7
 نصف أعمل -جميل  –تذبح  – 8
 أدى اليمين – خاصتي - للنفي – 9

 بلدنا األم – مائية )م( رشاشات – 11
 ممثلة مصرية راحلة –أهل البادية  – 11
 عملة آسيوية –في القرن الثالث الهجري أحد أعالم أهل السنة  – 12

  عمودي:
 )م(رئيس أمريكي راحل  أولاسم  –من الشيء التافه القليل  - 1
 يمشي ببطء –طمي  –مقر الصليب األحمر  – 2
 تقسمون اليمين –يراه  – 3
 فيلم سينمائي مصري – 4
 لعب وعبث )م( –بيت الدجاج  –طرفي عريق  – 5
 دولة أوروبية –مدينة مصرية  – 6
 نصف قصاص –عالم جغرافي مسلم  –ثلثا فوز  – 7
 مفتاح الكلمة أو العبارة –يرجوا )م(  –ارتقاء )م(  – 8
 بالوقت نسّوف –الحر الشديد )م(  – 9

 يأسي –اسم موصول  –مدينة فرنسية  – 11
 في الفم –ماركة سيارات  – 11
 قائد الفتوحات اإلسالمية في افريقيا – 12

 

 

 أفقي وعمودي

 مرادف ومعاني الكلمات تكتب أفقيا وعموديا بذات الوقت
وعظ بالحسنى – 1  
سكوت – 2  
مدينة بها ضريح خالد بن الوليد – 3  
جشع – 4  
آلة موسيقية – 5  
وحدة مساحة – 6  
كسب البيعة  – 7  
من أنواع الطائر – 8  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تطابق الكلمات

 مرادف ومعاني الكلمات تكتب أفقيا وعموديا بذات الوقت

 يُحاسب عليها القانون – 1
 شهر هجري – 2
 يزيده على الشيء – 3
 عصابات دولية – 4
  عن الشيءتمنعه  – 5

أفقي وعمودي

عمودياً:
رئيس  أول  اسم  الشيء-  من  التافه  القليل   -1

أمريكي راحل »م«.
2- مقر الصليب األحمر- طمي- يمشي ببطء.

3- يراه- تقسمون اليمين.

4- فيلم سينمائي مصري.
5- طرفا عريق- بيت الدجاج- لعب وعبث »م«.

6- مدينة مصرية- دولة أوروبية.
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مخاطر ارتفاع الكوليسترول في الدم

الدم  في  الكوليسترول  مستوى  ارتفاع  يحدث 
الدهنية  المواد  من  الكثير  هنالك  يكون  عندما 
الموجودة في الدم والتي ُيطلَق عليها الكوليسترول.

وقال الدكتور وائل خليل سالم اختصاصي أمراض 
قلب في الخدمات الطبية- الشارقة، إنه من الممكن أن 
يتراكم كّل من الكوليسترول والدهون األخرى على 
الجدران الداخلية لألوعية الدموية التالفة، األمر الذي 
األوعية  في  سميكة  شمعيّة  طبقة  تكّون  إلى  يؤّدي 
مرضيّة  بحالة  إنها  أي  باللَوْيحة  ُتعرف  الدموية 
أّن  إلى  اإلشارة  وتجدر  الشرايين.  بتصلّب  ُتعرف 
للكوليسترول  المختلفة  األنواع  من  العديد  هناك 
التي توجد في جسم اإلنسان، ويسّمى النوع األول 
 ،LDL الكثافة واختصاراً  الدهني منخفض  البروتين 
والذي يعرف أيضاً باسم الكوليسترول السيئ ألنه 
يمكن أن يتراكم مع اللويحة في الشرايين، وبالتالي 
يزيد من خطر اإلصابة بأمراض القلب التاجية. وعلى 
بالبروتين  يسّمى  الثاني  النوع  فإّن  معاكس  نحٍو 
الدهني عالي الكثافة واختصاراً HDL والذي ُيعرف 
الجيد، وذلك ألّنه يساعد  الكوليسترول  باسم  أيضاً 
على حماية الجسم من اإلصابة بأمراض الشرايين 
تتمحور  الُفضلى  الغاية  فإّن  عاّم  وبشكل  التاجية. 
حول وجود مستويات قليلة من الكوليسترول السيئ 
ومستويات عالية من الكوليسترول الجيد في الجسم.

مشكالت صحية
من الممكن أن يسبّب تصلب الشرايين العديد من 
نتيجة  تحدث  قد  والتي  األخرى  الصحية  المشاكل 

فيما  بيانها  يمكن  طرق  بعّدة  الجسم  على  لتأثيره 
يأتي: 

- تضيّق الشرايين: إذ إّن تراكم اللويحة بدرجة 
كافية يؤّدي إلى تضيق الشرايين بعملية بطيئة تحدث 
على مّر السنين، األمر الذي قد يحّد من تدّفق الدم 
إلى جميع أنحاء الجسم مع مرور الوقت بما في ذلك 

القلب والدماغ.
أّن الشريان  الرغم من  - تصلّب الشرايين: على 
السليم في الجسم يمكن أن يتمّدد بحيث يزداد تدّفق 
النشاط  ممارسة  حالة  مثل  الحاجة  عند  فيه  الدم 
وتراكمها  اللويحة  تكّون  حال  في  أّنه  إاّل  البدني، 
على جدران الشرايين فإّن ذلك قد يؤّدي إلى جعل 
التمدد  بحيث ال تستطيع  الشرايين صلبة جداً  هذه 
والتوسع، وعليه فإّن ذلك قد يحّد من تدّفق الدم إلى 

جميع أنحاء الجسم.
- إغالق الشرايين:إّن تشُكُّل جلطة دموية )تخثّر( 
حول تمّزق في اللَوْيحة قد يؤّدي إلى حدوث انسداد 
في الشرايين، وبالتالي من الممكن أن يتسبب بحدوث 

سكتة دماغية أو نوبة قلبية لدى الفرد.

مرض الشريان التاجي
التي  الشرايين  بأّنها  التاجية  الشرايين  ُتعّرف 
تحتاجه  الذي  الدم  على  القلب  عضلة  منها  تحصل 
يمكن  ال  اإلمدادات  هذه  بدون  إذ  بعملها،  للقيام 
للقلب أن يحصل على كفايته من األكسجين والمواد 
الغذائية الحيوية األخرى التي يحتاجها للعمل بشكل 
سليم، وأّما بالنسبة لمرض الشريان التاجي فيُعرف 

بأّنه انسداد أو تضيق في الشرايين التاجية، والذي 
الناجم عن  الشرايين  ما يحدث بسبب تصلّب  عادًة 
تدّفق  من  الحّد  إلى  تؤّدي  قد  التي  اللويحة  وجود 
أو  الشريان  النسداد  نتيجة  القلب  عضلة  إلى  الدم 
أدائه لوظيفة غير طبيعية. وبشكل عام فإن انخفاض 
تدفق الدورة الدموية في البداية قد ال يتسبب بظهور 
يبدأ  قد  ولكن  التاجي،  الشريان  لمرض  أعراض  أي 
استمرار  مع  األعراض  هذه  من  بالمعاناة  المصاب 
تراكم اللَوْيحة في الشريان التاجي، وتجدر اإلشارة 
شّك  حال  في  الفوري  الطبي  التدّخل  أهمية  إلى 

المصاب بإصابته بنوبة قلبية.

آالم الصدر أو الذبحة الصدرية
المصاب  يشعر  قد  خليل  وائل  الدكتور  أضاف 
بضيق أو بضغط في صدره كما لو أّن هناك شخصاً 
الصدرية  الذبحة  األلم  هذا  على  ويطلق  عليه،  يقف 
أو  األوسط  الجانب  على  عادة  األلم  ذلك  ويحدث 
تحفيز  يتّم  ما  وعادة  الصدر،  من  األيسر  الجانب 
البدنية  الضغوطات  بسبب  الصدرية  الذبحة  حدوث 
العاطفية، وفي معظم األحيان يزول  أو الضغوطات 
ويتالشى ألم الذبحة الصدرية خالل دقائق عدة بعد 

إيقاف النشاط المجِهد للجسم.

ضيق في التنفس
في حال لم يستطع القلب ضّخ ما يكفي من الدم 
فقد  الطبيعي  الوضع  في  الجسم  احتياجات  لتلبية 
يتعّرض جسم اإلنسان لضيق في التنفس أو التعب 

اإعداد: اأماين اليافعي
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د. وائل سالم

الشديد عند بذل أي مجهود.

النوبة القلبية
في  كامل  انسداد  بسبب  القلبية  النوبة  تحدث 
والعالمات  األعراض  وتشمل  التاجية،  الشرايين 
الكالسيكية للنوبة القلبية حدوث ضغط ساحق على 
صدر المصاب وشعور المصاب بألم شديد في كتفه 
وذراعه وأحياناً قد يصاحبه حدوث ضيق في التنفس 
من  أكثر عرضة  النساء  تعد  عام  وبشكل  والتعرق، 
الرجال لمواجهة أعراض وعالمات أقل شيوعاً للنوبة 
القلبية مثل آالم الرقبة والفكين. وفي بعض األحيان 
أو  أعراض  أي  ظهور  بدون  قلبية  نوبة  تحدث  قد 

عالمات واضحة.

مرض الشريان السباتي والسكتة الدماغية
حدوث  بأّنه  السباتي  الشريان  مرض  يعرف 
الشريانان  وهما  السباتية،  الشرايين  في  تضيق 
الرئيسان اللذان يعمالن على حمل ونقل الدم الغني 
تضييق  ويحدث  الدماغ،  إلى  القلب  من  باألكسجين 
الشرايين السباتية بسبب حدوث تراكم اللَوْيحة األمر 
الذي ُيقلّل من تدّفق الدم إلى الّدماغ نتيجة النسداد 
األوعية الدموية. وتجدر اإلشارة إلى أّن هذا االنسداد 
الدماغية،  بالسكتة  الفرد  إصابة  خطر  من  يزيد  قد 
وهي حالة طبية طارئة تعرف بحدوث انقطاع أو قلّة 
إمدادات الدم إلى الدماغ بشكل كبير وبالتالي حرمان 
الذي يحتاجه بشكل طبيعي،  األكسجين  الدماغ من 

ومن ثم تبدأ خاليا الدماغ بالموت خالل دقائق.
وقد  ببطء،  السباتي  الشريان  مرض  ويتطور 
المرض  هذا  وجود  على  العالمات  أولى  من  تكون 
تروية  نقص  نوبة  حدوث  أو  الدماغية  السكتة  هو 
تدفق  في  مؤقتاً  نقصاً  وتعني  المصاب  لدى  عابر 
الدم إلى الدماغ، وبشكل عام قد ال تظهر أي أعراض 
المراحل  في  السباتي  الشريان  لمرض  عالمات  أو 
أن يالحظها  الحالة من دون  المبكرة منه، وقد تمر 
حرمان  ويبدأ  الخطورة  مرحلة  تدخل  أن  إلى  أحد 

الدماغ من الدم وبالتالي حدوث السكتة الدماغية.
 وتتضّمن أعراض وعالمات السكتة الدماغية ما 

يأتي: 
- خدر مفاجئ أو ضعف في األطراف وفي الوجه 
من جسم  فقط  واحد  جانب  في  غالبًا  تكون  والتي 

المصاب.
- مشكلة مفاجئة في االستيعاب والتحدث.

- اضطراب مفاجئ في الرؤية في إحدى العينين 
أو كلتيهما.

الشعور  أو  التوازن  بفقدان  المفاجئ  الشعور   -
بالدوار.

وجود  بدون  مفاجئ  شديد  بصداع  الشعور   -
سبب واضح ومعروف. ويجدر التنبيه إلى ضرورة 
المسارعة الفورّية إلى طلب الطوارئ في حال مواجهة 
أي من أعراض وعالمات السكتة الدماغية، حتى إْن 
المصاب  وشعر  قصيرة  لفترة  األعراض  استمرت 
بالتحسن بعدها، إذ يجب مراجعة الطبيب على الفور، 
فربما يكون المصاب قد عانى من نوبة نقص تروية 
عابرة، األمر الذي قد ُيشير إلى خطر اإلصابة بسكتة 

دماغية كاملة. كما وُينصح بالتحدث إلى الطبيب في 
بمرض  اإلصابة  خطر  عوامل  من  أّي  وجود  حال 
الشريان السباتي حتى وإن لم تظهر أي أعراض على 
الفرد، إذ قد يوصي الطبيب بمجموعة من التوصيات 
إلدارة هذه العوامل وبالتالي حماية الفرد من اإلصابة 
بالسكتة الدماغية، إذ إّن زيارة الطبيب في وقت مبكر 
تزيد من فرص الكشف عن مرض الشريان السباتي 

وعالجه قبل اإلصابة بجلطة دماغية.

مرض الشريان المحيطي
تضيق  بأّنه  المحيطي  الشريان  مرض  ُيعرف 
الذراعين  من  ُكاًلّ  ُتغّذي  التي  الطرفية  الشرايين 
والمعدة والرأس والساقين؛ أكثر األعضاء تأّثًرا بهذا 
المرض، ويحدث مرض الشريان المحيطي الناتج عن 
تصلب الشرايين؛ حيث يؤّدي تصلّب الشرايين إلى 
من  حرجة  مناطق  في  الشرايين  وانسداد  تضييق 
العالمات واألعراض الشائعة في  الجسم، ومن أهم 
حال اإلصابة بمرض الشريان المحيطي الشعور بألم 
في إحدى الفخذين أو كليهما عند ممارسة التمارين 
الرياضية أو المشي والذي يزول عند الراحة لبضع 
دقائق، وتختلف شدة هذا األلم من حالة إلى أخرى، 
في  والتعب  التشنج  أو  باأللم  المصاب  يشعر  وقد 
العرج  مصطلح  الحالة  هذه  على  ويطلق  ساقيه 
المتقطع ؛ والتي تنتج عن تضيق في واحد أو أكثر 
هو  الفخذ  شريان  ويعد  الساق،  في  الشرايين  من 
الشريان األكثر عرضة لإلصابة بذلك. وفي الحقيقة 
تحتاج عضالت الساق إلى كميات إضافية من الدم 
تضيّق  حال  في  وعليه  المشي؛  عند  واألكسجين 
الزائد،  الدم  توصيل  من  يتمّكن  ال  فإّنه  الشريان 
عدم  نتيجة  باأللم  الشعور  من  الفرد  يعاني  وبذلك 
وجود كميات كافية من األكسجين. وتجدر اإلشارة 
إلى أّن الفرد يشعر باأللم بشكل أسرع عند الصعود 
كان  حال  وفي  مستٍو،  على سطح  بالمشي  مقارنة 
تضيّق الشرايين في الشرايين التي تعلو الساق مثل 
الشريان الحرقفي أو الشريان األورطي فإّن المصاب 
قد يعاني من ألم في الفخذين أو األرداف عند المشي، 
أّما في حال ساَء تدفق الدم إلى الساقين فإّن الطبيب 

قد يالحظ وجود األعراض والعالمات التالية:
- ضعف نمو أظافر القدمين وضعف نمو الشعر 

تحت الركبتين.
- برودة القدم.

- ضعف أو اختفاء النبض في شرايين القدم.
من  المزيد  حدوث  أّن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

وقت  في  الظهور  إلى  بالمرض  يؤّدي  قد  االنسداد 
المصاب  يلبث  ال  قد  الشديدة  الحاالت  وفي  مبّكر، 
من السير بضعة أمتار قبل أن يتوّقف. وفي الواقع 
دون  من  الراحة  وقت  في  باأللم  الشعور  ُيشير 
ممارسة النشاط البدني وبذل الجهد إلى أّن انسداد 
الشرايين قد وصل مراحل متقّدمة، وفي حال عدم 
البدء بالعالج المناسب فإّن األنسجة قد تبدأ بالموت 
باأللم  الشعور  المصاب  قد يالحظ  تدريجيًّا، وغالباً 
ليالً، ويمكن أن يتم تخفيف هذا األلم عن طريق رفع 
أو تعليق الساق على السرير، وفي بعض الحاالت قد 
يتحسن األلم مع المشي؛ ألّن الجاذبية األرضية من 
الممكن أن تساعد على وصول الدم إلى القدمين، أّما 
المصاب سوًءا  حالة  وازدادت  األلم  ازداد  حال  في 
النوم،  من  المصاب  حرمان  في  ذلك  يتسبب  فقد 
المصاب  ساق  وحساسية  الشهية،  قلة  إلى  إضافة 
أّنه يجب مراجعة الطبيب  التنبيه إلى  للمس. ويجب 
أي  أو  تنميل  أو  الساق  في  بألم  المصاب  إذا شعر 

أعراض أخرى مشابهة.

منع مضاعفات ارتفاع الكوليسترول 
الكوليسترول حالة مزمنة يمكن  ُتعّد اضطرابات 
إدارتها بتغيير نمط الحياة من خالل تقليل استهالك 
الدهون وكذلك تقليل كمية السعرات الحرارية الزائدة 
المخزنة في الجسم كالدهون، وتتضّمن هذه الطرق 

ما يأتي: 
- اتباع نظام غذائي صّحي وتناول أطعمة تحتوي 
والدهون  الُكلّيّة  الدهون  من  منخفضة  كميات  على 

المشبعة، إضافة إلى الحد من استهالك الملح.
- المحافظة على الوزن الصحي.

تجنّب تناول الوجبات السريعة واللحوم المصنعة.
األقل  على  دقيقة   30 لمدة  الرياضة  ممارسة   -

خالل معظم أيام األسبوع.
بعض  يصف  أن  يمكن  الذي  الطبيب  مراجعة   -
الكوليسترول  مستويات  من  تخّفض  التي  األدوية 
في الدم وفي بعض األحيان قد يصف الطبيب أدوية 

لخفض كميات الكوليسترول في الدم.
دوراً  للتدخين  إّن  إذ  التدخين،  عن  التوّقف   -
أساسياً في تشّكل اللَوْيحة، فقد يرفع من مستويات 
الكوليسترول في الدم كما أّنه يهيّج البطانة الداخلية 
نسبة  تقليل  يمكن  فإّنه  لذلك  الدموية؛  لألوعية 
مستوى  ورفع  الدم،  في  الضار  الكوليسترول 
الكوليسترول الجيّد، وخفض خطر اإلصابة بتصلب 

الشرايين من خالل التوّقف عن التدخين.
أي  تجاهل  عدم  ضرورة  إلى  اإلشارة  وتجدر 
اضطراب قد يحدث في الجسم؛ ففي بعض الحاالت 
قد يصاحب ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم 
حاالت مرضية أخرى من الممكن أن تعّزز من تصلّب 
مرض  مثل  عالج،  بدون  ُتركت  حال  في  الشرايين 
السكري، والسمنة، وقصور الغدة الدرقية، وارتفاع 
ضغط الدم، كما ويجب أيًضا معرفة التاريخ الطبي 
أحد  أو  الوالدين  أحد  كان  حال  في  خاصة  للعائلة 
وجود  من  يعانون  المقّربين  المصاب  عائلة  أفراد 
مستويات مرتفعة جًدّا من الكوليسترول أو أمراض 

القلب واألوعية الدموية في وقت مبكر من العمر.
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تغذية

الكامل  الصغيرة،  الصويا  فول  هو  اإلدمامي 
وغير الناضج. وهي خضراء وتختلف في لونها 
يكون  ما  عادة  والذي  العادية،  الصويا  فول  عن 
اإلدمامي هي طعام  أو أسمر. حبوب  فاتحاً  بنياً 
ووجبات خفيفة نباتية شائعة قد يكون لها فوائد 
طازجة  بقشرة،  متوفرة  هي  مختلفة.  صحية 
طبيعي  بشكل  الغلوتين  من  وخالية  مجمدة،  أو 
على  تحتوي  الحرارية، وال  السعرات  ومنخفضة 
للبروتين  ممتاز  مصدر  وهي  الكوليسترول، 
بالطريقة  استخدامه  يمكن  والكالسيوم.  والحديد 
من  األخرى  األنواع  بها  تستخدم  التي  نفسها 
الخضار  مثل  أكثر  استخدامه  إلى  يميل  الفول. 
مثل  بمفرده  يؤكل  أو  السلطات  إلى  يضاف   -
القرون  في  تقديمه  يتم  ما  غالباً  خفيفة.  وجبة 

اإعداد: ندى زهري االأديب

مديرة اإدارة التغذية املجتمعية- م�ست�سفى توام

قشرته  من  الفول  بنزع  لألكل،  الصالحة  غير 
قبل تناوله. بسهولة تسخن الفاصوليا عن طريق 
غليها أو طهيها بالبخار أو قليها أو وضعها في 
الميكروويف لعدة دقائق. تقليدياً ، يتم تحضيرها 
بقليل من الملح وإضافتها إلى الشوربات واليخنات 
والسلطات وأطباق المعكرونة، أو ببساطة تناولها 
كوجبة خفيفة. يتم تقديمها في المطاعم الصينية 
ماركت  السوبر  محالت  معظم  وفي  واليابانية 

الكبيرة عادة في قسم الخضراوات المجمدة.

فوائد جمة
المرتبطة  الدماغ  أمراض  * قد يقلل من خطر 
استهالك  أن  إلى  الدراسات  تشير  بالعمر. 
التدهور  يقلل من خطر  الصويا قد  ايسوفالفون 

المعرفي، وقد يساعد في تحسين جوانب التفكير 
والطالقة  اللفظية  غير  الذاكرة  مثل  واإلدراك، 
 65 على   2015 عام  دراسة  تؤكد  لم  اللفظية.  
شخصاً يعانون من مرض الزهايمر هذه النتائج. 
ومع ذلك خلص التحليل البعدي من عام 2015 إلى 
تحسين  في  يساعد  قد  الصويا  ايسوفالفون  أن 

الوظيفة اإلدراكية بعد انقطاع الطمث.
* قد يخفض الكولسترول: وجدت أدلة على أن 
بروتين الصويا له خصائص قد تخفض البروتين 
الدهني منخفض الكثافة أو مستوى الكوليسترول 
دراسة  مؤلفو  يقترح  الشخص،  دم  في  السيئ 
يفيد  قد  الصويا  فول  أن   2017 عام  في  أجريت 
خالل  من  الدموية  واألوعية  القلب  صحة  أيضاً 
محتواه من األلياف ومحتوى مضادات األكسدة 

اإلدمامي.. فوائد صحية كثيرة
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وآليات أخرى. وخلصت إحدى المراجعات إلى أن 
تناول 47 جراماً من بروتين الصويا يومياً يمكن 
أن يخفض مستويات الكوليسترول الكلية بنسبة 
قد   .%12.9 بنسبة  الضار  والكوليسترول   %9.3
الصويا  منتجات  استهالك  أن  أيضاً  الناس  يجد 
الدسم يساعد في  األلبان كاملة  لمنتجات  كبديل 
معظم  لديهم،  الكوليسترول  مستويات  تحسين 
الدهون النباتية غير مشبعة ، في حين أن الدهون 
الدهون  استهالك  التشبع.  إلى  تميل  الحيوانية 
القلب  أمراض  في  يسهم  أن  يمكن  المشبعة 
فإن  األخرى.  الدموية  واألوعية  القلب  ومشاكل 
إدارة الغذاء والدواء األمريكية توافق على الفوائد 
الصحية لبروتين الصويا في الوقاية من أمراض 
القلب. باإلضافة إلى كونه مصدراً جيداً لبروتين 
ومضادات  الصحية  باأللياف  غني  فإنه  الصويا، 

األكسدة وفيتامين هـ.
الثدي  اإلصابة بسرطان  يقلل من خطر  قد   *
الصويا،  في  اإليسوفالفون  بعض  أن  يبدو   ،
بطريقة  يعمل  بالفايتواستروجين  والمعروف 
األنثوي،  الجنسي  االستروجين  لهرمون  مماثلة 
آسيويات  على  أجريت  التي  الدراسات  أشارت 
إلى أن فول الصويا قد يقلل من المخاطر نسبة 
الرئيس  اإليسوفالفون  وهو  جينيستين  أن  إلى 
مضادة  خصائص  على  يحتوي  الصويا  في 
لألكسدة يمكن أن يمنع نمو الخاليا السرطانية. 
وفقاً لجمعية السرطان األمريكية ال تشير األدلة 
حتى اآلن إلى أن منتجات الصويا تزيد من خطر 
تشير  أخرى.  سرطانات  أو  بالثدي  اإلصابة 
الدراسات إلى أن تناول كميات كبيرة من األطعمة 
الغنية باإليسوفالفون في وقت مبكر من الحياة 
قد يحمي من سرطان الثدي في وقت الحق من 

الحياة.
بسرطان  اإلصابة  خطر  من  يقلل  قد   *
البروستاتا ثاني أكثر أنواع السرطان شيوعاً لدى 
الرجال، نحو واحد من سبعة سيصاب بسرطان 
تشير  حياته،  من  ما  مرحلة  في  البروستاتا 
الدراسات إلى أن أطعمة الصويا، مثل اإلدمامي ال 
تفيد النساء فقط، وقد تحمي أيضاً من السرطان 
القائمة  الدراسات  العديد من  الرجال، تظهر  لدى 
مرتبطة  الصويا  منتجات  أن  المالحظة  على 
البروستاتا  بسرطان  اإلصابة  خطر  بانخفاض 

بنسبة 30% تقريباً.
على حمض  اإلدمامي  يحتوي  إذ  االكتئاب:   *
الحمض  إلنتاج  الجسم  يحتاجه  الذي  الفوليك 
النووي وانقسام الخاليا السليمة. تشير الدراسات 
إلى أن تناول كمية كافية من الحمض قد يساعد 
من  الكثير  إيقاف  طريق  عن  االكتئاب  منع  في 
في  التشكل  من  الهوموسيستين  تسمى  مادة 
من  العالية  المستويات  تمنع  أن  يمكن  الجسم. 
من  األخرى  والمغذيات  الدم  الهوموسيستين 
الوصول إلى الدماغ، ويمكن أن تتداخل مع إنتاج 
هرمون السيروتونين »الشعور بالرضا«، يساعد 

هذا الهرمون على المزاج والنوم والشهية.
مفيدة  فهي  الدم  في  السكر  نسبة  ترفع  ال   *

استهلكت  إذ   2 النوع  السكري  داء  لمرضى 
واإلدمامي  المحالة.  غير  الصويا  منتجات 
البروتين  إلى  نسبة  الكربوهيدرات  منخفض 
والدهون، وفقاً لدراسة عام 2012. نظر العلماء إلى 
5.7 عام، وجد  على مدى  43176 شخصاً  بيانات 
الباحثون معدالت أقل من داء السكري من النوع 
2 بين أولئك الذين تناولوا منتجات فول الصويا 
المنتجات  يتناولون  الذين  المحالة في حين  غير 
المحالة كان لديهم خطر أعلى لإلصابة بالمرض.

المزيد  الخصوبة من خالل استهالك  يعزز   *
مثل  نباتية  مصادر  من  والبروتين  الحديد  من 
واليقطين  والفاصوليا  والسبانخ  اإلدمامي 
والطماطم والبنجر أو يقلل من خطر اضطرابات 
وحمض  للحديد  جيد  مصدر  وهو  التبويض. 
عام  مراجعة  تشير  النباتي.  والبروتين  الفوليك 
الخصوبة  بين  واضحة  صلة  وجود  إلى   2018
وتناول كميات كبيرة من حمض الفوليك والدهون 
يوفر  النباتية.  واألغذية  المشبعة  غير  المتعددة 
كوب )155 جم( من إدمامي المطبوخ نحو 18.5 
جم من البروتين أي 12%. وتوفر جميع األحماض 
على  الجسم،  يحتاجها  التي  األساسية  األمينية 
الرغم من أنها ليست عالية الجودة مثل البروتين 

الحيواني.

على  إدمامي  يحتوي  إذ  االلتهاب،  يقلل   *
الكولين وهي مادة مغذية تشبه فيتامينات  مادة 
العضالت  وحركة  الصحي  النوم  في  يسهم  ب، 
 2010 عام  دراسة  خلصت  والذاكرة.  والتعلم 
االلتهاب  تقليل  في  يساعد  قد  الكولين  أن  إلى 
الربو. على  الناس من  الذي يحدث عندما يعاني 
العكس من ذلك ، قد يزيد نقص الكولين من خطر 
اإلصابة بأمراض الكبد وتصلب الشرايين وربما 
من حبوب  كوب  العصبية. سيوفر  االضطرابات 
الشخص  احتياجات  من   %16 المقشرة  إدمامي 

اليومية من الكولين.
وهي  اليأس،  سن  أعراض  من  يقلل  قد   *
مثل  بأعراض  ترتبط  ما  غالباً  الطمث،  انقطاع 
الهبات الساخنة وتقلبات المزاج والتعرق. تشير 
الدراسات إلى أن فول الصويا واإليسوفالفون قد 
يقلالن بشكل طفيف من تلك األعراض. خلصت 
مراجعة عام 2016 إلى أن اإليسوفالفون الصويا 
قد يبطئ فقدان العظام ويحسن قوة العظام. في 
اللواتي  النساء  أبلغت   ،2017 عام  أجريت  دراسة 
تلقين عالج إيسوفالفون الصويا لمدة 12 أسبوعاً 
لم  اللواتي  من  الطمث  النقطاع  أقل  أعراض  عن 

يفعلن ذلك.
* قد يقلل من فقدان العظام وهي حالة تتميز 
بعظام هشة معرضة لخطر متزايد للكسر وشائعة 
عند كبار السن. وجدت بعض الدراسات أن تناول 
باإليسوفالفون  الغنية  بانتظام  الصويا  منتجات 
قد يقلل من خطر اإلصابة بهشاشة العظام لدى 
مكمالت  تناول  وأن  الطمث،  انقطاع  بعد  النساء 
إيسوفالفون الصويا لمدة عامين زادت من كثافة 

المعادن في العظام لدى المشاركين.
بالفيتامينات والمعادن وكذلك األلياف  * غني 
 )%33( ك1  وفيتامين   )%78( الفوالت  مثل 
والحديد   )%9( والريبوفالفين   )%13( والتيامين 

)13%( والنحاس )17%( والمنغنيز )%51(. 

   ندى زهير األديب



العدد 599 نوفمبر 1042020

قراءات

لما كانت تحليالت أمين معلوف جديرة باالهتمام، ألن تجليات حدسه هي بمثابة تنبؤات نظراً إلى 
الحضارات«  »غرق  الجديد  التاريخ، فإن كتابه  التي شهدها  الكبرى  بالتحوالت  المسبقة  سعة معرفته 
-الذي يسلط فيه األضواء على أحوال العالم حالياً – يستحق أهمية خاصة إذ يركز في زمن الجنون، 
والعنف، واإلرهاب األعمى، وزمن المخاطر الجسيمة التي تهدد البشرية في الوقت الحاضر، سواء أكانت 
اقتصادية، أم سياسية، أم ثقافية وحضارية في العالمين العربي والغربي، ُموحياً لنا أن الحضارات يمكن 

أن تغرق فجأة مثلما حدث لـسفينة التيتانيك.
الهيمنة  العربية الستقاللها، وخالصها من  البلدان  نيل  بعد  أنه  إلى  ببراعة وباألدلة  فالكتاب يشير 
االستعمارية، صعدت إلى كرسي السلطة بعض األنظمة المتسلطة والفاسدة، وقد زاد ذلك في تعميق 

الجراح واألزمات، وسمح للحركات األصولية المتطرفة باكتساح المجتمعات العربية.
وفي كتابه هذا يتعرض أمين معلوف لما سماه بـ»الردة الكبرى« في العالم؛ فمنذ بداية السبعينيات 
بدأ العالم الغربي، صانع الحضارة الحديثة، يشهد تدهوراً على مستويات متعددة، وفي العالم اإلسالمي 
فقد سمحت الثورة اإليرانية لرجال الدين المتشددين بالصعود إلى كرسي السلطة، وكل تلك التحوالت 
السريعة والمفاجئة أدت إلى االضطرابات الخطيرة التي يواجهها العالم المعاصر، والتي قد ُتغِرُق العالم 

في الفوضى إن لم تتوصل البشرية إلى إيجاد الحلول الضرورية والناجعة في أقرب وقت ممكن.

يسعى هذا الكتاب نحو إعادة الترابط والتكامل بين منظومة القيم والعلوم االجتماعية لرسم معالم 
لمحاولة جديدة في ربط منظومة القيم بالمجال الرحب للعلوم االجتماعية، بعد أن جنحت ميادينها 

ومجاالتها نحو رؤى ومفاهيم طافحة بالمطلق والالمنتهي، متجاوزة لكّل القيم اإلنسانية.
لقد حاول المؤلف في هذا الكتاب أن يقرأ الصيغ التي كانت تحدد اإلطار الفكري والمعرفي للعقل، 
فقد مرت على العقل حقب زمنية وأنموذجية، زمنية بحكم أن المفهوم الديكارتي للعقل جرى صياغته 
في سياق زمني مخصوص، وأنموذجي لكونه صدى لألنموذج المعرفي الذي تشّكل عقب الثورة 

ر الفكر العلمي من الهيمنة المدرسية في صورتها المنطقية. العلمية وتحرُّ
وحاول المؤلف طرح أنموذج تطبيقي في إبداع المفاهيم، فقد صاغ مفهوماً جديدا أسماه بـ»مفهوم 
المخالقة« المقابل لمفهوم المواطنة ولكن يتجاوزه بقدرته على توسيع مدلول االنتماء. وضمن فكرة 
اإلبداع في إطار المجال التداولي، صاغ أيضا مفهوماً جديدا أسماه بـ»إنسان أحسن تقويم« بوصفه 

أنموذج اإلنسان في حالة الكمال الفطري.
ومظاهر  الفائقة  الحداثة  االجتماعية،  والعلوم  األخالقية  القيم  فصول:  ستة  من  الكتاب  يتألف 
انفصال اإلعالم المعاصر عن القيمة، روح الفعل األخالقي، حرية المفاهيم، مفهوم مبدأ المخالقة 
التكامل األخالقي وأثره اإليجابي في إنشاء  العالمي،  العام واألخالق  والنهوض بواجبات الفضاء 

الشخصية االرتقائية من منظور فلسفة أحسن تقويم.

روح القيم وحرية المفاهيم

الناشر: المؤسسة العربية للفكر واإلبداع، بيروت، 2017، 294 صفحة.
تاأليف: عبد الرزاق بلعقروز

غرق الحضارات 

الناشر: دار الفارابي، بيروت، 2019، 319 صفحة.

تاأليف: اأمني معلوف
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يعود مفهوم المواطنة إلى العصور التاريخية القديمة، وهي من أهم المفاهيم السياسية التي عرفت 
تحوالت متتالية عبر العصور، وتعد المواطنة ذات عالقة وثيقة بين الفرد والمجتمع، وما يلزمها من 

حقوق وواجبات. والهوية واالنتماء والوالء والوعي هي مكونات المواطنة.
الشعب  بواسطة  للشعب  الشعب  بأنها حكم  يعرفها  فإنه  الديمقراطية  إلى  الكتاب  وحين يصل 

ولمصلحة الشعب، ويحدد مبادئها بالحرية والمساواة والمشاركة.
في  كما وردت  للمواطنة  التاريخية  الجذور  في  يبحث  أولها  الكتاب من عشرة فصول،  يتألف 
الحقوق  إلى  يتطرق  ثم  المواطنة  الثاني في معنى  والحديثة، ويبحث  والوسطى  القديمة  العصور 
والواجبات ومعنى الوطن والمواطن، ويدور الفصل الثالث حول معنى المجتمع المدني وخصائصه 
وأركانه ووظائفه، ويتناول الفصل الرابع مكونات المواطنة كالهوية واالنتماء والوالء، والوعي الوطني، 
ويبحث الفصل الخامس في المواطنة في األردن، وفي الفصل السادس بحث في اإلرهاب والمعارضة 
من  الديمقراطية  السابع  الفصل  ويتناول  والعنف،  والتطرف  اإلرهاب  معنى  حيث  من  السياسية 
حيث معناها وأنواعها ومبادئها وقيمها وأزماتها والحكم الديمقراطي، ويسلط الفصل الثامن الضوء 
على معنى الثقافة والثقافة السياسية، وأنواعها ومكوناتها، والتنشئة السياسية وثقافة الديمقراطية، 
االقتصادية  التربية  االقتصادية من حيث مفهومها، ومجاالت  التربية  التاسع في  الفصل  ويبحث 
كاالستثمار والخصخصة والبطالة والفساد، وأما الفصل العاشر فيتناول التربية السياسية من حيث 

المعنى وأهميتها وأسس التربية السياسية وأهدافها. 

تعد قضية الموريسكيين حلقة من حلقات صراع الحضارات، وموضوعاً متجدداً عبر التاريخ، 
وتمثل الفترة الموريسكية امتداداً حضارياً لألندلس، ومحنة الموريسكيين ومعاناتهم أخذت أشكاالً 
عدة مثل: صدور مراسيم التنقيل والطرد، ثم التنكيل بهم ومصادرة ثرواتهم وإرغامهم على التنصر 

قسراً وتهديدهم بالقتل.
يتألف الكتاب من سبعة فصول، سلط أولها الضوء على األوضاع العامة لشبه الجزيرة األيبيرية 
قبيل الفتح اإلسالمي، واألوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية السيئة التي دفعت المسلمين 

للعبور وفتح شبه جزيرة إيبيريا.
جاء الفصل الثاني عن فتح األندلس واألسباب التي أدت إلى الفتح وفكرته، ثم أهم المراحل التي 
مر بها، واختص الفصل الثالث بمملكة غرناطة آخر ممالك العرب المسلمين في األندلس وسقوطها 
النهائي، وأبرز الزعامات المحلية التي برزت على مسرح األحداث السياسية، وركز الفصل الرابع 
في صلب موضوع الكتاب وهو الموريسكيون، وقد تم تقسيمه إلى مراحل االضطهاد التي تعرض 
لها الموريسكيون، ومرحلة ضياع التراث، وانتفاضات وثورات الموريسكيين، والفصل الخامس دار 
حول استغاثات الموريسكيين بالعالم اإلسالمي، وسادس الفصول تطرق إلى أوضاعهم بعد حكم 
الملكة خوانا، ثم شارل األول، وفيليب الثاني والثالث، وتم تخصيص الفصل السابع واألخير للحديث 
عن دور الموريسكيين في الحفاظ على الهوية اإلسالمية وممارسة الشعائر اإلسالمية التي حافظوا 

عليها ما أمكنهم ذلك. 

الموريسكيون

الناشر: دار الفكر، عّمان، 2020، 262 صفحة.

تاأليف: د. زياد عبد العزيز املدين 

تاأليف: د. برزان مي�سر حامد

المواطنة والديمقراطية

الناشر: دار أزمنة، عّمان، 2020، 287 صفحة.
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علوم و تكنولوجيا

هادئة  تكون  بأنها  الكهربائية  المركبات  تتصف 
خالل حركتها، حيث ال يصدر عنها أي صوت ذي 
ضجة، إال أن األخبار تتحدث عن بدء الجهات المصنعة 
للسيارات إجراء اختبارات على تلك السيارات بحيث 
تكون حركتها مصحوبة ببث ضجة غير عادية منها.

من  مهندسين  ثالثة  جلس  سنوات  ست  ومنذ 
الواقعة  الغابات  إحدى  في  للسيارات  فولفو  شركة 
في غرب السويد، وكانوا يقومون بنزع األغصان ثم 

كسرها من المنتصف بشكل يجعلها تصدر صوتاً.
في  الصوت  مصمم  هوغمان  فريدريك  يقول 
الشركة »نحن في الغابة منذ يومين للبحث عن نماذج 
صوتية للسيارة الكهربائية«. وقد جلب المهندسون 
معهم 300 عصا  خشبية إلى مقر الشركة في مدينة 
كسر  تجربة  بدؤوا  وهناك  السويد،  في  غوتنبرغ 
بواسطة  متابعته  تتم  معين  صوت  إليجاد  العصي 
مؤشر يستخدم في إحدى عربات الفولفو الكهربائية 
استخدام  إلى  السيارات  شركات  وتسعى  الجديدة. 
السيارة  وأداء  خصائص  لتقوية  الصوتية  الضجة 
الكهربائية التي تقوم بتصنيعها لتجعلها أكثر سالمة 
وأمان، إذ ستكون قادرة على تنبيه وتحذير المشاة 
القريبين منها، حيث تكون هذه الضجة بمثابة بصمة 
صوتية فعالة يتم اإلعالن عنها قبل فترة طويلة من 
وصول السيارة، كما يستطيع بعضهم معرفة موديل 
استناداً  صنعها  تاريخ  وأحياناً  ونوعها  السيارة 

لصوت المحرك.
على  تحصل  التي  الكهربائية  السيارات  أن  إال 
ذي  االحتراق  محرك  من  بدالً  البطارية  من  طاقتها 
ببطء،  تحركها  عنها ضجة خالل  الضجة ال تصدر 
فالهدوء قد يكون مصدر خطر على راكبي الدراجات 
الهوائية والمشاة الذين ربما لم يسمعوا صوت سيارة 
تتحرك خلفهم أو بعضهم الذي يعاني من ضعف في 
التي  السيارات  ليحدد  الصوت  على  ويعتمد  السمع 
تقترب منه. هذا المنطق كان وراء القانون االتحادي 
في الواليات المتحدة الذي أصبح ساري المفعول في 
قيام  ضرورة  تضمن  الذي  الماضي  سبتمبر  شهر 
اصطناعي  صوت  باستخدام  الكهربائية  السيارات 
فيما يتعلق بالسرعات المنخفضة لها أو لدى وقوفها 
حيث يجب أن تكون الضجة عالية لتنبه المارة بأن 

ترجمة: د. ح�سن الغول 

السيارة تسير بسرعة كبيرة أو منخفضة.
يشكل  األمر  فهذا  السيارات  لصانعي  وبالنسبة 
فرصة لخلق أصوات مميزة تمنح السيارة خاصية 

تلك األصوات.
التجريبي  البحث  مدير  بيرس  جوناثان  ويقول 
والتطوير العالمي في مؤسسة هارمان الدولية التي 
تصمم األنظمة لدى شركات صناعة السيارات »كأننا 
في البراري الغربية«. وقد بدأت شركات السيارات 
في تقديم أفكار غير تقليدية، حيث استعانت شركة 
لينكولن للسيارات بأوركسترا ديترويت السيمفونية 
أدوات  عدة  أصوات  من  تشكلت  تنبيه  عملية  لخلق 

موسيقية. كما استعانت شركة بي إم دبليو بالملحن 
الضجة  بمثابة  ليكون  لحن  لوضع  زيمير  هانز 
يشبه  الكهربائية  السيارة  صوت  وكان  المطلوبة، 
الموسيقى التصويرية لمسلسل »دارك نايت« الشهير 

في الثمانينيات.

قوانين الطرق 
بالنسبة لسرعة السيارة التي تتجاوز 18 ميالً في 
ونظيرتها  الكهربائية  السيارة  من  كالً  فإن  الساعة 
ضوضاء  بإحداث  تقومان  بالبنزين  تعمل  التي 
فإن  ذكرنا  وكما  واإلطارات.  الرياح  مقاومة  بسبب 

لدواعي السالمة.. 
السيارة الكهربائية تتخلص من صمتها القاتل
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السيارة الكهربائية تكون صامتة وبال صوت ولهذا 
السبب بدأت القوانين األمريكية تشدد على ضرورة 
خالل  وضوضاء  أصواتاً  السيارة  تلك  تصدر  أن 

حركتها.
حجمها  في  األصوات  تلك  تختلف  أن  ويجب 
أو  تخفضها  أو  سرعتها  من  السيارة  تزيد  عندما 
ترجع للخلف. وفي حال وقوفها فإنه سيصدر عن 
السيارة صوت بقوة أربعين ديسيبل على األقل وهو 
يحاول  كما  ثالجة.  عن  الصادر  الصوت  يعادل  ما 
طريق  عن  هارمان  مع  التواصل  السيارات  صانعو 
تجسيد  كيفية  حول  غامضة  تكون  قد  أفكار  تقديم 
رغبتهم في تحديد السيارة الكهربائية في المستقبل، 
وعادة ما يقول بعضهم إن السيارة يجب أن تصدر 

صوتاً وكأنها سفينة فضاء.
لهذا قامت هارمان بتقديم أربعين شرطاً لوصف 
ذلك  عن  بيرس  ويقول  والمارة،  السائق  تجربتي 
ذات  الصفات  من  المعجم  هذا  يضمه  ما  »يتراوح 
لدى  الصوت  وفرقعة  طقطقة  مثل  المغامرة  طابع 
طائرات  مثل  مستقبلية  تكون  أو  بورش  سيارة 
الدرون الموجهة السلكياً، كما إننا نحتاج إلى تطوير 
اللغة بشكل كامل، وإتباع نهج علمي أكثر من مجرد 
للسيارات وكل  وقوف خمسة أشخاص في موقف 

منهم يشير بإبهامه الى أعلى أو إلى أسفل«. 
وقد دعت أكبر دراسة أعدتها هارمان في عام 2018 
استمعوا  حيث  األصوات،  أستوديو  إلى  المشاركين 
إلى تسجيالت أخذت من مقعد السائق وموقع المارة 
قرب السيارة في سرعات ومسافات مختلفة وتراوح 
أنجز  الذي  والعمل  الجيد  الذي أصدروه من  الحكم 
بدون جهد إلى العمل المنجز بجهد أو العمل المثير 

للضيق.
من  أكثر  يعني  كان  الصوت  نغمة  تعديل  أن  إال 
مجرد منح السيارة ضجة جديدة فمحيط الخلفية قد 

يكون مثيراً للملل أو يزيد من تأثير أصوات السيارة. 
ولهذا أعلن ترولس بيرج وهو عالم أبحاث نرويجي 
على  التي  الضجة  حجم  عن  التحري  في  رغبته 
والمارة  المشاة  وتحذير  لتنبيه  بها  القيام  السيارة 

بوجودها في أماكن مختلفة.

ضجة الخلفية 
في دراسة نشرت في العام 2019 طلب فريق بيرج 
من ثمانية مشاركين منهم ثالثة مكفوفين وخمسة 
الضغط  أعينهم  على  عصابات  يرتدون  مبصرين 
على زر لدى سماعهم سيارة اختبار وهي تقترب. 
وقد تم استخدام سيارة من طراز / نيسان إن في 
مكبر  لها  كهربائية  عبارة عن شاحنة  200 / وهي 
صوت مثبت في مقدمتها . ويسعى الفريق من وراء 
ذلك إلى تعديل مستويات الصوت في السيارة. كما 
يمكنه تعديل مستوى ضجة الخلفية عبر مكبر صوت 

تصدر عنه أصوات المدينة المحيطة بالمكان.
األصوات  تلك  فعالية  أن  النتائج  أظهرت  وقد 
التحذيرية اعتمدت على ضجة الخلفية. وعلى سبيل 
المثال قد يحتاج مركز مدينة في ساعة الذروة إلى 
سيارة يصدر عنها ضجة عالية لكي تستطيع اختراق 
الضجة المحيطة بالمكان، بينما شارع آهل بالسكان 
قد يتعرض في الليل لسماع صوت غير ضروري من 

السيارة ذاتها.
وعالي  مزدحم  شارع  في  كنت  »إذا  بيرج  يقول 
الضجيج فإن صوت التنبيه والتحذير قد يكون بال 
فائدة، وإذا كنت في الريف فقد يصبح هذا الصوت 

مثيراً للضيق«.

أصوات عالمية 
والقوانين  النظم  إن  بيرج  أمثال  الباحثون  يقول 
المتعلقة بخفض معدل الضجيج يجب أن تعتمد على 

المكان وأن ذلك الحجم يناسب جميع الطرق المتعلقة 
بفهم الموضوع وال يكون. 

وتقول مؤسسة هارمان إنه ما يزال هنالك الكثير 
بيانات علمية ذات معنى،  الوقت للحصول على  من 
بالمستهلك  الخاصة  األفضليات  إلى  تشير  والتي 
العالمي، وأن لعبة التخمين هذه توفر نوعاً من الضغط 
الهائل على الجهات المصنعة للسيارات. وهذا األمر 
حقيقي بشكل خاص لشركات السيارات العالمية مثل 
شركة موتورز التي تخطط إلطالق أكثر من عشرين 

سيارة كهربائية جديدة بحلول عام 2023.
الذبذبة  نظم  على  يشرف  الذي  مور  دوغ  يقول 
جنرال  تصنعها  التي  بالسيارات  الخاصة  والصوت 
موتورز: »إننا نفضل الفرصة التي تسمح لعمالئنا 
وإذا  وهمياً،  أمراً  تكون  االختيار، فاألصوات  بحرية 
كان الناس لديهم القدرة على االختيار فإننا سنجعل 

العمالء أكثر سعادة«. 
تتعلق  كانت  سواء  السيارة  صوت  هندسة  إن 
بسيارة ركاب أو قرقعة صوت مميز لسيارة رياضية 
شركة  مديرو  كان  وقد  دقيق،  توازن  ذات  تكون 
بورش للسيارات مطلعين على هذا األمر لدى قيامهم 
بإعداد صوت اصطناعي من أجل دعم قدرة محركات 
تصنعها  التي  الكهربائية  سيدان  لسيارة  البنزين 

الشركة.
وهناك سيارة / موستانغ / ذات الدفع الرباعي 
للسيارات، حيث  فورد  بتصنيعها شركة  تقوم  التي 
أخرى  لسيارة  المميز  الصوت  محاكاة  إلى  تسعى 
تحمل االسم ذاته. أما سيارة ماتش-إي فقد تأثرت 
صناعتها باألفالم العلمية والخيالية والسكة الحديدية 

الملتوية في مدن المالهي وغيرها. 
ويقول بيرس حول ذلك: »يصبح الصوت بمثابة 
نقطة قيادة ودفع باتجاه مواصفات السيارة بشكل 

عام وتقديم الفائدة المطلوبة لها«.
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إشراقات إيمانية

في  حقيقية  أزمة  من  المجتمعات  تعاني 
التعامل مع كتاب الله تعالى فهماً وعمالً.

فتجد من يعمل فهمه وقلمه شرحاً وتفسيراً 
واستنباطاً وتأمالً في كتاب الله تعالى بناء على 
ما يراه ويفهمه من دون امتالكه أدوات الفهم 
متشدداً  إما  منحرفاً  فكراً  ولد  ما  واالستنباط، 

غالياً أو متساهالً مفرطاً.
فنجد ذلكم الخارجي بفكره وعمله قد جعل 
بفكره  منها  يفهم  معينة  آيات  عينيه  نصب 
القاصر المعوج استباحة دماء وأموال وأعراض 

اآلخرين من مسلمين وغيرهم.
وآخر يستخلص أحكاماً وأفهاماً من نصوص 

القرآن الكريم لينصر حزبه وباطله.
ليجعله  القرآني  النص  أعناق  يلوي  وآخر 

شاهداً على نظرية فاسدة تبناها.
ومنهجها  طريقها  لإلنسانية  يرسم  وآخر 

مكتفياً بالقرآن من دون السنة النبوية.
نحن في زمن ال نعاني فيه من قلة المصاحف 
المطبوعة، ولكن نعاني من قلة األفهام الموثوقة.
رأي  الشيء  في  له  يكون  إن  الغزالي:  قال 
وإليه ميل من طبعه وهواه فيتأول القرآن على 
وفق رأيه وهواه وليحتج على تصحيح غرضه، 
ولو لم يكن له ذلك الرأي والهوى لكان ال يلوح 
له من القرآن ذلك المعنى، وهذا تارة يكون مع 
على  القرآن  آيات  ببعض  يحتج  كالذي  العلم 
تصحيح بدعته، وهو يعلم أنه ليس المراد باآلية 

ذلك، ولكن يلبس به على خصمه.
في بداية كتاب الله تعالى الزهراوان البقرة 
وآل عمران. سورتان عظيمتان جاء في فضلهما 
كأنهما  القيامة  يوم  صاحبهما  تظالن  أنهما 

غمامتان، وال تظالن إال من عمل بما فيهما.
أنزل  أنه  سبحانه  أخبر  البقرة  سورة  ففي 
ُهًدى من  الشعبي:  يقول  للمتقين  القرآن هدى 

الضاللة.
َجاَءْتُكم  َقْد  النَّاُس  َها  أَيُّ )َيا  سبحانه:  قال 
ُدوِر َوُهًدى  بُِّكْم َوِشَفاءٌ لَِّما ِفي الصُّ ن رَّ ْوِعَظةٌ مِّ مَّ
الطبري:  قال   )57 )يونس:  لِّلُْمْؤِمنِيَن(  َوَرْحَمةٌ 
ودواءٌ لما في الصدور من الجهل، يشفي به الله 
جهَل الجهال، فيبرئ به داءهم، ويهدي به من 
خلقه من أراد هدايته به، )وهدى( يقول: وهو 
طاعته  على  ودليلٌ  وحرامه،  الله  لحالل  بيان 

ومعصيته.
أنه  سبحانه  يبين  عمران  آل  سورة  وفي 
الحق  بين  المفرق  البغوي:  قال  الفرقان.  أنزل 

والباطل. 
الهدى  بين  الفارق  وهو  كثير:  ابن  وقال 
والضالل، والحق والباطل، والغي والرشاد، بما 
يذكره الله تعالى من الحجج والبينات، والدالئل 
ويبينه  القاطعات،  والبراهين  الواضحات، 
ويوضحه ويفسره ويقرره، ويرشد إليه وينبه 

عليه من ذلك.
فهم كالمه  الناس في  أن  أخبر سبحانه  ثم 
والعمل به مختلفون، فمنهم أهل الزيغ والضالل 
في  سعياً  اآليات  من  المتشابه  يتبعون  الذين 
وفكرهم.  لباطلهم  ونصرة  واإلضالل  اإلفساد 
فما أقبح صنيعهم وفعالهم ينتصرون لباطلهم 
وغيهم ويلبسون الحق بالباطل بكالم الله تعالى 

الذي أنزله الله هدى وشفاء ورحمة للعالمين.
ومنهم أهل العلم والتقى والحكمة والصالح 
ويعملون  عند حدوده ومتشابهه  يقفون  الذين 

بمحكمه.
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: تال رسول 
أَنَزَل  الَِّذي  )ُهَو  وسلم:  عليه  الله  صلى  الله 
ُهنَّ أُمُّ الِْكتَاِب  ْحَكَماتٌ  مُّ َعلَيَْك الِْكتَاَب ِمنُْه آَياتٌ 
َزْيغٌ  ُقلُوِبِهْم  ِفي  الَِّذيَن  ا  َفأَمَّ ُمتََشاِبَهاتٌ   َوأَُخُر 
َواْبتَِغاَء  الِْفتْنَِة  اْبتَِغاَء  ِمنُْه  َتَشاَبَه  َما  َفيَتَّبُِعوَن 
َوالرَّاِسُخوَن  اللَُّه  إاِلَّ  َتأِْويلَُه  َيْعلَُم  َوَما  َتأِْويلِِه 
ْن ِعنِد َربِّنَا َوَما  ِفي الِْعلِْم َيُقولُوَن آَمنَّا ِبِه ُكّلٌ مِّ
ُر إاِلَّ أُولُو اأْلَلْبَاِب( »آل عمران: 7« قالت: قال  َيذَّكَّ
رأيتم  )إذا  عليه وسلم:  الله  الله صلى  رسول 
الذين يتبعون ما تشابه منه، فأولئك الذين سمى 
الله فاحذروهم( رواه أحمد والبخاري ومسلم 

وغيرهم.
قال ابن كثير: لهذا قال تعالى: )فأما الذين 
في قلوبهم زيغ( أي: ضالل وخروج عن الحق 
إلى الباطل )فيتبعون ما تشابه منه(، أي: إنما 
يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه 
إلى مقاصدهم الفاسدة، وينزلوه عليها، الحتمال 
لفظه لما يصرفونه، فأما المحكم فال نصيب لهم 
قال:  ولهذا  عليهم،  وحجة  لهم  دامغ  ألنه  فيه، 
إيهاماً  ألتباعهم،  اإلضالل  أي:  الفتنة(،  )ابتغاء 

لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن.

أنزل الفرقان
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ومع القرآن منزلة وفهما وقفات:
أوالً: فضيلة التالين لكتابه والعاملين بمحكمه.

أهل القرآن هم أهل الله وخاصته فهم أقرب 
الناس لله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )إن لله 
تعالى أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله من 
وخاصته(  الله  أهل  القران  أهل  هم  قال:  هم؟ 

رواه ابن ماجه.
ومن تعظيم الله تعالى تعظيم كتابه وتعظيم 
المتمسكين به عن أبى موسى األشعري رضي 
عليه  الله  الله صلى  قال رسول  قال:  عنه  الله 
الشيبة  ذي  إكرام  الله  إجالل  من  )إن  وسلم 
المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي 
أبو  رواه  المقسط(  السلطان  ذي  وإكرام  عنه 

داود.
خير  هم  العاملون  العالمون  القرآن  وحملة 
رضي  عثمان  حديث  تعالى  الله  عند  الخلق 
الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
)خيركم من تعلم القرآن وعلمه( رواه البخاري.

وقال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى 
بهذا  يرفع  الله  )إن  قال:  قد  وسلم  عليه  الله 

الكتاب أقواماً ويضع به آخرين( رواه مسلم.
مالئكته،  لهم  أنزل  وتشريفاً  لهم  وتكريماً 
أبى  عن  طريقهم،  وتنير  مجالسهم  تحضر 
هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: )ما اجتمع قوم في بيت من بيوت 
الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إال 
نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم 

المالئكة وذكرهم الله فيمن عنده( رواه مسلم.
وما أعظمها من كرامة وما أجلها من منزلة 
المأل  أمام  القرآن  لحامل  التكريم  يكون  حين 
كلهم في عرصات يوم القيامة فعن أبى هريرة 
رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: )يجيء صاحب القرآن يوم القيامة، فيقول: 
يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة. ثم يقول: يا رب 
زده فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارض 
حسنة(  آية  بكل  ويزاد  وارق  اقرأ  فيقال  عنه، 

رواه الترمذي.
فهنا تكمن الغبطة لصاحب القرآن الذي يتلوه 
بعلم  فيه  بما  وعمل  النهار  وأطراف  الليل  أناء 
وفهم، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: )ال حسد إال 
في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء 
الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله ماالً فهو ينفقه 

آناء الليل وآناء النهار( رواه البخاري ومسلم.
والحسد المذكور في الحديث هو الغبطة.

في  الصحيح  الفهم  على  العقل  إعمال  ثانياً: 
)إِنَّا  سبحانه:  قال  تعالى  الله  كالم  من  المراد 
أَْنَزلْناُه ُقْرآناً َعَرِبيًّا لََعلَُّكْم َتْعِقلُوَن( )يوسف:2(.

قال القرطبي: إن من أُْعِطَي الحكمة والقرآن 
فقد أُعطي أفضل ما أُعطي َمْن جمع علم كتب 

األولين من الصحف وغيرها.
فكالم الله تعالى نور يهدي إلى سبل السالم 
)َقْد  سبحانه:  قال  المستقيم  الصراط  وإلى 

جاَءُكْم ِمَن اللِه ُنورٌ َوِكتابٌ ُمبينٌ * َيْهدي ِبِه اللُه 
ِمَن  َوُيْخِرُجُهْم  الم  السَّ ِرْضواَنُه ُسبَُل  اتَّبََع  َمِن 
ِصراٍط  إِلى  َوَيْهديِهْم  ِبإِْذِنِه  النُّوِر  إِلَى  لُماِت  الظُّ

ُمْستَقيم( )المائدة:15 - 16(.
ولبلوغ خيره وفضله كان لزاما سلوك الطرق 
العلماء  أجاد  وقد  نصه  فهم  في  الصحيحة 
تحريراً وتفصيالً في تبيان قواعد فهم كتاب الله 
تعالى وأصول االستنباط منه، وقد جاء التحذير 
النص بال علم وفهم  التطاول على  الشديد من 
الَْفَواِحَش  َربَِّي  َحرََّم  إِنََّما  )ُقْل  تعالى:  الله  قال 
َما َظَهَر ِمنَْها َوَما َبَطَن َواإْلِْثَم َوالْبَْغَي ِبَغيِْر الَْحقِّ 
َوأَْن  ِبِه ُسلَْطاناً  ُينَزِّْل  لَْم  َما  ِباللَِّه  ُتْشِرُكوا  َوأَْن 
َتُقولُوا َعلَى اللَِّه َما اَل َتْعلَُموَن( )األعراف: 33(.

فما أعظم ظلم المفتري على الله تعالى كذباً 
ِن اْفتََرى َعلَى  وزوراً قال سبحانه: )َفَمْن أَْظلَُم ِممَّ
اللَِّه َكِذباً لِيُِضلَّ النَّاَس ِبَغيِْر ِعلٍْم إِنَّ اللََّه اَل َيْهِدي 

الِِميَن( )األنعام:144(. الَْقْوَم الظَّ
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه 
قال: القرآن كالم الله؛ فمن قال فليعلم ما يقول، 

. فإنما يقول على الله عزَّ وجلَّ
للنَّاس  رحمة  تعالى  الله  أنزله  القرآن  ثالثاً: 
ْوِعَظةٌ  َها النَّاُس َقْد َجاَءْتُكم مَّ قال سبحانه:) َيا أَيُّ
َوُهًدى  ُدوِر  الصُّ ِفي  لَِّما  َوِشَفاءٌ  بُِّكْم  رَّ ن  مِّ
ِكتابٌ  )وهذا   :)57 )يونس:  لِّلُْمْؤِمنِيَن(  َوَرْحَمةٌ 
َفاتَّبُِعوُه َواتَُّقوا لََعلَُّكْم ُتْرَحُمون(  أَْنَزلْناُه ُمباَركٌ 
)األنعام:155( قال القرطبي: فاتبعوه أي اعملوا 
)لعلكم  تحريفه.  اتقوا  أي  )واتقوا(  فيه.  بما 
فال  للرحمة  راجين  لتكونوا  أي  ترحمون( 

تعذبون.
فالقرآن بمعانيه العظيمة وقيمة الجليلة يجعل 

المجتمع متماسكاً مرحوماً، وهنا يتضح أن مآل 
دون  من  وفهمه  تعالى  الله  كالم  على  التجرؤ 
فهم  في  التفسير  علماء  قرره  ما  إلى  الرجوع 
والتنطع وصرف  التشدد  إلى  تعالى  الله  كالم 
المعنى المراد إلى معنى باطل. وهذا مما عرف 

به الخوارج، وكل من ابتغى الفتنة في األرض.
فكم عانت اإلنسانية من أمثال هؤالء والتاريخ 
يشهد شنيع أفعالهم فكم أريقت الدماء وأزهقت 
الممتلكات،  وسلبت  األوطان،  ودمرت  األنفس، 
وهتكت األعراض، بدعوى حماية الدين وتمكينه 

بشعارات زائفة وأفهام زائغة.
ما خرجه  ذلك  يوضح  ومما  الشاطبي:  قال 
ابن وهب عن بكير أنه سأل نافعا: كيف رأي ابن 
عمر رضي الله عنه في الحرورية ؟ قال : يراهم 
شرار خلق الله إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في 

الكفار، فجعلوها في المؤمنين.
قلوبهم  تشابهت  بالبارحة  اليوم  أشبه  وما 
على القسوة والغلظة كما تشابهت عقولهم على 

الجهل والفتنة.
رابعاً: مقاصد األخالق. لقد أخبر الله تعالى 
الناس من  أنه أرسل رسوله ليخرج  في كتابه 
الظلمات إلى النور، وليقيم اعوجاج سلوكهم قال 
َيتْلُو  نُكْم  مِّ َرُسوالً  ِفيُكْم  أَْرَسلْنَا  )َكَما  سبحانه: 
يُكْم َوُيَعلُِّمُكُم الِْكتَاَب َوالِْحْكَمَة  َعلَيُْكْم آَياِتنَا َوُيَزكِّ
ا لَْم َتُكوُنواْ َتْعلَُموَن( ) البقرة:151(.  َوُيَعلُِّمُكم مَّ

على  المجتمع  إقامة  اإلسالم  مقاصد  فمن 
واالختالف،  الفرقة  عدم  وعلى  واأللفة  الرحمة 
فحث على القول الحسن الذي به تتألف القلوب 
ِهَي  الَّتِي  َيُقولُواْ  لِِّعبَاِدي  )َوُقل  تعالى:  قال 

أَْحَسُن( )اإلسراء:53(. 
العدل  إقامة  على  عباده  سبحانه  وأمر 
وقال  الفحشاء  ارتكاب  عن  ونهاهم  واإلحسان 
َوإِيتَاِء  َواإلِْحَساِن  ِبالَْعْدِل  َيأُْمُر  اللََّه  )إِنَّ  تعالى: 
ِذي الُْقْرَبى َوَينَْهى َعْن الَْفْحَشاِء َوالُْمنَكِر َوالْبَْغِي 

ُروَن( )النحل:90(. َيِعُظُكْم لََعلَُّكْم َتَذكَّ
أفراد  جميع  مع  والتعايش  األمن  ولتحقيق 
وا  المجتمع قال تعالى: )إِنَّ اللََّه َيأُْمُرُكْم أَْن ُتَؤدُّ
أَْن  النَّاِس  َبيَْن  َحَكْمتُْم  َوإَِذا  أَْهلَِها  إِلَى  اأْلََماَناِت 
اللََّه  إِنَّ  ِبِه  َيِعُظُكْم  ا  ِنِعمَّ اللََّه  إِنَّ  ِبالَْعْدِل  َتْحُكُموا 

َكاَن َسِميعاً َبِصيراً( )النساء:58(.
إن أعظم ما يبذله اإلنسان العناية بكتاب الله 
تعالى لعلو شرفه وعظيم منزلته، فالعناية به من 
أعظم المهمات وأشرف الغايات فهو كالم رب 
والمواعظ  والدالالت  األحكام  من  وفيه  العزة، 

والعقائد والقصص واألخالقيات.
القرآن،  بتأويل  عرفوا  علماء  انبرى  وقد 
التأويل  ضوابط  ووضعوا  الكتب  فصنفوا 
ومناهجه ومقاصده. خاصة مع وجود طوائف 
القرآني  النص  في  القاصرة  أفهامهم  أعملوا 
فضلوا وأضلوا. فأحدثوا أقواالً وسلكوا أهواالً 
كانت نتائجه إخراج الناس من الدين، واستباحة 
دمائهم وأعراضهم وأموالهم، كما أوجدوا الفرقة 
فهم  على  بناء  الواحد  المجتمع  في  والخالف 

جاهل قاصر سقيم.

نحن يف زمن ل نعاين 

فيه من قلة امل�صاحف 

املطبوعة، ولكن 

نعاين من قلة الأفهام 

املوثوقة 
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أعلنت رولز-رويس موتور كارز عن إطالق 
العجالت  قاعدة  ذات  الجديدة  غوست  سيارة 
محّسنة  ركوب  تجربة  توّفر  والتي  الممتدة 
قيمة  من  االنتقاص  بدون  الخلفية  المقاعد  في 
طراز  ُيعتبر  القيادة.  ديناميكيات  من  ميزة  أي 
الممتدة  العجالت  قاعدة  ذات  غوست  سيارة 
الجيل  مع  الشركة  أجرته  شامل  حوار  نتاج 
أعربت  وقد  رولز-رويس.  عمالء  من  الجديد 
األعمال  رواد  من  الحيوية  المجموعة  هذه 
كأداة  العالميين عن رغبتها في سيارة تصلح 

للعمل عند االستعانة بسائق في وسط األسبوع، 
على أن تصبح سيارة هادئة ومريحة يقودونها 
بأنفسهم في عطلة نهاية األسبوع. فأتت سيارة 
استجابًة  الممتدة  العجالت  قاعدة  ذات  غوست 
أول سيارة من هذا  لطلبهم هذا. سيتم تسليم 

النوع للعمالء في الفصل الرابع من عام 2020.

التصميم
العجالت  قاعدة  ذات  غوست  سيارة  توّفر 
الممتدة مساحًة أكبر من غوست بـ170 ملم، ما 

يوّفر المزيد من المساحة للقدمين بالمقارنة مع 
أي سيارة سيدان أخرى مؤلفة من أربعة مقاعد 
ذات  فانتوم  رولز-رويس  سيارة  باستثناء 
قاعدة العجالت الممتدة. وتم إنجاز كل خطوة 
العمالء  آراء  إلى  باالستناد  التطوير  عملية  من 
ومتطلباتهم. كما أدركت رولز-رويس أّن عمالء 
طراز غوست ذات قاعدة العجالت الممتدة أرادوا 
الذي يتميّز به  النقي والبسيط نفسه  التصميم 
طراز غوست. فعمل مصّممو العالمة على تأمين 
الطول اإلضافي من خالل تمديد الباب الخلفي 

غوست
 الفخامة المطلقة

 999 - خا�س
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وهيكل السيارة حول فتحات الباب الخلفي مع 
الحفاظ على الخطوط التي تميّز السيارة. 

التكنولوجيا
على  التحسينات  من  مجموعة  إضفاء  تّم 
الجزء الخلفي من المقصورة بما يعكس مستوى 
قاعدة  ذات  غوست  به  تتمتّع  الذي  المرونة 
العجالت الممتدة. وألول مرة على اإلطالق، تّم 
تصميم مقعد قابل لإلمالة إلى الخلف، ما يوّفر 
الخلفي  المقعد  في  الراحة  من  جديداً  مستوى 
بما يحاكي تجربة الجلوس في مقعد على متن 

درجة رجال األعمال.
الخلفية  المقصورة  توّفر  ذلك،  على  عالوة 
البيئة المثالية لالنتقال من عالم األعمال إلى عالم 
للمشروبات  إذ تتوفر ثالجة  التسلية والترفيه، 
بين المقعَدين الخلفيّين حيث تم تطويرها على 
رولز- لعمالء  المحددة  االحتياجات  أساس 

رويس. 
ُيعّد طراز غوست سيارة رولز-رويس األكثر 
عمالء  ويعتبر  التكنولوجية.  الناحية  من  تقّدماً 
سيارة غوست ذات قاعدة العجالت الممتدة من 
رّواد األعمال الناجحين، أّنه ال غنى عن االتصال 
بشبكة واي - فاي وبأنظمة معلومات وترفيه 
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حديثة خالل يوم العمل.
إال أن الشركة حرصت في الوقت عينه على 
التكنولوجية بما يعكس حاجة  الوظائف  تأمين 
اإلضافات  من  وخالية  هادئة  بيئة  إلى  العمالء 

غير الضرورية. 
فالتزمت بتوفير هواء نقي وخاٍل من السموم 
سيارة  تزويد  تم  ولذلك  المقصورة.  داخل 
»ميبس«.  المصّغرة  البيئة  غوست بنظام تنقية 
فلترة  أنظمة  من  التكنولوجيا  هذه  تعّزز  حيث 
الهواء القائمة عبر مجموعة من التحسينات التي 
السيارة  تحتوي  كما  البرامج واألجهزة.  طالت 
على مستشعرات حّساسة للغاية تكشف جودة 
إلى  تلقائياً  النقي  الهواء  مداخل  الهواء وتحّول 

وضع إعادة الدوران.
وفي حال الكشف عن وجود مستويات غير 
مقبولة من الملّوثات المحمولة جواً، يتم تحويل 
الهواء إلى فلتر من ألياف النانوفليس إلزالة أدق 
الجزيئات ضمن المقصورة في أقل من دقيقتين. 
من  مجموعة  إدخال  تّم  ذلك،  إلى  باإلضافة 
في  القيادة  تجربة  من  تعّزز  التي  التقنيات 
ليزر  مصابيح  ذلك  يشمل  واألرياف.  المدن 
 600 على  يزيد  واسعاً  مجاالً  تضيء  أمامية 
السالمة  مجال  في  أساسية  وتحسينات  متر، 
الرؤية مع تحذير من وجود  تعزيز  مثل ميزة 
نظام  والليل،  النهار  في  مشاة  أو  حيوانات 
أربع  من  نظام  االنتباه،  على  السائق  ُمساعدة 

شاملة  ورؤية  بانورامية،  رؤية  مع  كاميرات 
السرعة،  في  الفعال  التحكم  فوق،  من  ورؤية 
التحذير  نظام  االصطدام،  من  التحذير  نظام 
عند الرجوع للخلف، نظام التحذير عند الخروج 
عن المسار وتغيير المسار. كما تضمن شاشة 
 7x3 الدقة بقياس النظر عالية  أمامية بمستوى 
ورائدة في السوق فضالً عن ميزة الركن الذاتي 
تجربة قيادة سلسة بامتياز في شتى الظروف. 

 
هيكل هندسي مصنوع من األلمنيوم بالكامل 

ومّحرك V12 جديد
العجالت  قاعدة  ذات  غوست  سيارة  ُبنيت 

الممتدة على أساس مفهوم هندسة الفخامة من 
خالل هيكل األلمنيوم الهندسي الخاص بالعالمة 
رولز-رويس  طرازات  كل  في  والمستخدم 
السحري  البساط  تجربة  تستند  كما  الجديدة. 
إلى نظام تعليق جديد للهيكل المستوي استغرق 
تطويره أكثر من 10 سنوات قام فيها مهندسو 
ُيحصى  ال  بعدد  المتخصصون  رولز-رويس 
السيارة  تشمل  والتحسينات.  االختبارات  من 
المتغيّرة باستمرار، والتي  ممتّصات الصدمات 
إلى  باإلضافة  إلكترونياً  فيها  التحكم  يتم 
مجموعات التدعيم الهوائي ذاتية التسوية وذات 
العرضي  القائم  تثبيط  ووحدة  الكبير،  الحجم 
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العلوي في إنجاز هو األول من نوعه في العالم 
سيارة  أي  على  التقنية  هذه  تطبيق  يتم  لم  إذ 
قاعدة  ذات  غوست  تضّم  قبل.  من  العالم  في 
العجالت الممتدة أيضاً وللمرة األولى نظام دفع 

رباعي ونظام توجيه رباعي. 
بشاحن  معزز   V12 بمحّرك  السيارة  زودت 
تم  لتر   6.75 بسعة  مزدوج  »توربو«  هواء 
تطويره حصرياً لطراز غوست بحيث يولّد قوة 
571 حصاناً و850 نيوتن متر من عزم الدوران. 
أثناء  والهدوء  السكينة  من  أجواء  ولتأمين 
التخميد  مواد  من  كلغ   100 إدخال  تّم  القيادة، 
السيارة  وبدن  الهندسي،  الهيكل  في  الصوتي 
وإطاراتها لتوفير مستوى متميّز من األداء من 

دون ضجيج داخل المقصورة. 
 

تصميم بسيط من خالل تقنيات معقدة 
حرفية  تقنيات  التصميم  بساطة  تتطلّب 
ال  المثال،  على سبيل  للغاية.  معّقدة  وهندسية 
الراقي وأشكال  الداخلي  التصميم  إنجاز  يمكن 
الطباعة  تقنيات  خالل  من  إال  السيارة  هيكل 
ثالثية األبعاد. تّم جمع هذه التقنية للمرة األولى 
في  التقليدية  والحرفية  الهندسية  القدرات  مع 

رولز-رويس. 
قاعدة  ذات  غوست  لسيارة  وبالنسبة 
العجالت الممتدة، يتم تلحيم المكونات المعدنية 

المنصهرة في إطار هيكل السيارة، في حين يتم 
االلتحام  تقنية  عبر  ُتصنّع  التي  القطع  تركيب 
في  بالليزر  االنتقائي  والتلبيد  متعددة  بنفاثات 

دار رولز-رويس.
طابع عصري  إضفاء  يتم  أخرى،  من جهة 
على الحرف التقليدية عبر استخدام تصميَمين 
خصيصاً  تطويرهما  تم  جديدين  خشبيَّين 

مواصفات الفتة

• تتفّوق على المنتج األكثر نجاحاً في تاريخ العالمة الممتّد على 116 سنة.
• تعكس فلسفة الفخامة المطلقة التي تتجنّب مظاهر الترف الباذخة والسطحية.

• تقوم على هيكل رولز-رويس الهندسي المصنوع من األلمنيوم. 
• تتمتع بميزة الدفع الرباعي والتوجيه الرباعي لثبات غير مسبوق.

• أول نظام تعليق للهيكل المستوي في العالم يزيد من المرونة واألداء السلس.
• مزّودة بمحّرك V12 معزز بشاحن توربو مزدوج سعته 6.75 لتر بقوة إجمالية قدرها 

571 حصاناً و850 نيوتن متر من عزم الدوران.
• تفتح األبواب وتغلق كهربائياً لتأمين أقصى قدر من الراحة.

• عناصر داخلية مضبوطة على ترّدد رنين مشترك لتوفير السكينة والهدوء.
• شبكة بانثيون األمامية المضاءة ُتنير رمز رولز-رويس الشهير.

بعالمة  تحيط  نجمة   850 من  أكثر  مع  األولى  للمرة  المضاءة  األمامية  اللوحة  إطالق   •
غوست.

لطراز غوست. التصميم األول هو أوبسيديان 
أيوس المستوحى من تنّوع األلوان الغني في 
صخور الحمم البركانية، أما الثاني فهو العنبر 
األلمنيوم  يدمج خطوط جزيئات  الذي  الداكن 
الدقيقة في الخشب. يتوّفر الخياران بتصاميم 
مفتوحة المسام، ما يبرز ملمس المواّد بشكل 

كامل.
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الخالف مطلوب ويحصل رضينا أم أبينا، وهناك قضايا تحتمل االتفاق واالختالف حولها أيضاً إال فوضى كورونا، 
فهي قضية ال يمكن أن يختلف اثنان حول الفوضى التي أحدثتها بكل الصور، وفي كل المجاالت من دون أن تستثني 
منها شيئاًًَ. فوضى سياسية واقتصادية وصحية واجتماعية ونفسية تركت آثارها على الجميع، دول ومناطق وسكان، ولم 
يتجاهل أحد صغيراً أم كبيراً الفوضى التي أحدثتها ألنها فوضى شعر بها أثقلت كاهله، وأصبحت صانعة يومه. وال نبالغ 
إن وصفنا فيروس كورونا باإلمبراطور الذي فرض سيطرته على العالم كله وتفوق على كل الحروب التي شهدها العالم، 

إال أن أدوات المواجهة مختلفة والتصدي لها كان متبايناً. 
ما يهمنا في فوضى كورونا هو النظام الذي شكلته وأعادت فيه ترتيب الحياة لكثير من األفراد على جميع المستويات. 
ما يجعلنا نعتبرها فوضى خالقة أعادت ترتيب األولويات في حياتنا، وحولت كثيراً من األفكار التي كانت مجمدة أو تلك 
التي يسكن منفذيها الخوُف واالرتباُك إلى واقع نعيشه ونتكيف معه على الرغم من أننا لم نتوقع حصول ذلك في يوم 
من األيام، وإن حصل فسيكون بعيداً على األقل ليس في زماننا. أغلقت المدارس وحلت الحواسيب في المنازل محلها 
في تجربة التعليم عن ُبعد، وهو ما خضعت له كثير من المؤسسات التي كانت تعتمد البصمة في الحضور واالنصراف 
لتدلل على إنتاج موظفيها وعوائد ما يقومون به من أعمال ليصبح العمل عن ُبعد خياراً مطلوباً وبديالً لكثير من الخطط 
التوسعية لمنشآت أيقنت أنه لم يعد لها الحاجة في زيادة أعداد مكاتبها. وأخضعت كورونا كثير من شركاتنا ومؤسساتنا 
التقنية ومتطلبات  العمل فيه، بحجة تعقيدات  الذي رفضه كثيرون عند بدء  الذكي  للتحول  والمستفيدين من خدماتهم 
التكنولوجيا المعرفية، فاستقطبت الجميع بال استثناء لتطبيقاتها وأنظمتها التي صارت ثقافة وممارسة ضرورية خارج 
نطاق الكماليات كما كان ينظر إليها في السابق. وتغيرت وسط ذلك ثقافة أخرى كانت قد بدت للتو مع بعضهم لكنها 
والمحالت  التجارية  المراكز  لجميع  شرعياً  بديالً  أصبح  الذي  اإللكتروني  التسوق  وهي  الجميع،  باهتمام  تستأثر  لم 
بمستوياتها المختلفة بدءاً بالبقالة وانتهاء بأشهر الماركات العالمية التي تعهدت بالوصول إلى عمالئها بعد أن كانت بالكاد 
تقابلهم بابتسامة تؤكد تقديرهم. وهو ما ينطبق على مختلف المطاعم ومع كل هذا التحول وفقدان الكثيرين ألرباح كبيرة، 
وما نتج عنه من فقدان للوظائف، التباعد االجتماعي الذي قيد الحركة والزيارات وانحسرت القيمة الشرائية ووصل األفراد 
إلى حد االكتفاء بما اقتنوه وبما ملكوه وأصبح االنفاق يتجه لما هو ضروري لتنمو معه ثقافة االستهالك التي ضبطت 

كورونا ميزانها لصالح االدخار ال لشيء آخر. 
أصبحنا في أزمة كورونا تحت اإلقامة الجبرية عندما أغلقت مطارات الدول أبوابها أمام الجميع حتى مواطني الدول التي 
سمحت ألفرادها بالسفر، سمح بعضها بدخول أراضيها على خجل باشتراطات احترازية تضعك من جديد تحت اإلقامة 
الجبرية في أراضيها لمدة أسبوعين عمالً بالحجر، وهو ما يعده الكثيرون غير منطقي لسفر ال يضمن ترفيهاً وال تغييراً 

ويحملهم ميزانيات مادية ال طائل لهم بها. 
على الرغم من كل المساوئ والفوضى التي أحدثتها كورونا، إال أنها خلقت نظاماً جديداً أصبح الجميع منقاداً له وملتزماً 
به على جميع المستويات، واألكثر من ذلك أنها فوضى أعادت إلينا مسؤولية جديدة كنا نتحملها من قبل، إال أنها تتفوق 
عليها بكثير، وهي مسؤولية إعادة ترتيب حياتنا وأولوياتنا، وإعادة التفكير في النظام الذي كنا جزءاً منه إذ ال يمكن العدول 
عنه على المستوى الشخصي والمؤسسي، فما كان حلماً كالعمل أو الدراسة عن ُبعد أصبح حقيقة، وما كان مستحيالً 
الذي عودنا على  الحريات والتجوال والسفر  تقييد  نحو  لها مسبقاً  لم نخضع  التي  لقوانينه  بل نخضع  أصبح ممكناً 
االنصياع وعلى الخضوع والعمل بمقتضيات السياق، وهو ما لم نألفه في مراحل سابقة في حياتنا التي كنا نملك القرار 
في كل تفاصيلها وأصبحنا اليوم نتبع القرارات التي ال تصدر منا بل تفرض علينا. ربما كنا نحتاج إلى فوضى تضبط 
سلوكياتنا، وتوازن في مصروفاتنا وتعلمنا من جديد االنضباط وااللتزام، وتجدد فينا الهمة لتنفيذ مشروعات صرفت 
عليها المليارات وبقيت حبيسة األدراج مهملة إلى أن اقتضت الحاجة تسريع العمل فيها واالنطالق بها نحو مستقبل كنا 
نخشى ولوجه ونستبعد حدوثه في وقت قصير بعد أن اعتقدنا أنه سيتطلب عقوداً من الزمن، أهملت وركنت لوال الفوضى 
ما قادت الدول وال أنعشت اقتصاد. ولذلك تبقى فوضى كورونا وأدواتها أهم أدوات ترتيب نظام عالمي جديد حقيقي 

حدد مواقعنا بدقة متناهية وأطلق سباقاً كان الربح فيه لمن استعد مبكراً. 

فوضى كورونا تعيد الترتيب

عضو سابق في املجلس الوطني االحتادي
maysarashed@gmail.com

عضو سابق في املجلس الوطني االحتادي
د. ميساء غدير

maysarashed@gmail.com
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