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مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية

حياة  دورة  يف  للمر�أة  �ملتز�يد  �لدور  على  كدليل  �لعاملي  �ملر�أة  بيوم  �ل�شهر  هذ�  �لعامل  يحتفل 

�ملجتمع من �ملنزل �إىل �لعمل، مرورً� بالأدو�ر كافة �لتي باتت ت�شغلها باقتد�ر وكفاءة بعد �أن نالت 

حقوقها يف معظم دول �لعامل بعد ن�شال طويل ومرير. 

وحظيت �ملر�أة �لإمار�تية بتقدير �لقيادة �لر�شيدة ودعمها �ملتو��شل بدءً� من قيام �لحتاد، فقد 

كان �لقائد �ملوؤ�ش�س �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان »طيب �هلل ثر�ه« باين نه�شة �لإمار�ت 

حري�شًا على دعم �ملر�أة ومتكينها و�إز�لة جميع �ملعوقات �لتي تقف حائاًل �أمام تقدمها و�لعرت�ف 

و�ملتميز يف  �لفاعل  �لقوي وعطائها  �لبالد وح�شورها  ونه�شة  �لتنمية  بحقوقها ودورها يف جهود 

خدمة وطنها يف خمتلف جمالت �لعمل، مبا يف ذلك م�شاركتها يف �شفوف �ل�شرطة و�لأمن. وتربز 

جهود �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �لحتاد �لن�شائي �لعام رئي�شة �ملجل�س �لأعلى لالأمومة 

و�لطفولة �لرئي�س �لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية »�أم �لإمار�ت« يف متكني �ملر�أة �لإمار�تية، حيث 

يعود لها �لف�شل يف تاأ�شي�س �لحتاد �لن�شائي �لعام، فيما يتميز �لنهج �لذي طرحته يف جمال �لعمل 

�لعربية  �لع�شر وبني �حلفاظ على �لأ�شالة  �إىل �لنفتاح على روح  �ل�شعي  بالتو�زن بني  �لن�شائي 

و�لتقاليد �لإ�شالمية، �إميانًا من �شموها باحلفاظ على �خل�شو�شية �لثقافية.

و�أولت وز�رة �لد�خلية وبتوجيهات من �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 

جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية، �ملر�أة �لعاملة �شمــن كو�درها �هتمامًا خا�شــًا مــن خــالل جمموعة 

مــن �لرب�مج و�ملبــادر�ت �ملتنوعة �لد�عمة لتمكينها، ما �أدى �إىل متيزها يف �لعمل و�لقيام بو�جبها 

�لوطني على �أح�شن وجه و�أثبتت �ملر�أة �لإمار�تية �لعاملة يف �شفـوف �لعمل �ل�شرطي و�لع�شكري 

على  �ملحافظة  فــي  �لرجــال  �شــقيقة  و�أنها  وب�شــالة  و�شجاعة  قوة  بكل  عملها  مبهام  تقوم  باأنها 

�ملكت�شبات و�ملنجز�ت �ملهمة و�لزدهار �لذي حققته دولتنا �حلبيبة.

وجنحت �لوز�رة يف تعزيز دور �لعن�شر �لن�شائي وتاأهيله لتعزيز �لأمن و�لأمان �لذي تتمتع به 

دولتنا �لفتية، بف�شل �لدعم �ملتو��شل من �لقيادة �ل�شرطية و�إز�لة �ملعوقات �لتي تقف يف طريق 

تقدمها وعملها لتتقلد �أرفع �ملنا�شب يف �لعمل �ل�شرطي.

وبف�شل توجيهات ومتابعة �لقيادة �لر�شيدة و�شعيها �حلثيث لتمكني �ملر�أة، باتت �ملر�أة يف �لإمار�ت 

تفتخر �ليوم مبا حققته من �إجناز�ت تاريخية خالل �لعقود �ملا�شية حتى �أ�شبحت تعي�س ع�شرها 

�لإمار�تية،  �حلكومة  يف  وز�رية  حقائب   9 و�شغلت  �لربملان،  مقاعد  ن�شف  �شمنت  حيث  �لذهبي، 

�حلكومة  يف  موظفة   19153 حتمل  فيما  �حلكومي،  �لعمل  �شوق  من  باملائة   66 على  و��شتحوذت 

�لحتادية موؤهالت در��شية عليا، �إىل جانب �مل�شاو�ة يف �لأجور و�لرو�تب مع �لرجل.

وتبو�أت �ملر�أة �لإمار�تية �ملرتبة �لأوىل يف ن�شبة م�شاركة �ملر�أة �لعربية يف هيئات �شنع �لقر�ر 

و�ملر�كز �لقيادية، ولأول مرة يف تاريخ وجود �لن�شاء يف �ملجال�س �لنيابية �لعربية ت�شجل �ملر�أة 

�لإمار�تية ح�شورً� مذهاًل و�شل �إىل ن�شبة �لن�شف يف ع�شوية �ملجل�س �لوطني �لحتادي وذلك عقب 

�لنتخابات �لربملانية �لتي �شهدتها �لإمار�ت يف 2019.

وت�شغل �ملر�أة يف جمل�س �لوزر�ء ن�شبة مهمة، حيث ت�شم �حلكومة �حلالية ت�شع وزير�ت يوؤدين 

دورً� فاعاًل و�أ�شا�شيًا يف م�شرية �لتنمية و�لتطور �لتي ت�شهدها �لدولة.

وعلى م�شتوى �لتعليم، تبدو �ملوؤ�شر�ت �إيجابية يف جمال بناء قدر�ت �ملر�أة يف �ملجالت �حليوية 

�ملرتبطة بامل�شتقبل، فنحو ن�شف �لطالب يف كليات �لهند�شة من �لن�شاء، ون�شبة �لطالبات يف كليات 

تكنولوجيا �ملعلومات 65%  و46% من خريجي كليات �لعلوم و�لتكنولوجيا و�لهند�شة و�لريا�شيات 

من �لن�شاء، كما تبلغ ن�شبة �خلريجات �شمن مناهج �لعلوم و�لتكنولوجيا %50.7.

ويعترب قطاع �لف�شاء �أحد �أبرز جمالت �لعلوم �ملتقدمة �لتي �شجلت �بنة �لإمار�ت ح�شورً� فاعاًل 

فيها على �مل�شتويني �ملحلي و�لعاملي، وعلى �شبيل �ملثال ت�شارك �ملر�أة �لإمار�تية يف م�شروع �لإمار�ت 

ل�شتك�شاف �ملريخ بن�شبة 50%  من �لفريق �لقيادي، فيما ت�شكل 34 باملائة من �إجمايل فريق عمل 

�مل�شروع.

 وحياكم �هلل.
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العدد 603 مارس 102021

أقوال ومواقف
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

العدد 587 نوفمبر 102019

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

والتي بها تستمر مسيرة دولة االتحاد نحو غد أكثر إشراقاً.

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

وحدتهم وتآزرهم.
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11 العدد 587 نوفمبر 2019

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

جذور األرض التي نشأنا فيها ومنها.

issue587.indd   11 27/10/2019   10:57 AM

لوال جتربتنا االحتادية قد برهنت بوضوح على 
فائدتها ونفعها لشعبنا ملا كنا متسكنا بها، 
كما نتمسك اليوم بهذه الدولة التي أعطت 
ثمارها لكل مواطن، وملا كنا طالبنا إخواننا 
العرب كذلك كما نطالبهم في كل مكان 

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

جذور األرض التي نشأنا فيها ومنها.
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لن نحيد عن تراثنا اإلسالمي ولن تغرينا 
احلضارة عن التمسك بقيمنا وأخالقنا 
السمحة ولن تبعدنا عن جذور األرض 

التي نشأنا فيها ومنها.
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أخبار الوطن

خليفــة بن زايد: قادرون على حتقيق �لتو�زن بني �لنمو و�حلفاظ على �لبيئة
أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
للعام  دولتنا،  تنظمه  الذي  الوطني«،  البيئة  »يوم  أن  الله«  »حفظه 
الرابع والعشرين على التوالي، هو مناسبةٌ مهمة، نجدد فيها، قيادًة 
البيئية،  الوطني واألخالقي بالحفاظ على مواردنا  التزامنا  وشعباً، 
ويصون  التنمية،  يحقق  الذي  بالقدر  الطبيعية  ثرواتنا  واستثمار 
توازنها،  الطبيعية  للحياة  ويحفظ  التلوث،  من  ويحد  الموارد، 
ويضمن لألجيال القادمة حقوقها، وتلك هي التنمية المستدامة في 
قمة مقاصدها وممارساتها، وهذا ما جعلته »الستراتيجية التنموية 

الوطنية للخمسين سنة الُمقبلة«، بعضاً من غايتها..
وأضاف سموه، في كلمة له بمناسبة »يوم البيئة الوطني« الرابع 
لمواردها،  واستدامًة  حمايًة  البيئة،  أجل  من  العمل  أن  والعشرين، 
على  تأسيسها  منذ  عليها،  زالت  وما  دولتنا،  التزمتها  مسيرةٌ  هو 
الله  المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب  الوالد  يد 
بيئتنا قدر حاجتنا، ونترك فيها ما  القائل،: »نأخذ من  ثراه«، فهو 
تجد فيه األجيال القادمة مصدراً للخير ونبعاً للعطاء«، مشيراً سموه 
إلى  وترجمتها  منهاجاً،  المقولة  تلك  اتخذت  قد  حكومتنا  أن  إلى 
سياسات واستراتيجيات وتشريعات وخطط وبرامج ومؤسسات، 
ضماناً لتوازن إيجابي بين متطلبات النمو االقتصادي واالجتماعي، 

واستحقاقات صون البيئة.
وفيما يلي نص كلمة صاحب السمو رئيس الدولة »حفظه الله« 
بمناسبة »يوم البيئة الوطني«: إن »يوم البيئة الوطني«، الذي تنظمه 
دولتنا، للعام الرابع والعشرين على التوالي، هو مناسبةٌ مهمة، نجدد 
فيها، قيادًة وشعباً، التزامنا الوطني واألخالقي بالحفاظ على مواردنا 
التنمية،  يحقق  الذي  بالقدر  الطبيعية  ثرواتنا  واستثمار  البيئية، 
ويصون الموارد، ويحد من التلوث، ويحفظ للحياة الطبيعية توازنها، 
ويضمن لألجيال القادمة حقوقها.. وتلك هي التنمية المستدامة في 

قمة مقاصدها وممارساتها، وهذا ما جعلته »االستراتيجية التنموية 
الوطنية للخمسين سنة الُمقبل«، بعضاً من غايتها.

التزمتها  البيئة، حمايًة واستدامًة لمواردها، هو مسيرةٌ  العمل من أجل  إن 
دولتنا، وما زالت عليها، منذ تأسيسها على يد الوالد المغفور له الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه«، فهو القائل: »نأخذ من بيئتنا قدر حاجتنا، 
للعطاء«. ولقد  للخير ونبعاً  القادمة مصدراً  ونترك فيها ما تجد فيه األجيال 
اتخذت حكومتنا تلك المقولة منهاجاً، وترجمتها إلى سياسات واستراتيجيات 
وتشريعات وخطط وبرامج ومؤسسات، ضماناً لتوازن إيجابي بين متطلبات 

النمو االقتصادي واالجتماعي، واستحقاقات صون البيئة. 
أبنائي المواطنين والمواطنات ..

ـز القائمون على »يوم البيئة« وتوّفقوا في اختيارهم »التعافي األخضر«  تميَـّ
شعاراً ليوم البيئة الوطني الرابع والعشرين. فمثلما استطعنا التعامل بنجاح 
واالجتماعية  الصحية  وتداعياتها   »19  - كوفيد  »جائحة  تحدي  مع  فائق 
واالقتصادية، فنحن قادرون على تحقيق التوازن المنشود بين النمو والحفاظ 

لبيئة  ضماناً  البيولوجي،  تنوعها  وصوِن  مواردها،  استدامِة  في  البيئة،  على 
خضراء نظيفة وآمنة، تساهم في توفير الرخاء والرفاهية والصحة واالستقرار 

والسعادة لنا ولألجيال القادمة. 
إن الجهود المنظمة التي بذلتها دولتنا، على مدار السنوات السابقة؛ وتبنياً 
المتجددة حفاظاً  الطاقة  في استخدامات  الدائري، وتوسعاً  االقتصاد  لمعايير 
على المخزون الوطني من المياه الجوفية، إلى جانب تطوير األنماط الزراعية 
األنواع  المحميات وبرامج حماية  المزيد من  وإقامة  والمناخ  للبيئة  المناسبة 
المهددة باالنقراض، عوامُل ستعزز من قدرتنا على ضمان التعافي األخضر 

المنشود. 
ويعّد تحقيق »التعافي األخضر« عمالً جماعياً، يعتمد على مشاركة مكونات 
المجتمع كافة، وتأكيداً لهذا فإننا نجدد الدعوة لمؤسساتنا الحكومية، وشركات 
تحمل  إلى  المجتمع  وأفراد  واألسرة  العام،  النفع  وجمعيات  الخاص  قطاعنا 
وتنمية  بيئتنا،  حماية  في  واإلنسانية،  واألخالقية  المجتمعية  مسؤولياتهم 

مواردها، وصيانة مكوناتها. وفقكم الله، والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

.. ويتلقى برقيات تهنئة بنجاح مسبار األمل 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  تلقى صاحب 
الشقيقة  الدول  وأمراء  ورؤساء  ملوك  من  تهنئة  برقيات  الله«،  »حفظه 
كوكب  مدار  إلى  الوصول  في  األمل  مسبار  نجاح  بمناسبة  والصديقة، 

المريخ. 

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
السمو  الله«، وصاحب  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 
األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ 

للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة.
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محمد بن راشد.. 
يوجه ر�شالة ل�شعب �لإمار�ت 

و�لأمتني �لعربية و�لإ�شالمية عن »م�شبار �لأمل« 

آل مكتوم نائب  الشيخ محمد بن راشد  السمو  وجه صاحب 
الله«،  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 
العربية  واألمتين  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  رسالة لشعب 

واإلسالمية عن »مسبار األمل «
إلى  األمل«  »مسبار  وصول  عشية  الرسالة  هذه  .وجاءت 
التواصل  المريخ، وذلك عبر حساب سموه الرسمي على موقع 

االجتماعي  »تويتر«، وقال سموه في هذه الرسالة :
شعب  أبناء  وأخواتي  إخواني  الرحيم،  الرحمن  الله  »بسم 

اإلمارات.. وأبناء األمة العربية واإلسالمية.. 
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

المريخ،  لكوكب  األمل  مسبار  يصل  القادمة  الساعات  خالل 
وسيكون التحدي األكبر هو الدخول لمدار المريخ.

التي حاولت قبلنا لم تستطع  البشرية  البعثات  50 بالمئة من 
أن تدخل المدار، لكن أقول، حتى إن لم ندخل المدار، فقد دخلنا 

التاريخ.
هذه أبعد نقطة في الكون يصلها العرب عبر تاريخهم.

أكثر من 5 ماليين ساعة عمل ألكثر من 200 مهندس ومهندسة 
إماراتيين.

هدفنا هو إعطاء أمل لجميع العرب بأننا قادرون على منافسة 
بقية األمم والشعوب.

نسأل الله التوفيق في الوصول لكوكب المريخ.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

عمالً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، اعتمدت اللجنة العليا إلدارة 
األزمات والكوارث في دبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل 
مكتوم مجموعة جديدة من التدابير الوقائية، وذلك بهدف حماية المجتمع من 
تفشي وباء »كوفيد 19«، وضمان سالمة مكوناته كافة من مواطنين ومقيمين 

وزوار ومن مختلف الفئات العمرية.
وأكدت اللجنة أن القرارات الجديدة تأتي في ضوء التقييم المستمر للموقف 
تدابير  من  يلزم  ما  كل  اتخاذ  على  الشديد  والحرص  كافة،  أبعاده  ومراجعة 
لمواكبة متغيراته محلياً وإقليمياً وعالمياً، بما يعزز من جهود مكافحة الوباء 
والحد من انتشاره، حيث تبين من خالل تقارير المتابعة اليومية زيادة ملحوظة 
في حجم المخالفات الخاصة بعدم االلتزام بالتدابير الوقائية المعلنة والُموصى 
في  أهمية  واألكثر  األولى  الضمانة  تعد  والتي  المعنية،  الجهات  قبل  من  بها 
مكافحة فيروس »كورونا«. وشددت اللجنة على أن صحة المجتمع وسالمة 
والعناية  االهتمام  كل  الرشيدة  القيادة  توليها  مطلقة  أولوية  أفراده  جميع 
السيما في هذا الوقت االستثنائي، بما يتطلبه ذلك من تفهم وتعاون كاملين 
المستويات  المجتمع ومؤسساته وعلى شتى  أفراد  فّعال من جميع  وتكاتف 
تأكيداً إلنجاح أهداف استراتيجية المكافحة التي تنتهجها دبي وضمن مختلف 

مساراتها.
السينما  دور  في  الجمهور  أعداد  خفض  الجديدة:  القرارات  وشملت 

والعروض واألنشطة والفعاليات الترفيهية والرياضية داخل القاعات واألماكن 
المغلقة بنسبة 50% مع تعزيز اإلجراءات الوقائية. وخفض القدرة االستيعابية 
تجاوز  بعدم  الفندقية  المنشآت  وإلزام   .%70 إلى  لتصل  التسوق  مراكز  في 
الحجوزات الجديدة لديها نسبة 70% من إجمالي حجم اإلشغال الكلي للمنشأة 
في الوقت نفسه. وتحديد عدد مستخدمي أحواض السباحة والشواطئ الخاصة 

في المنشآت الفندقية بنسبة  70% من الطاقة االستيعابية للمكان.
بعد  الواحدة  أقصاه  موعد  في  أبوابها  بإغالق  والمقاهي  المطاعم  وإلزام 
المكان.  داخل  ترفيهية  أنشطة  أي  تنظيم  بعدم  االلتزام  مع  الليل  منتصف 
وتشديد الرقابة وتكثيف الحمالت التفتيشية لتأكيد تطبيق بروتوكوالت الوقاية 
والتدابير االحترازية، وفي مقدمتها االلتزام بالتباعد المكاني ولبس الكمامات، 

وفقاً لما هو ُمعلن ومعمول به في هذا الخصوص..
ودعت اللجنة العليا جميع أفراد المجتمع للقيام بدورهم في االلتزام بالتدابير 
الوقائية والمشاركة المجتمعية من خالل التبليغ عن أي مخالفات أو مالحظات 
»عين  خدمة  أو   901 الساخن  الخط  عبر  باالتصال  والمنشآت  األفراد  على 
الشرطة« عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي. وأكدت اللجنة العليا أنه لن يكون 
هناك أي تهاون في تشديد المخالفات على كل من يثبت تعمده التغاضي عن 
اتباع تلك اإلجراءات أو عدم تطبيقها بصورة دقيقة، لما يمثله ذلك من إخالل 
من  ظرف  أي  تحت  به  السماح  يمكن  ال  ما  وهو  المجتمع،  وصحة  بسالمة 

الظروف.

..ويوجه بمجموعة جديدة من التدابير الوقائية في دبي 

.. ويتلقى برقيات تهنئة بنجاح مسبار األمل 
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محمد بن زايد يوؤكد للحريري وقوف �لإمار�ت مع �ل�شعب �للبناين

.. ويجري اتصاالت هاتفية مع عدد من  القادة 

أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  التقى 
الشاطئ بأبوظبي دولة رئيس  المسلحة في قصر  للقوات  القائد األعلى  نائب 
جوانب  بحث  اللقاء  خالل  وجرى  الحريري،  سعد  المكلف  اللبناني  الوزراء 
العالقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وعدد من القضايا اإلقليمية والدولية 
محل االهتمام المشترك، باإلضافة إلى »جائحة كوفيد – 19« وتداعياتها على 

المستويات المختلفة وسبل التعامل معها واحتواء آثارها.
واطلع سموه من دولة الرئيس الحريري على آخر التطورات والمستجدات 

على الساحة اللبنانية خصوصاً ما يتعلق منها بتشكيل الحكومة الجديدة.

و أعرب سموه عن تمنياته بنجاح مهمة تأليف حكومة لبنانية تراعي المصلحة 
الوطنية وتتجاوز الخالفات، وتكون قادرة على مواجهة التحديات المختلفة التي 
تحيط بلبنان، مؤكداً وقوف دولة اإلمارات العربية المتحدة مع الشعب اللبناني 

الشقيق لتحقيق تطلعاته إلى الوحدة واالستقرار والتنمية.
وقدم دولة الرئيس الحريري التهنئة إلى سموه بنجاح »مسبار األمل« في 
الوصول إلى كوكب المريخ. وثمن مواقف دولة اإلمارات المساندة للبنان على 
وشعبها  لإلمارات  متمنياً  »كورونا«،  جائحة  مواجهة  في  له  ودعمها  الدوام، 

السالمة من كل مكروه.

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات المسلحة اتصاالً هاتفياً مع فخامة إيمرسون منانغاغوا رئيس 
جمهورية زيمبابوي قدم خالله خالص تعازيه ومواساته في وفاة شقيقة فخامته 
وعدد من وزرائه وسفير بالده لدى دولة اإلمارات العربية المتحدة إثر إصابتهم 
بفيروس »كوفيد - 19«. وأكد سموه تضامن دولة اإلمارات مع شعب زيمبابوي 
الصديق ومساندتها له في مواجهة الظروف الصعبة التي تشهدها بالده حتى 

تتعافى من تداعيات الجائحة.
وأعرب فخامة رئيس جمهورية زيمبابوي عن شكره وتقديره لسموه  لما أبداه 
من مشاعر تضامن طيبة تجاه بالده وشعبه، مثمناً المساعدات الطبية التي قدمتها 

اإلمارات إلى زيمبابوي لدعم جهودها وإجراءاتها في مواجهة الجائحة.
جمهورية  وزراء  رئيس  خان  عمران  دولة  من  هاتفياً  اتصاالً  سموه  وتلقى 
باكستان اإلسالمية بحثا خالله العالقات الثنائية وسبل دعمها وتنمية آفاقها على 
مختلف المستويات، ومجمل التطورات التي تشهدها الساحتان اإلقليمية والدولية، 
وتكثيف الجهود والتعاون في مواجهة خطر اإلرهاب وما يمثله من تهديد لألمن 

واالستقرار اإلقليمي، وتطورات »جائحة كوفيد - 19« وأهمية التعاون و التنسيق 
بين دول العالم للتصدي لها واحتواء آثارها. وأجرى سموه اتصالين هاتفيين مع 
الدكتور  الكاثوليكية وفضيلة اإلمام األكبر  الكنيسة  بابا  البابا فرنسيس  قداسة 
الدولي  بـ»اليوم  العالم  احتفاء  مع  تزامناً  الشريف،  األزهر  شيخ  الطيب  أحمد 
بشأن  األحاديث  االتصالين  خالل  معهما  سموه  وتبادل  اإلنسانية«.  لألخوة 
ترسيخ مبادئ »وثيقة األخوة اإلنسانية«، وأهمية تعزيز قيم التعايش والتضامن 
في ظل التحديات المشتركة التي تواجهها البشرية خصوصاً مع جائحة »كورونا« 

والعمل معاً لتجاوز هذه التحديات
وأكد سموه أن دولة اإلمارات ستواصل العمل لدعم كل ما يرسخ التضامن 
اإلنساني إليمانها بأنه الطريق الوحيد لبناء حاضر مشرق للبشرية ومستقبلها..

وأعرب قداسة البابا فرنسيس وفضيلة اإلمام الطيب عن شكرهما وتقديرهما 
لدور سموه في بناء جسور التفاهم وتعزيز رسالة األخوة اإلنسانية والسالم إلى 
العالم خصوصاً رعايته توقيع »وثيقة األخوة اإلنسانية« في أبوظبي، ووصوالً 

إلى اعتماد األمم المتحدة تاريخ توقيعها يوماً دولياً لألخوة اإلنسانية.
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.. ويرعى تتويج الفائزين بجائزة اإلمارات 

سيف بن زايد  يوقع �تفاقيتني مع �إ�شبانيا و�أوكر�نيا

نائب  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ سيف  الفريق سمو  برعاية وحضور 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تم تتويج الفائزين بالدورة الثالثة 
لجائزة اإلمارات في االحتفال الختامي عن بعد لفعالياتها، وذلك بحضور 
معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي جميلة 
المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، وعدد من المختصين وممثلين 

من جميع فئات الجائزة.
وقال سموه: »ال بد لنا بداية أن نبارك ألنفسنا وللعالم أجمع بما حققته 
دولة اإلمارات من منجزات بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«، ودعم ومتابعة سيدي صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي»رعاه الله«، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن 
المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد 
والذين قدموا لنا جوائز في التميز في عام التحدي 2020 و 2021 وأهم هذه 

الجوائز االنطالق والوصول إلى الكوكب األحمر«.
إرث حضاري  دون شك صنيعة  من  اإلنجاز  هذا  أن  وأضاف سموه 
إلى  بعد جيل، وتستند  واستراتيجية عمل متميزة تتناقلها األجيال جيالً 

المثابرة والجهد والتعلم المستمر واالطالع. 

 وقدم سموه الشكر والتقدير للقائمين على هذه الجائزة المتميزة، مقدماً 
التهنئة للفائزين في هذه الدورة، وداعياً إياهم إلى نقل المعرفة والخبرة 
التي اكتسبوها إلى اآلخرين لتعميم ثقافة النجاح والتميز واالستفادة منها 

في تطوير العمل.

وقع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية على اتفاقية بين دولة اإلمارات العربية المتحدة ومملكة إسبانيا 
الصديقة، تتعلق بتعزيز التعاون في المجاالت األمنية ومكافحة الجريمة. ووقعت 
األوروبي  واالتحاد  الخارجية  الشؤون  وزيرة  اليا  غونزاليس  أرانشا  معالي 

والتعاون اإلسبانية االتفاقية عن الجانب اإلسباني.
مجاالت  في  الصديقين  البلدين  بين  الثنائية  الشراكة  من  االتفاقية  وتعزز   
مكافحة الجريمة بأشكالها كافة من خالل تبادل المعلومات والخبرات وأفضل 
الممارسات المطبقة في الدولتين، وعبر المقارنات المعيارية بين األجهزة الشرطية 
في الدولتين في مجاالت أوضاع واتجاهات الجريمة واستخدام التقنيات الحديثة 
بالعمل الشرطي، وتنظيم اللقاءات والمؤتمرات العلمية المتخصصة بينهما لدعم 

هذا التعاون.
ذات  المجاالت  في  البلدين  بين  القائم  التعاون  تعزيز  سبل  الجانبان  وبحث 

البلدين  بين  القائمة  الصداقة  بعالقات  االرتقاء  أهمية  وأكدا  المشترك.  االهتمام 
وتعزيز آفاق التعاون المشترك بينهما في جميع المجاالت.

كما وقع سموه على اتفاقية بين دولة اإلمارات وجمهورية أوكرانيا الصديقة 
تتعلق بتعزيز التعاون في المجاالت األمنية ومكافحة الجريمة. ووقع االتفاقية عن 

الجانب األوكراني معالي أرسين أفاكوف وزير الداخلية. 
وتهدف االتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وتطوير العالقات 
الجريمة  مكافحة  مجال  في  السيما  والشرطية  األمنية  المجاالت  في  الثنائية 
المنظمة واالتجار بالبشر والجرائم السيبرانية وجرائم غسل األموال ومكافحة 

اإلرهاب والمخدرات والمؤثرات العقلية وجرائم االستغالل الجنسي لألطفال.
لالعتراف  وأوكرانيا  اإلمارات  بين  تفاهم  مذكرة  على  الجانبان  وقع  وكذلك 
واستبدال رخص القيادة بين البلدين، وذلك بهدف تسهيل حركة التنقل والقيادة 

لحاملي رخص القيادة من البلدين أثناء اإلقامة والزيارة.

.. ويجري اتصاالت هاتفية مع عدد من  القادة 
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بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  برعاية 
الله«،  »حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان  آل  زايد 
شهدت عاصمة الدولة الشهر المنصرم فعاليات 
والدفاع  »آيدكس«  الدولي  الدفاع  معرضي 
مؤتمر  جانب  إلى  »نافدكس«2021،  البحري 

الدفاع الدولي.
الدولي  الحدث  وانعقاد  انطالق  أن  غرو  وال 
العالمي  الحضور  من  الرفيع  المستوى  وبهذا 
يؤكد القدرة اإلماراتية الرفيعة في التنظيم رغم 
حركة  شل  في  تسببت  التي  كورونا  جائحة 

 999 - خا�ش

العالم، كما يؤكد ثقة العالم بهذه القدرة الكفؤة 
لضمان سالمة الوفود والمشاركين والزوار من 
اإلجراءات  من  واسعة  مجموعة  تطبيق  خالل 
الوقائية والتدابير االحترازية وفق أعلى معايير 
خطط  ونجاح  والوقاية،  والسالمة  الصحة 
»كوفيد-  جائحة  من  التعافي  مرحلة  وبرامج 

.»19
الواسعة  الدولية  المشاركة  حجم  عبر  كما 
الدولية  المكانة  عن  والمؤتمر  المعرضين  في 
الرفيعة لإلمارات في عالم المعارض المرموقة 

به  يحظى  ما  بفضل  العسكرية،  للصناعات 
واهتمام  ومتابعة  ورعاية  دعم  من  الحدثان 
من لدن القيادة الرشيدة، إذ شارك في الدورة 
الحالية من المعرضين ما يزيد على 900 شركة 
من 59 دولة، باإلضافة إلى مشاركة 35 جناحاً 

لصناعاتنا الوطنية.
مشاركة  تزايد  واعتزاز  فخر  بكل  وتابعنا 
من  تقدمه  بما  المعرض  في  الوطنية  شركاتنا 
مستوى متطور ومتقدم من منتجات في قطاع 
والذخائر  واألسلحة  واآلليات  المعدات  صناعة 

آيدكس 21.. نحو مستقبل آمن
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واألنظمة الدفاعية وغيرها، وقد نجحت بالوجود 
احتياجات  رفد  إلى جانب  أسواق خارجية  في 
صاحب  رؤى  تترجم  وهي  المسلحة،  قواتنا 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي 
الرعاية  من  الحدث  وعلى  عليها  أغدق  فسموه 
هذا  تحقق  حتى  الكثير  والمتابعة  واالهتمام 

المستوى الرفيع من النجاح والتميز والتفرد.
األجنحة  من  تفقده عدداً  وقال سموه خالل 
إن  المعرض،  في  المشاركة  والدولية  الوطنية 

معرض ومؤتمر الدفاع الدولي أصبح أحد أهم 
الصناعات  بحاضر  المعنية  العالمية  المنصات 
الدفاعية ومستقبلها ويتيح فرصة االطالع على 
أحدث النظم التي تعرضها الشركات العالمية على 
صعيد الصناعات الدفاعية والعسكرية واألمنية 
الذكاء  اليوم توظف مختلف تقنيات  التي باتت 
االصطناعي.. مشيراً إلى أن تنظيم المعرض في 
قدرة  يجسدان  فيه  المشاركات  وحجم  موعده 
األحداث  باستضافة  وكفاءتها  اإلمارات  دولة 

العالمية في مختلف الظروف.

وأضاف سموه أن المعرض يواصل دوره في 
تعزيز الشراكات ومد جسور التواصل والتعاون 
بين الدول.. مؤكداً أن صناعة الدفاع تعد رافداً 
مهماً من روافد التنمية الشاملة والمستدامة في 

دولة اإلمارات والعديد من دول العالم.
ورشة  لوجستيات  في  التدقيق  وأظهر 
 »202 ونافدكس  »آيدكس  لمعرضي  التجهيز 
أبوظبي  مركز  بذله  الذي  الكبير  الجهد  حجم 
الدفاع  وزارة  مع  بالتعاون  للمعارض  الوطني 
أن  أجل  من  المسلحة  للقوات  العامة  والقيادة 
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يشهد العالم كيف نجحت اإلمارات في مواجهة 
شارة  أضافت  وكيف  األممية،  كورونا  جائحة 
المعارض  صناعة  حرفية  في  أخرى  عالمية 
والقدرة على تنظيم األحداث الدولية الرائدة في 
أدق الظروف وأكثرها اتصاالً باألمن والسالمة.
ومستوى  الحضور  حجم  ويعكس 
المشاركين في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي 
»آيدكس2021« الجهد الذي بذل لضمان أن يكون 
آمناً  لوجه  وجهاً  يعقد  الذي  الحي  المعرض 
ومأموناً، وهو النسخة األكبر في تاريخ آيدكس 

الذي انطلق قبل نحو 3 عقود.
وتجسد األرقام قصة التميز اإلماراتي بدقة، 
المعرضين  في  المشاركة  الدول  فإجمالي 
باإلضافة  بينها  دولة،   60 على  يزيد  والمؤتمر 
المتحدة  للحدث،الواليات  المنظمة  لإلمارات 
وفرنسا  والصين  السعودية  العربية  والمملكة 
وهي الدول راعية أكبر األجنحة بجانب مشاركة 

5 دول جديدة للمرة األولى.
ويضاف إلى ذلك مشاركة أكثر من 77 وزير 
دفاع و79 شخصية عسكرية مهمة من رئيس 
أركان وقادة القوات البحرية إضافة إلى وفود 
عسكرية من 82 دولة على المستويات القيادية 
فإنه  الشركات  عدد  مستوى  على  أما  كافة. 
بينها من كبريات شركات  900 شركة  يتجاوز 
ورايثيون  مارتن  لوكهيد  العالمية  الدفاع 
ومجموعة  اإليطالية  وليوناردو  تكنولوجيز 
بجنوب  باراماونت  ومجموعة  الفرنسية  نافال 
أفريقيا وغيرها.. فيما تتوزع المعروضات على 
38 جناحاً على مساحة عرض صافية تصل إلى 

جناح  أكبر  اإلمارات  بينها  مربع،  متر   133000
يضم أكثر من 140 شركة وطنية.

إدارة  مجلس  عضو  العوضي  حمد  يقول 
غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن هذه األرقام ال 
تعكس فقط أهمية معرض »آيدكس« كأحد أبرز 
وأكبر  العالم  مستوى  على  الدفاعية  المعارض 
معارض الدفاع البري والبحري والتخصصات 
العسكرية المختلفة في منطقة الشرق األوسط 
ريادة  أيضا  يجسد  وإنما  أفريقيا،  وشمال 

على  المعارض  في صناعة  واإلمارات  أبوظبي 
مستوى الشرق األوسط.

أممية  مناسبة  عقد  يستطيع  »من  ويضيف: 
أنه  بد  الدقيقة، ال  الظروف  الحجم وبهذه  بهذا 
كبار  بين  مستدامة  عضوية  لنفسه  سيحجز 
صناع المعارض في العالم، وفي كفاءة السياحة 
االقتصاد  دعم  في  كما  االستثمار  وجاذبية 
»آيدكس«  فمعرض  للدولة..  والترويج  الوطني 
تقيمها  متميزة  معارض  مجموعة  من  واحد 
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اإلمارات بينها معرض الطيران ومعرض جلفود 
ومعرض ومؤتمر الطاقة وغيرها من المعارض 
وفي مقدمتها معرض إكسبو المقرر عقده في 

شهر أكتوبر القادم«.
»آيدك«  أهمية  من  نفسه  وبالقدر  أنه  وأكد 
في إبراز ريادة أبوظبي واإلمارات في صناعة 
االقتصادية  الدورة  الدولية وتعزيز  المؤتمرات 
خروجاً من الجائحة، فإن المعرضين والمؤتمر 
يضعان قطاع الدفاع في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة في مرحلة عالمية متقدمة ضمن نادي 
التي  والدفاعية  األمنية  االستراتيجيات  صناع 

تسهم في تحقيق وإرساء السالم العالمي.
والشركات   ،%16 الوطنية  الشركات  ومثلت 
للمرة  دول  خمس  مشاركة  مع   ،%84 الدولية 
األولى، و110 وفود دولية، بينما يحظى الحدث 
بتغطية أكثر من 500 إعالمي. وفاق عدد الزوار 
الدفاعي  الحدث  هذا  وخالل  ألفاً.  السبعين 
العالمي البارز تم استعراض أحدث ما توصل 
تكنولوجيا  من  الدفاعية  الصناعات  قطاع  إليه 
تطور  على  الضوء  وتسليط  متطورة،  ومعدات 
الدولة،  في  الوطنية  الدفاعية  الصناعات  قطاع 
بين  استراتيجية  شراكات  لعقد  باإلضافة 
الشركات  وكبريات  المشاركة  الجهات  مختلف 

العالمية المتخصصة في القطاع.
وجاءت انطالقة الدورة الحالية من المعرضين 
الذهبي  باليوبيل  االحتفال  عام  مع  بالتزامن 
التحاد دولة اإلمارات العربية المتحدة، المناسبة 
والبناء  العطاء  من  قرن  نصف  تتوج  التي 

والتنمية واإلنجازات على مختلف الصعد، والتي 
كفلت لإلمارات مكانتها الدولية المرموقة.

التي  الراهنة  الظروف  من  الرغم  وعلى 
يشهدها العالم، بانتشار جائحة »كوفيد- 19«، 
برهنت  أبوظبي  وإمارة  اإلمارات  دولة  أن  إال 
كبريات  واستضافة  تنظيم  على  قدرتها  للعالم 
تحية  بنية  من  تمتلكه  لما  الدولية  الفعاليات 

وخبرات فائقة لتنظيم هذا الحدث الدولي.
االستثنائية  دورتهما  في  المعرضان  وشهد 
الـشـركـات  العام مشاركة عدد كبير مـن  لهذا 
المحليين،  الشركاء  من  ونخبة  العالمية 
إلــى مـشـاركـة طيف واســع من  بـاإلضـافـة 
صناع القرار والخبراء والمتخصصين في ظل 
الصحة  إجراءات  من  واسعة  مجموعة  تطبيق 

والسالمة والوقاية لضمان أمن وسالمة الوفود 
المجتمع  ثقة  يعكس  ما  والزوار،  والمشاركين 
اإلمارات  بقدرة  والمتعاملين  والشركاء  الدولي 

على تنظيم هذه الدورة في موعدها المقرر.
ونافدكس  »آيدكس  معرضي  في  وشاركت 
هي  األولى،  للمرة  دول  خمس   ،»2021
لوكسمبورغ، والبرتغال، وأذربيجان، ومقدونيا 
»ازدهار  شعار  وتحت  وإسرائيل.  الشمالية 
والتكنولوجيا  االصطناعي  الذكاء  وتطور 
المتقدمة وحمايتهما في عصر الثورة الصناعية 
الدولي  الدفاع  مؤتمر  أعمال  انعقدت  الرابعة«، 
للمرة األولى بنسخته »الهجينة«، بمشاركة أكثر 
الدفاع،  مجال  في  ومتخصصاً  خبيراً   24 من 
بحضور ومشاركة أكثر من 2400 شخص، من 
أدنوك  مركز  في  الواقع،  أرض  على  دولة،   80

لألعمال، وافتراضياً.
وبلغ إجمالي صفقات »آيدكس«، منذ انطالقته 
في عام 1993، وحتى 2019، ما يزيد على 175 
مليار درهم، وبذلك يعتبر المعرض األول عالمياً 
المعرض،  خالل  المعلنة  الصفقات  حجم  في 
واألول في الشرق األوسط والثاني عالمياً في 

الحجم والتنظيم.
ال شك أن »آيدكس« و»نافدكس« هما رسالة 
إماراتية ملهمة في صون األوطان وحسن إعداد 
إليه  توصلت  ما  أحدث  وفق  الجيوش  وبناء 
قطاعات الدفاع واألمن العالمية من تكنولوجيا 
في  وتسهم  فيها،  تعرض  مبتكرة  ومعدات 

تحقيق السالم واالستقرار.

»�آيدك�س« و»نافدك�س« 

هما ر�سالة �إمار�تية 

ملهمة يف �صون الأوطان 

وح�سن �إعد�د وبناء 

�جليو�س
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تحتفل المرأة هذا الشهر بيومها العالمي، لكنه احتفال يأتي وسط ظروف جائحة »كوفيد- 
19« الذي نحاول في ملف هذا العدد تسليط الضوء على الصعوبات والمخاوف التي تواجهها 
وباء  تفشي  بعد  األطفال  رعاية  مهام  من  األكبر  العبء  تتحمل  باتت  التي  العربية  المرأة 

كورونا، وهي تعاني أيضاً من أجل الحفاظ على وظيفتها في ظل تبعات انتشار هذا الوباء.
كانت اآلمال في البداية معقودة على أن يؤدي تزايد تطبيق نظام العمل من المنزل في مختلف 
المنزلية ومسؤولية  المهام  المساواة في توزيع  إلى تحقيق بعض  العالم،  الشركات حول 
رعاية الطفل بين الرجل والمرأة، لكن دراسات عديدة أجريت على آباء وأمهات أثناء الوباء 
كشفت عن أن العبء األكبر من األعمال المنزلية ورعاية الطفل ما يزال يقع على عاتق النساء.
عليهم،  واإلشراف  األطفال  رعاية  في  يومياً  إضافية  ساعات  يقضون  باتوا  واألمهات  اآلباء 

وتتحمل النساء العبء األكبر.
عن  والمدافعين  النشطاء  بعض  فإن  العالم،  حول  الصحي  الحجر  إجراءات  تخفيف  ورغم 
حقوق المرأة يرون أن وباء كورونا سيخلف آثاراً طويلة األمد على عمل النساء وحياتهن 

األسرية.  
 

الحمل الثقيل
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الناس«،  معادن  ُتختبر  المحن  »أثناء  يقولون 
وَمْن  الصديق  َمْن  لنا  تكشف  التي  هي  األزمات 
الصبور وَمْن الوفي،األزمات التي نستعيذ منها بالله 
الناس  تغربل  التي  هي  ووجعها  ظلمها  من  خوفاً 
األقنعة،  كل  خلف  يوجد  ماذا  نرى  تجعلنا  حولنا، 

ونعرف الناس أكثر.
وفي محنة »كورونا« في هذه األزمة التي غيّرت 
حياتنا، األزمة جعلت الشوارع والمدارس والمطارات 
والمطاعم واألماكن الترفيهيه شبه فارغة، وجعلتنا في 
حجر صحي في بيوتنا خوفاً من فيروس »كورونا« 
الذي غير خريطة الحياة حولنا، وتحول البيت لمحور 
كل حياتنا دفعة واحدة، فالبيت أصبح اآلن مدرسة 

ومكتباً ومكاناً ترفيهياً ومطعماً ودار سينما.
صالونات  في  وقتها  تجد  كانت  التي  والمرأة 
التجميل واألسواق وفي األفراح والسفريات أصبحت 
التعليمية  المؤسسة  بدور  تقوم  وضحاها  ليلة  بين 
بمختلف مستوياتها التعليمية، أصبح عليها أن تكون 
أماً ومعلمة ألطفالها باختالف مستوياتهم التعليمية 

حتقيق: لرا الظرا�شي

أصبحت  التي  وظيفتها  التنسى  أن  أيضاً  وعليها 
في هذه الفترة الحرجة عن بعد، هذا بجانب دورها 
إلى  يشير  هنا  شيء  للمنزل...كل  راعية  و  كزوجة 
ظالل  عن  أكثر  ولنتعرف  ليكتمل.  للنساء  حاجته 
تعالوا  اإلمارات،  في  النسوة  نون  على  »كورونا« 

نعرف آراء اإلماراتيات حول هذا الموضوع.

أنموذج يحتذى به  
الرائد الدكتورة بدرية علي الحوسني رئيس قسم 
الدراسات والتقييم في مكتب المفتش العام في وزارة 
أنموذجاً  قدمت  اإلماراتية  المرأة  إن  تقول  الداخلية 
زالت  وما  وكانت  كافة،  المجاالت  في  به  يحتذى 
إدارة شؤونها  إنسانة متميزة في  الظروف  في كل 
الظروف  متحدية  منزلها  شؤون  وإدارة  الوظيفية 

كافة لتنشئة جيل واٍع يخدم وطنه.
أنه في ظل جائحة  الدكتورة الحوسني  وتوضح 
»كورونا« وعلى الرغم من الضغوط التي عاشتها في 
فترة الحجر الصحي والتباعد إال أن المرأة استطاعت 

عبر  األبناء  تعليم  خالل  من  أدوارها  بجميع  القيام 
وحاولت  التربية،  وزارة  استحدثتها  التي  التقنيات 
جاهدة إيجاد بيئة ترفيهية لألطفال لتعويض األبناء 
األمر  وهذا  للترفيه،  المنزل  من  الخروج  متعة  عن 
جعل األم تقترب أكثر من أطفالها بفضل الوقت التي 
أصبحت تقضيه معهم، هذا بجانب مهامها كونها أماً 

وموظفة لها التزاماتها الوظيفية.
وتضيف الدكتورة الحوسني قائلة: شخصيا أتفهم 
أن التباعد والحجر الصحي أمر جديد وصعب ومليء 
يستطيع  المبدع  الكائن  أن  أؤمن  ولكني  بالتحدي، 
النجاح مهما كانت الظروف والعقبات، فالمرأة الذكية 
من  لصالحها  الحجر  فترة  من  االستفادة  تستطيع 
خالل االجتماع الدائم مع األبناء وتفهم االحتياجات 
واالجتماعية.. النفسية  أو  التعليمية  سواء  الحقيقية 

المرأة الذكية هي التي تحول التحديات إلى فرص.

سلبي وإيجابي
العامة  القيادة  في  الشحي  حسن  أحمد  بدرية 

تحت الضغط
�ملر�أة تتحمل �لعبء �لأكرب من �لإجهاد و�ل�شغوط �لنف�شية �لناجمة عن �جلائحة
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أتأثر  لم  شخصياً  تقول:  الخيمة،  رأس  لشرطة 
ألي  استعداد  أتم  على  كنت  فبالعكس  كبير،  بشكل 
أزمة أو كارثة إذ تم تأهيلي مسبقاً في مجال إدارة 
أنكر بأن األمر مختلف  األزمات والكوارث ولكن ال 
بما يتعلق بأزمة »كوفيد- 19«، فهو وباء خرج عن 
في  غريباً  الوضع  كان  العالم،  واجتاح  السيطرة 
الوضع  مع  التأقلم  وسرعة  الحكمة  ولكن  البداية، 
الحالي واتباع مايتم صدوره من توجيهات من قبل 
حكومتنا الرشيدة للحفاظ على األنفس من هذا الوباء 
والسيطرة على نزيف األرواح لكي ال نخسر أحباءنا 

بسبب إهمال وطيش أو ال مباالة خفف من حدته. 
وتضيف بدرية الشحي قائلة : هناك وجه سلبي 
لمجتمع األسرة  بالنسبة  األزمة  لهذه  إيجابي  وآخر 
فالسلبي  المجتمع،  هذا  لبنة  تعتبر  التي  الصغيرة 
يتمحور حول دور المرأة في تحمل مسؤولية أكبر 
باعتبارها الزوجة واألم والمدرسة والموظفة في ذات 
الوقت وعليها الكثير من المسؤوليات ألنها تلعب كل 
األدوار أثناء الحجر الصحي، لهذا يكون الضغط عليها 
فئات  من  أطفال  لديها  كان  إذا  مضاعفاً، خصوصاً 
عمرية مختلفة ويحتاجون إلى المتابعة التعليمية في 
ذات الوقت هذا بجانب وجود عبء األعمال المنزلية 

أيضاً بجانب العمل.
بالرغم  أنه  اعتقادي  ففي  اإليجابية  الناحية  أما 
من الضغط الكبير الذي يعيشه المجتمع كانت هناك 
تقارب  في  الصحي  الحجر  بسبب  إيجابية  جوانب 
حاالت  قلة  الحظنا  فقد  بعضاً،  بعضها  مع  العائلة 

الطالق، وأصبح هناك صرف متزن لألموال..

تحٍد جديد
ذلك كان عينة عشوائية من آراء النساء اإلماراتيات 

علم  في  المختصون  يقول  ماذا  لكن  األزمة  حول 
االجتماع عن تأثير »كورونا« على النساء على المدى 
ناحية  من  الموضوع  لهذا  ينظرون  وكيف  الطويل 

علمية؟
التخاينة  خولة  الدكتورة  تقول  الجانب  هذا  وفي 
إن  العين  جامعة  في  المساعد  االجتماع  علم  أستاذ 
كغيرها  المجتمع  على  أثرت   »19  - »كوفيد  جائحة 
على  أثرت  التي  العالمية  والكوارث  الجوائح  من 
المجتمعات ولكن بشكل متفاوت، وبالتالي انعكست 
اإلجراءات االحترازية التي اتخذتها الحكومات سلباً 

وإيجاباً على األفراد.
ظل  في  إنه  قائلة:  التخاينة  الدكتورة  وتضيف 
حالة  إثرها  على  العالم  أعلن  كهذه  مفاجئة  كارثة 
طوارىء، ولعل التعلم عن ُبعد والعمل عن ُبعد كأهم 
الفيروس  للحد من تفشي  الحكومات  اتخذته  إجراء 
كان له آثار متعددة السيما على األم، واألم العاملة 
بدور  تقوم  أصبحت  حيث  التحديد،  وجه  على 
مضاعف من خالل التربية والعمل الجاد طوال اليوم 
في سبيل الحفاظ على األسرة والعمل على اإلشراف 
المعلم  بمهام  والقيام  األبناء  تعلم  على  المباشر 
والمشرف باإلضافة إلى مهامها الرئيسة، لهذا نجدها 
اليوم تقف أمام تحٍد جديد، وهو القدرة على الموازنة 
االجتماعية  الضغوط  وتحمل  المتعددة  المهام  بين 
وهي  األسرة،  على  سلباً  ذلك  ينعكس  أن  دون  من 
مهمة في غاية الصعوبة وتتفاوت في شدتها بين األم 
العاملة وغير العاملة وبين األم الذي لديها أبناء في 
المرحلة التأسيسية من غيرها وبعدد األطفال أيضاً، 
لذلك البد من األخذ بعين االعتبار جميع الحاالت التي 
المتغيرات السابقة )عدد  تتفاوت في شدتها حسب 
األبناء، عاملة أو غير عاملة، عدد األبناء في المرحلة 

التأسيسية، الدخل الشهري، وغيرها( 

سياسات جديدة 
صنّاع  عاتق  على  يقع  أنه  التخاينة  وترى 
خلق  عبء  اليوم  العمل  والحكومات  السياسات 
على  الضغوط  تخفيف  من شأنها  جديدة  سياسات 
مجتمع  لكل  الفقري  العمود  بمثابة  تعتبر  التي  األم 
واللبنة األساسية الفارقة فيه من خالل إعداد البحوث 
شأنها  من  التي  االستطالعية  والدراسات  العلمية 
جائحة  ظل  في  األم  مشاكل  على  الضوء  تسليط 
»كوفيد- 19« وكيفية اإلمكان من تخفيف الضغوط 

االجتماعية والنفسية عليها.

تغيير نمط الحياة  
هويدي  بن  أسماء  الدكتورة  تؤكد  جانبها  من 
أن  أبوظبي   في  ميديكلينيك  في  النفسية  الطبيبة 
انتشار فيروس كورونا وما تبعه من إجراءات وقائية 
ناتجة عنه، أسهمت في تغيير نمط الحياة بشكل كبير، 
وبالتالي أثر هذا التغيير على الصحة النفسية لجميع 

الفئات العمرية في داخل المجتمع. 
وتضيف بن هويدي قائلة: إن هذا النمط الجديد 
وقتاً  يقضون  األسرة  أفراد  جعل  اليومية  للحياة 
مشتركاً أطول في البيت، ويعتبر هذا الوقت  فرصة 
المهام  للتقارب وتقاسم  العائالت  جميلة للعديد من 
في  واالشتراك  الحياة  تفاصيل  وتقاسم  اليومية 
أن  إال  ناجحة،  حياة  وبالتالي  ناجح  يوم  صناعة 
والتعاون  الشراكة  روح  غياب  من  يعاني  بعضهم  
والمساهمة وحس المسؤولية وواجبات الحياة، لهذا 
يترك كل المهام الكبرى منها والصغرى  تقع فوق 
عاتق المرأة نظراً لتعدد مشاغلها، ويكتفي أن يكون 
سلبي التأثير في الحياة الجديدة التي نعيشها ومن 

دون إبداء أي مساعدة أو عون. 
وتشير الطبيبة النفسية إلى أن المرأة تقع عليها 
العديد من المسؤوليات، فإلى جانب اهتمامها برعاية 
باألطفال  االهتمام  مسؤولية  لها  تضاف  األسرة 
ُبعد ومحاولة خلق  الدراسة عن  متابعة  وخصوصاً 
وجودهم  بسبب  وترفيههم  لتعليمهم  متوازن  جو 
داخل البيت معظم الوقت، ومع كل هذه المهام يزداد 

الضغط  عليها خصوصاً إذا كانت المرأة عاملة.
وعلى الرغم من أن العديد من المؤسسات سمحت 
بالعمل عن ُبعد وهو ما يعطي األولياء مرونة أكثر في 
المهام وفرصة أكبر للوجود  تنظيم الوقت وتقاسم 
عن قرب داخل المنزل لالهتمام بشؤونه، إال أننا نرى 
باإلرهاق  ويتحجج  المسؤولية  من  يتهرب  بعضهم 
من  وغيرها  الخصوصية  وغياب  النفسي  والضغط 

األعذار.
زيادة  أن  هويدي  بن  أسماء  الدكتورة  وترى 
المتراكمة،  الضغوط  من  يفاقم  النساء  على  الضغط 
بين  الفعالة  التواصل  أساليب  غياب  في  خصوصاً 

أفراد األسرة، ما يؤدي إلى زيادة التوتر وحدتها.
في  زيادة  األخيرة  الفترة  في  الحظنا  وتقول: 
اضطرابات القلق واالكتئاب بصفة عامة وخصوصاً 
النساء حيث يتحملن العبء األكبر من اإلجهاد  عند 

والضغوط النفسية الناجمة عن الجائحة.

 احلو�صني: املراأة 

الذكية حتول 

التحديات اإىل فر�ص 

التخاينة: الأم هي 

العمود الفقري لكل 

جمتمع
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بالدفاع  تخشى منظمات دولية وحقوقية معنية 
كورونا  جائحة  تتسبب  أن  من  المرأة،  حقوق  عن 
في نسف جهود أممية وإقليمية ووطنية بذلت طيلة 
يتمثل  عالمي  هدف  لتحقيق  الماضية،  عاماً   25 الـ 
المرأة  وجدت  بعدما  الجنسين،  بين  المساواة  في 
فجأة نفسها تتحمل العبء األكبر لتداعيات فيروس 
أسرتها  صحة  وعلى  أوالً  صحتها  على  كورونا، 

وعائلتها الكبيرة.
المتحدة  األمم  هيئة  أجرته  استطالع  بحسب 
للمرأة، بالتعاون مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية 
آثار  حول  »االسكوا«،  آسيا  لغرب  واالجتماعية 
في  الجنسين  بين  المساواة  على  كورونا  جائحة 
المنطقة العربية، فإن من المتوقع أن تتسبب الجائحة 

حتقيق: ليلى عبداحلميد- م�شر

في خسارة 700 ألف وظيفة تشغلها النساء العربيات 
من بين 1.7 مليون وظيفة تخسرها المنطقة بسبب 
تفشي وباء كورونا، في ظل بطالة عالية أصالً في 
صفوف النساء بلغت نحو 19% عام 2019 مقابل %8  

بين الرجال.

األكثر هشاشة
غير  القطاع  في  تعمل  العربية،  المنطقة  وفي 
 ,%61.8 نحو  الجائحة  من  تضرراً  األكثر  الرسمي 
من النساء العامالت، ما يعني أن النساء هن األكثر 
تضرراً، األمر الذي سيزيد من مستويات الفقر بين 

األسر العربية التي تعيلها نساء.
وبشأن اآلثار االجتماعية للجائحة، تظهر الدراسة 

تزايد حاالت العنف ضد المرأة بعد جائحة كورونا، 
جراء الصعوبات المالية والحبس لفترات طويلة في 
األماكن المغلقة، كما باتت النساء يهتممن باألطفال 
قبل  عليه  كان  مما  أكبر,  نحو  على  السن  وكبار 
الجائحة، ما جعلهن أكثر هشاشة وعرضة لمزيد من 

التوتر والقلق والضيق النفسي.
وبعد مرور نحو عام على تفشي جائحة كورونا، 
الرجل،  من  أكثر  النار«  »خط  على  المرأة  باتت 
للعدوى  عرضة  األكثر  الممرضة  أو  الطبيبة  فهى 
الصحي،  العزل  مراكز  في  بالفيروس  واإلصابة 
وفي ذات الوقت مطالبة بالتوفيق بين عملها ورعاية 
األكثر  إنها  كما  السن،  كبار  من  وعائلتها  أوالدها 
نفسه  وجد  الذي  الزوج  قبل  من  للعنف  عرضة 

االنتكاسة 
ملاذ� تتحمل �ملر�أة �لعبء �لأكرب لالآثار �لناجمة عن جائحة »كورونا«؟



25 العدد 603 مارس 2021

»حبيس الجدران« أو فقد وظيفته هو وزوجته أيضا، 
األمر الذي زاد من حاالت التوتر والضيق النفسي.

بالدفاع  معنية  منظمات  عن  مسؤولون  ويجمع 
 »999« التقتهم  نفسيين  وخبراء  المرأة  حقوق  عن 
التداعيات  من  األكبر  العبء  تتحمل  المرأة  أن  على 
السلبية لجائحة كورونا، وأنها أكثر الفئات هشاشة 
في مواجهة الجائحة، ولذلك فإن حكومات المنطقة 
لنساء  االجتماعية  الحماية  مظلة  بزيادة  مدعوة 
المنطقة، خصوصاً وأن غالبية الوظائف التي جرى 
النساء،  نصيب  من  كانت  الجائحة،  بسبب  شطبها 
فضالً عن صعوبة وصول النساء لمراكز الخدمات 
والرعاية الصحية لتلقي العالج، خوفاً من العدوى 

واإلصابة بالفيروس أو بسبب االغالق.
في  الكافية  الرعاية  العربية  المرأة  تجد  فهل 
القوانين  تنصف  وهل  كورونا؟  جائحة  مواجهة 
العنف  حاالت  تزايد  من  للحد  المرأة  والتشريعات 
التي تتعرض لها من قبل الشركاء السيئين حسبما 
تقول األمم المتحدة؟ وكيف يمكن للمرأة أن تواجه 
األعباء المتزايدة عليها جراء الجائحة؟ وهل يشارك 
الزوج أكثر زوجته في أعمال المنزل ومتابعة أوالده 
بكل  تقوم  وحيدة  المرأة  تظل  أم  وصحياً  دراسياً 

هذه األدوار المزدوجة؟.

اضطهاد وتقييد حرية
الدكتور وليد هندي استشاري  البداية يرى  في 
التي  والمكتسبات  الحقوق  أن  النفسية،  الصحة 
الزمان  من  عقدين  آخر  في  المرأة  عليها  حصلت 
تعرضت النتكاسة جراء جائحة كورونا، إذ افتقدت 
الحياتية  المكتسبات  من  كبيرة  مجموعة  المرأة 
أجلها،  من  تحارب  عقوداً  ظلت  التي  والمجتمعية 
إلى  الجائحة  أدت  إليها، حيث  تأخذها وتصل  لكي 
آالف  فقدان  بسبب  الدخل،  مستوى  في  انخفاض 
الوظائف غالبيتها من النساء العامالت، األمر الذي 
أدى إلى تراجع معدل االدخار الذي  كانت تدخره 
األسرة من راتب الزوجة، لشراء بعض المستلزمات 

واالحتياجات، والمشاركة في مصاريف البيت.
األمر الثاني أن دوالً عديدة اضطرت إلى تحويل 
لخدمات  موجهة  كانت  التي  المالية  المخصصات 
الصحة الجسدية واإلنجابية للمرأة ورعاية الطفل، 
وهو  كورونا،  فيروس  مواجهة  لصالح  وتوجيهها 
أن  عن  ناهيك  النساء،  حياة  على  بالسلب  يؤثر  ما 
نسبة الوفيات من مرضى المصابين بالفيروس لدى 
النساء، أكثر من الرجال وبالتالي أصبح حقها في 

الحياة مهدداً.

أدى  إذ  األسري،  بالنطاق  يتعلق  الثالث  األمر 
في  فترات طويلة  األبناء  بقاء  إلى  المدارس  إغالق 
األجر  مدفوعة  غير  الرعاية  من  زاد  ما  المنازل، 
للمرأة، في حين أنه قبل ظهور الفيروس، كل ساعة 
يعملها الرجل في المنزل بأجر، يقابلها ثالث ساعات 
المنزل بدون أجر، سواء متابعة  المرأة في  تعملها 
إلى  لألوالد من مذاكرة  ودروس ومأكل وملبس، 

األعمال المنزلية األخرى.
المرأة  جعلت  كورونا  »أزمة  هندي:  ويضيف 
ما أدت  تواجه عنفاً شديداً داخل األسرة، إذ كثيراً 
خالفات  إلى  المنزلي،  والحظر  اإلغالق  حاالت 
وجودة  العام  المزاج  وتغير  زوجية،  ومشاحنات 
الحياة سواء لدى الزوج أو لدى غير المتزوج الذي 
كان يستأنس بالجلوس مع مجموعة من األصدقاء 
واألصحاب في مقهى أو كافيه، ومع العزل المنزلي 
تغير الحال، ما جعل الرجل عصبياً وقلقاً ومتوتراً، 
ومشكالت  المرأة  تجاه  عنف  إلى  ذلك  ويترجم 

أسرية عديدة«.
عملها،  إلى  الخروج  في  تجد  المرأة  وكانت 
المتنفس االنفعالي والبعد عن من يضطهدها داخل 
للتنزه  ينسحب على خروجها  ذاته  واألمر  المنزل، 
وعندما  المختلفة،  األنشطة  وممارسة  أوالدها  مع 
جاءت كورونا أجبرت المرأة على اإلقامة بجوار من 
أو  الزوج  الحظر سواء من  يضطهدها في ساعات 
ومن  كرامتها  من  ينال  ما  وهو  حماتها،  من  حتى 

حقوقها اآلدمية.
في  أيضاً  تسببت  كورونا  جائحة  أن  ويتابع 
تقييد حرية المرأة، خصوصاً تلك التي تشارك في 
والجمعيات  النوادي  في  النسائية سواء  التجمعات 
الخيرية، أو أنشطة مراكز التأهيل واللياقة البدنية، 
وممارسة األنشطة المختلفة، إذ حظرت الدول كافة 
وباء كورونا، وهو  تفشي  مع  التجمعات  هذه  مثل 
ما يعني حرمان القيادات النسائية والناشطات من 

المشاركة المجتمعية.
ويخشى د.هندي من أن تجد المرأة في مرحلة 
إلى  العودة من جديد  ما بعد كورونا، صعوبة في 
المشاركة المجتمعية، وأن تجد نفسها أمام مشكالت 
ال حصر لها، وأن تعاني من سوء التكيف والتمكن، 
يعرضها  قد  ما  وهو  الطبيعية،  مكتسباتها  وعودة 
واالكتئاب  القلق  مثل  النفسية،  المشاكل  من  لكثير 
من  مجموعة  لها  تجلب  التي  القهرية  والوساوس 
األمراض النفسية والعضوية، جراء ما تعرضت له 

أثناء الجائحة.

أدوار مزدوجة
بكلية  األستاذ  شحاتة  حسن  الدكتور  ويسلط  
الضوء  البداية،  في  شمس  عين  بجامعة  التربية 
دخل  المرأة  بها  تقوم  التي  والمهام  األدوار  على 
اقتصادي  بدور  تقوم  المرأة  إن  ويقول  األسرة، 
األولويات،  وتحديد  اإلنفاق  تنظيم  في  يتمثل  مهم، 
طبقاً للمتطلبات وبما يتناسب مع دخل األسرة، ثم 
الدور النفسي الذي تقوم به من خالل توفير البيئة 
المناسبة للجو األسري واإلنساني لتعيش األسرة 

حياة مستقرة وآمنة وهادئة وسعيدة.

وليد هندي: 

املراأة خ�صرت جمموعة 

كبرية من املكت�صبات 

حاربت لعقود من 

اأجلها

ح�صن �صحاتة: 

اجلائحة ت�صيف 

مزيدًا من الأعباء 

والأدوار املزدوجة 

على كاهل املراأة



العدد 603 مارس 262021

الغالف

أما الدور التعليمي، فالمرأة هي المسؤولة األولى 
المناهج  ومعرفة  المنزل،  في  األبناء  تعليم  عن 
من  يواجههم  وما  يدرسونها،  التي  الدراسية 
وتدرك  تعرف  التي  هي  المرأة  أن  ذلك  صعوبات، 
مستوى التحصيل الدراسي لألبناء، ويعتبر دورها 
يعتبر دور  فيما  األسرة،  الذهبي في  النجاح  مثلث 
الرجل هامشياً أو الممول، باالضافة إلى أن للرجل 
جائحة  »جاءت   ويضيف:  األبناء.  مثل  متطلبات 
كورونا لتضيف مزيداً من األعباء على كاهل المرأة، 
تتمثل في أداء الدور الصحي والوقائي لجميع أفراد 
البيت، وتطهيره  األسرة، فهي حريصة علي نظافة 
الزوج،  متابعة  عن  المسؤولة  إنها  كما  وتعقيمه، 
والحماية  والرعاية  الصحية  الحالة  متابعة  وكذلك 

والوقاية لكافة أفراد األسرة«.
وتحرم هذه األدوار المتعددة والمزدوجة المرأة 
من السعادة، فهى تقوم بدور الرجل والمرأة في آن 
واحد داخل وخارج المنزل، فهى أم وزوجة وامرأة 
في  دورها  إلى  باإلضافة  ونفسية،  وتربوية  عاملة 
االجتماعية،  والمناسبات  العالقات  على  المحافظة 
حقوق  أداء  اعتبارها  في  تضع  أن  عليها  ويتعين 
األهل  مستوى  على  المناسبات  هذه  وواجبات 

والجيران واألصدقاء.
ويتابع شحاته، أن الزوج عكس الزوجة لم يتم 
تجاه  ومسؤولياته  بواجباته  القيام  على  تدريبه 
في  لزوجته  مشاركته  أن  يعلم  ال  فهو  أسرته، 
تحمل أعباء المنزل، صدقة وحياة قائمة على الحياة 
المشتركة، والقيادة التعاونية، وتوزيع المسؤوليات.
أن  إلى  يشير  الواقع  فإن  الشديد،  ولألسف 
المشاركة،  الزوج سنوية، فهو ال يريد  مسؤوليات 

ويهتم فقط بالعمل واالستمتاع، لذلك كثيراً ما يؤخذ 
رأي األمهات والزوجات في تطوير العملية التعليمية، 
»ست عظيمة« ألنها عماد األسرة،  العربية  فالمرأة 
وهي مسؤولة عن تقدم األمة وبث القيم األخالقية 

واالجتماعية والدينية لدى األجيال والناشئة.

خط المواجهة 
العدوي  ابتسام  الدكتورة  تقول  جانبها،  ومن 
كورونا  جائحة  إن  للمرأة،  القومي  المجلس  عضو 
أثرت بشكل كبير على المكاسب التي حققتها المرأة 
المتوقع  من  كان  فقد  الماضية،  السنوات  طيلة 
االحتفال في العام الماضي بالذكرى الـ 25 إلعالن 
منهج بكين لتحقيق المساواة بين الجنسين، غير أن 
المكاسب  من  الكثير  على  لتقضي  جاءت  الجائحة 

التي تحققت للمرأة.
وتضيف: »من الناحية االقتصادية، أدت الجائحة 
إلى ارتفاع نسبة البطالة بين النساء والتي وصلت 
الحجر  تدابير  غير مسبوقة، بسبب  إلى مستويات 
المدارس  وإغالق  االجتماعي،  والتباعد  الصحي، 
المرأة  ذهاب  في  صعوبة  أوجد  ما  والحضانات، 
للعمل، وعدم قدرتها على إيجاد مكان لترك أطفالها 
فيه، فضالً عن فقدان الكثير من الوظائف المؤقتة 
في  العامالت  خصوصاً  المرأة،  فيها  تعمل  التي 
الطيران،  ومضيفات  المنزلية،  والعمالة  المطاعم، 
ممن اضطررن لإلقامة في المنازل بدون أجر، وهو 
ما أثر على مكاسب المرأة التي حققتها في سوق 

العمل«.
العمل،  سوق  في  بقين  ممن  العامالت  وحتى 
الصحي،  القطاع  في  العامالت  النساء  خصوصاً 

فهن  الجائحة،  بسبب  شديدة  لضغوط  يتعرضن 
األخرى  واألدوار  عملهن  بين  بالمواءمة  مطالبات 
الالتي يقمن بها في منازلهن، وحسب تقرير منظمة 
الصحة العالمية فإن 70% من العاملين في القطاع 
المراة  تشكل  مصر  وفي  السيدات  من  الصحي 
في  الموجودين  البشريين  األطباء  من  نحو%42.5 

وزارة الصحة و91% من أطقم التمريض.
جائحة  مع  المرأة  فإن  العدوي،  تقول  كما  إذن 
بإيجاد  ومطالبة  المواجهة،  خط  في  باتت  كورونا 
بها،  تقوم  عديدة  أدوار  أداء  في  توفق  لكي  حلول 
الكبيرة  والمسؤولية  عملها،  أداء  بين  موزعة  فهى 
الملقاة على عاتقها لمجابهة فيروس كورونا، وبين 

مسؤولياتها المنزلية ورعاية أسرتها.
وأثره  كورونا  فيروس  تداعيات  من  أن  وتتابع 
السلبي على المرأة، ازدياد معدالت العنف األسري 
منذ  كبير  بشكل  له  تتعرض  حيث  المرأة،  ضد 
بيانات  أظهرت  حسبما  الجائحة،  ظهور  بداية 
لمدد  المنزل  في  التواجد  فإن  ذلك  المتحدة،  األمم 
طويلة يشجع على العنف، ويؤدي إلى التوزيع غير 
والرجال،  السيدات  بين  المنزلية  المتكافئ لألعمال 

بسبب التقاليد والعادات.
أكثر  تقضي  المرأة  أن  وجد  وباإلحصائيات، 
األطفال  رعاية  في  الرجل  مرات ضعف  عشر  من 
وكبار السن، بعد إغالق المدارس والجامعات، كما 
إنها تعمل في المنزل 20 ساعة في األسبوع، أكثر 
من الفترة السابقة على كورونا، فهي محصورة بين 

أربعة جدران تقضي هذا الوقت بدون أجر.
وبحسب العدوي، فإن الحكومة المصرية اتخذت 
في  المرأة  لدعم  والقرارات  اإلجراءات  من  سلسلة 
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إذ سهلت وزارة  مواجهة تداعيات جائحة كورونا، 
الصحة الخدمات الصحية إلى السيدات من صرف 
األدوية وألبان األطفال لمدة ثالثة أشهر مقدماً، كما 
أجل  للمواطنات، من  النفسي  للدعم  أطلقت خطوط 
ضمان حماية للمرأة كما منحت الحكومة الموظفة 
إجازة  الحامل والتي لديها أطفال أقل من 12 عاماً 

استثنائية مدفوعة األجر.

حزمة الدعم 
المجلس  رئيس  مرسي  مايا  الدكتورة  وتتحدث 
على  الواقع  العبء  عن  مصر  في  للمرأة  القومي 
جائحة  إن  وتقول  كورونا،  جائحة  بسبب  المرأة 
المرأة  على مشاركة  خطيراً  تهديداً  كورونا تشكل 
القطاعات  في  االقتصادية، خصوصاً  األنشطة  في 
بين  الفجوات  من  يزيد  الذي  األمر  الرسمية،  غير 

الجنسين.
القوى  من   %70 المرأة  تمثل  مصر،  ففي 
العاملة في قطاع الرعاية مدفوعة األجر كمعلمات، 
وأخصائيات صحيات واجتماعيات، إذ يشكل قطاع 
اإلناث،  عمالة  من   %31.2 األجر  مدفوعة  الرعاية 
وهذا يعني أن المرأة أكثر تأثراً بالتداعيات السلبية 
كافة،  االقتصادية  القطاعات  طالت  والتي  للجائحة 
وإن كان القطاع غير الرسمي الذي تعمل فيه المرأة 
بكثافة أكثر تأثراً، إذ إن 34% من عمالة اإلناث في 

مصر تعمل في أعمال هشة.

وتضيف: »قمنا بدراسة حول تداعيات فيروس 
كورونا على المرأة المصرية، وأظهرت أن المشاكل 
كما  الجائحة،  بعد   %33 بنسبة  ازدادت  األسرية 
 %19 بنحو  المرأة  ضد  العنف  نسبة  تزايدت 
وازدادت نسبة الوقت الذي تقضيه المرأة في مهام 
اللواتي شاركن في  البيت، وقالت 72% من النساء 
األمر  باألزمة،  تأثر  األسرة  دخل  إن  االستطالع، 
التي  المرأة  على  متزايدة  ضغوطاً  يشكل  الذي 
وجدت نفسها تتحمل المزيد من األعباء وسط مزيد 

من الضغوط«.
مواجهة  في  المصرية  المرأة  مساندة  وبشأن 
تداعيات كورونا تقول مرسي، إن الحكومة المصرية 
المرأة  حماية  لضمان  التدابير  من  حزمة  اتخذت 
والنفسية  واالقتصادية  االجتماعية  التداعيات  من 
لفيروس كورونا، من بينها منح الموظفة الحامل أو 
عاماً   12 عن  عمره  يقل  أكثر  أو  طفالً  ترعى  التي 
إجازة استثنائية مدفوعة األجر، وكذلك األم العاملة 
التي ترعى أبناء من ذوي الهمم، فضالً عن صرف 
األدوية ألصحاب األمراض المزمنة وألبان األطفال، 
مقدماً،  أشهر  ثالثة  لمدة  األسرة  تنظيم  ووسائل 
بهدف تقليل فرص ذهاب المرأة إلى مراكز الخدمات 
أيضاً  المصرية  الحكومة  ووضعت  الصحية. 
صاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية 
ضمن  بالجائحة،  أعمالهن  تأثرت  اللواتي  الصغر 
الفئات المستفيدة من حزمة الدعم التي خصصتها 

في  سواء  المتضررة  المشاريع  لدعم  الحكومة 
تأجيل سداد القروض أو إعفاء أصحاب المشاريع 
من سداد فواتير المياه والكهرباء لفترات، فضالً عن 
قيام المجلس القومي للمرأة بعمل برامج توعية من 
المرأة  لتوعية  االجتماعي،  التواصل  وسائل  خالل 

بكيفية الوقاية من اإلصابة والعدوى.
في  للمرأة  القومي  المجلس  بأن  وتتابع مرسي 
مصر أسس مع بداية تفشي الوباء قبل نحو العام، 
احتياجات  على  للوقوف   »19 لـ»كوفيد-  مرصداً 
الذي  المرأة لمواجهة تبعات جائحة كورونا، األمر 
ساعد الحكومة على إدماج جميع احتياجات المرأة في 
جميع مراحل صنع واتخاذ القرارات المطلوبة وتنفيذ 
البرامج، وذلك لضمان حمايتها من جميع التداعيات 
االجتماعية واالقتصادية الناجمة عن تفشي الوباء. 
وحسب رئيس المجلس القومي للمرأة، احتلت مصر 
وغرب  األوسط  الشرق  منطقة  في  األولى  المرتبة 
آسيا من حيث عدد اإلجراءات المتخذة لدعم المرأة 
التي  اإلجراءات  عدد  بلغ  إذ  الجائحة،  مواجهة  في 
اتخذتها مصر وفًقا لمعايير األمم المتحدة 21 إجراء 
وتدبيراً، وهو أعلى مستوى تم اتخاذه في منطقتي 
الشرق األوسط وغرب آسيا منذ بداية األزمة وذلك 
األمم  برنامج  عن  الصادر  بالتقرير  جاء  لما  وفقاً 
للمساواة  المتحدة  األمم  وهيئة  اإلنمائي،  المتحدة 
بين الجنسين وتمكين المرأة حول اإلجراءات التي 
اتخذتها دول العالم لمساندة المرأة خالل الجائحة.
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إذ  أحداً،  كورونا  جائحة  تأثيرات  تستثِن  لم 
تأثرت النساء كما الرجال، والكبار كما الصغار، 
القلق  على  يبعث  بشكل  الوجود  نمط  وقلب 
الحجر  استراتيجية  الدول  فاختيار  والشك. 
وضعاً  خلق  الجائحة  آثار  من  للحد  الصحي 
تغيرت  جديداً  ونفسياً  واقتصادياً،  اجتماعياً، 
ووضعهم  األفراد  بين  العالقات  طبيعة  معه 
االعتباري داخل المجتمعات. كما إن اعتماد الـ 
»عن ُبعد« في التدريس، والعمل، وغيرهما جعل 
البيت فضاًء لكل العمليات االجتماعية التي كان 
يمارسها األفراد في الفضاءات المختلفة، ما جعل 

حتقيق: ليلى بوتبغة - املغرب

المهام تزداد والمسؤوليات تكبر، والقلق يتفاقم 
على  خاص،  بشكل  المرأة،  قدرة  بخصوص 
تدبير الوضع الجديد بشكل سلس وسليم من 
دون أن يتضرر وضعها االجتماعي والنفسي، 
في  مردوديتها  على  ذلك  يؤثر  أن  دون  ومن 
العمل، ال سيما أنها اآلن مطالبة بإعداد وجبات 
أثناء دراستهم بالبيت،  الطعام، ومواكبة األبناء 
المحددة  الساعات  في  عملها  بمقر  واالتصال 
لذلك، وااللتزام بواجباتها كزوجة تجاه زوجها 

من حيث االهتمام به وبطلباته.
وقد جاء في تقرير أعدته اللجنة االقتصادية 

واالجتماعية لغربي آسيا ووكاالت األمم المتحدة 
الشريكة في موضوع آثار جائحة »كوفيد - 19« 
على المساواة بين الجنسين في المنطقة العربية 
الرازحة  العربية  الدول  بعض  في   2020 لعام 
تحت ظروف اجتماعية، واقتصادية خانقة، غالباً 
ما تتولى النساء والفتيات من دون أجر الخدمات 
والعاطفية  والذهنية  الجسدية  للصحة  الالزمة 
لمن يعولون على رعايتها من أفراد األسرة، مثل 
واألشخاص  والمرضى،  السن،  وكبار  األطفال، 
ذوي اإلعاقة. وتقع هذه المسؤولية عليهن، نظراً 
إلى أن عشر إلى ثلث الرجال فقط يشاركون في 

الدوامة
�ملر�أة �ملغربية وتدبري �لوجود عن قرب يف �جلائحة
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اإلغالق  حاالت  استمرار  ومع  المنزلي.  العمل 
إغالق  يشمل  بما  العربية،  البلدان  بعض  في 
المدارس، يتفاقم عبء هذا العمل عليهن، ما قد 
والتأثير  وجسدياً،  عاطفياً  إرهاقهن  إلى  يؤدي 
على مناعتهن ضد األمراض، ما يزيد من خطر 

إصابتهن بفيروس »كوفيد- 19«.
هل يمكن، إذاً، الحديث عن انتكاس ما حققه 
العالم من مساواة بين الجنسين بسبب الجائحة؟ 
كيف تدبر المرأة العربية عامة والمغربية بوجه 
بين  توفيقها  على  الجائحة  تداعيات  خاص 
األبناء  ومتابعة  ُبعد،  عن  والعمل  البيت  أشغال 
هي  ما  أحياناً؟  الوالدين  ورعاية  ودراستهم، 
التوصيات الحكومية التي قد تخرج المرأة من 

هذه األزمة؟ 

العودة إلى الدرجة الصفر
من كان ينتظر يوماً أن تعود المرأة لتمارس 
كل أشغالها من البيت، بعدما حققت قطيعة مع 
المكان  بأن  تنادي  التي  التقليدية  التصورات 
األمثل لها هو بيتها، فمهمتها هي رعاية الزوج 
واألبناء، وأن خروجها للعمل هو من باب الترف 
أنها  هو  العودة  هذه  في  المثير  لكن  إال.  ليس 
اضطرارية فرضتها الجائحة على كال الجنسين، 
ًعما  تماما  مختلف  جديد  وضع  عنها  وترتب 

سبق.
التسيير  مادة  أستاذة  قازوز،  نزيهة  تقول 
اإلداري بأقسام تحضير شهادة التقني العالي: 
إلى  المرأة  رجوع  مسألة  إلى  ينظر  أن  »يجب 
البيت بسبب الحجر الصحي من جانبين: المرأة 
التي فرض عليها العمل عن ُبعد ولكنها ليست 
ملتزمة بمسؤوليات أخرى، والمرأة التي إضافة 
أبنائها  بمتابعة  منشغلة  ُبعد  عن  عملها  إلى 
يختلف  فاألمر  المنزل،  بأعباء  والقيام  دراسياً، 
الحالة  في  فالمرأة  الحالتين،  هاتين  في  جذرياً 

الثانية تعاني بشكل كبير جداً«.
مورس  حيف  من  تاريخياً  عانت  المرأة  إن 
خاصة،  األبيسية  المجتمعات  قبل  من  عليها 
بينها  الهوة  تقلص  لكي  مهمة  وقطعت أشواطاً 
المعاناة  هذه  إن  القول  ويمكن  الرجل.  وبين 
غير  للنساء  بالنسبة  حتى  جديداً  شكالً  تأخذ 
العامالت، فهن، اليوم، يشاركن بشكل محوري 
فيما يسمى باقتصاد الرعاية القائم على تقديم 
التكلفة  بسيطة  أو  ومجانية  شاملة  خدمات 

لرعاية األطفال وكبار السن.

تحوالت جذرية
لقد خيبت »كورونا« اآلمال، وعوض أن يسهم 
نظام العمل من المنزل في تحقيق المساواة في 
توزيع المهام المنزلية ومسؤولية رعاية الطفل 
بين الرجل والمرأة، خلق وضعاً معاكساً تماماً 
في الواقع. في هذا السياق يقول طارق بكريم، 
أستاذ باحث في الفلسفة: »نستطيع القول في 
بالعادي  االستثنائي  استبدل  كورونا  جائحة 
إذ فقد اليومي انضباطه إليقاع منتظم بنشاطه 

سيدة  الفارغة  الرتابة  لتصبح  وبصيرورته، 
 »19  - »كوفيد  جائحة  أن  المعضلة  الموقف. 
بالنوع،  المرتبطة  التفاوتات  تكريس  في  زادت 
والمراتب  األسفل  الدرك  إلى  المرأة  ودفعت 
خالل  من  وذلك  الحقوق  سلم  في  الدنيا 
واإلخالل  الشغل،  فقدان  واضحة:  مؤشرات 
سواء  والعنف  عمل-أسرة،  بالتوازن  القسري 

الزوجي أو ضد األصول«.
وهذا ما تؤكده نزيهة قازوز في قولها: »إن 
مقارنة  كثيرة  المرأة  على  الجائحة  تأثيرات 
بالرجل، ويتجلى ذلك في التوزيع غير المتكافئ 
ألعمال رعاية األسرة بين الجنسين. ففي الوضع 
الطهو  األكبر:  العبء  النساء  تتحمل  العادي 
وذلك  األطفال،  تتبع  على  والحرص  والتنظيف 
راجع إلى التصور التقليدي عن المرأة التي ال 
ينظر إليها إال داخل البيت منشغلة به، أما اآلن 
في ظل الجائحة فإن الوضع يصبح أكثر تعقيداً 
أعمال  فهناك  يتضاعف:  المسؤوليات  وحجم 
ُبعد،  عن  التعليم  عن  المترتبة  األطفال  رعاية 
والعمل عن ُبعد، باإلضافة إلى كل المسؤوليات 
معظم  الزوج  يقضي  حين  في  الذكر.  السابقة 
أو عبر  المنزل  العمل خارج  اليوم في  ساعات 
اجتماعات مرئية عبر اإلنترنت. وقد ينجم عن 
المرأة للتضحية بعملها من أجل  ذلك اضطرار 

الحفاظ على استقرار وتماسك أسرتها«.

قد يؤدي هذا الوضع إلى زيادة عدم المساواة 
بين الجنسين حتى بعد انتهاء الجائحة، وتتوقع 
تخسر  أن   2020 لعام  تقريرها  في  »اإلسكوا« 
األقل  على  وظيفة  مليون   1.7 العربية  المنطقة 
بينها ما يقارب  الجائحة،  نتيجة   2020 في عام 
وألن  النساء.  تشغلها  وظيفة  ألف  سبعمئة 
بالمنطقة  العاملة  القوى  في  النساء  مشاركة 
نسبة  فإن  بالمئة،   20 يقارب  ما  تبلغ  العربية 
خسائر  نسبة  ستتعدى  للوظائف  خسائرهن 
األكثر  الرسمي  غير  القطاع  الرجال. وسيكون 
من  تقريباً  بالمئة   62 وألن  للخسائر.  عرضة 
النساء العامالت في المنطقة العربية يعملن بهذا 
غير  بشكل  الخسائر  سيتكبدن  فإنهن  القطاع. 

متوازن.
ونشير إلى أن عدد النساء الالئي خرجن من 
الثانية  أشهر  الثالثة  المغربي في  العمل  سوق 
من عام 2020 بلغ 200 ألف امرأة، حسب بيانات 
مثلث  فقد  لذلك  للتخطيط.  السامية  المندوبية 
من  بالمئة   29.7 نسبة  الفترة  هذه  في  النساء 
عدد  بلغ  حيث  المغرب،  في  العاطلين  مجموع 

العاطالت 439 ألف امرأة.

ضحية صامتة 
إلغالق  الموجب  الصحي  الحجر  ينقل 
المدارس والحضانات وعزل األسر، عمل رعاية 

طارق بكرمي: »من 

الوا�صح، ونحن ن�صتقرئ 

تبعات اجلائحة، اأن املراأة 

ما تزال تغرق يف وحل 

العبودية اجلديدة«

نزيهة قازوز: »هناك 

خماطر كبرية تتمثل يف 

دفع العديد من الن�صاء 

اإىل ترك وظائفهن«
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العمل غير  إلى  المدفوع  االقتصاد  األطفال من 
مدفوع األجر ألن الوالدين يتكلفان بذلك. لذلك 
ال يمكن تبخيس قدر عمل الرعاية األسرية كونه 
عمل  فهو  األجر،  مدفوع  العمل  مقابل  مجانياً، 
مهم ومصيري. فكلما كانت الرعاية جيدة كانت 
النتيجة أطفاالً أسوياء وسعداء. وهي نتيجة ال 

تقدر بثمن.
أبانت  الصدد:  بهذا  بكريم  طارق  يقول 
الجائحة أن فتوحات الخطاب النسوي في العالم 
والتنظير،  التوصيف  تتجاوز حدود  لم  العربي 
الجائحة  تبعات  نستقرئ  الواضح، ونحن  فمن 
العبودية  وحل  في  تغرق  تزال  ما  المرأة  أن 
التجميلية  المساحيق  تستطيع  التي ال  الجديدة 
العربية  المرأة  إن  إخفاءها.  الواقع  وجه  على 
تمتلك الحرية من دون االستقاللية مادامت تتبع 
يقتضيه  ما  وأفعالها  وقراراتها  اختياراتها  في 
وضعها االجتماعي المتخلف كربة بيت بالجوهر 

وعاملة أو موظفة بالَعَرض.
المرأة وهي  وما يزيد في تأزيم الوضع أن 
من  أصبح  وقد  الرعاية  مهام  مواجهة  في 
في  وحدها  ذلك  تفعل  التدريس  مشموالتها 
غياب تام لمؤسسات الدعم المجتمعية ما يكّرس 
والتعليم  التدريس  أفعال  بأن  الشعبي  المعتقد 
تأطيراً  تحتاج  أنها  والحق  وتلقائية  عفوية 

وتأهيالً ودعماً ومواكبة.
وآثارها  كورونا  جائحة  زادت  »لقد  ويتابع: 

الوخيمة في تعقيد الوضع النسائي العربي وإن 
كنت أرى أن رب ضارة نافعة مادامت قد كشفت 
الواقع الحق للمرأة وقدمت تشخيصا ًموضوعياً 

لما تعيشه.
إن الضغوط التي عاشتها المرأة وستعيشها، 
إذ لكورونا مفعوالتها المستقبلية، مست بشكل 
للطفل  والمعنوي  النفسي  الوضع  بآخر  أو 
العربي وجعلته بكيفيات متفاوتة يتحمل بعضاً 

من التبعات.
على  المجتمعي  والعمل  المرأة  تحصين  إن 
بشأن  والممارسة  الخطاب  بين  المطابقة 
وضعها صارا من الحتميات إذا كان في برنامج 

مجتمعاتنا تحصيل ترّقيها ونهوضها.
وفي السياق نفسه تقول نزيهة قازوز: »إن 
تجربة العمل عن ُبعد ليست مضنية إال عندما 
دراسياً،  متابعةاألطفال  بمهمة  تكون مصحوبة 
وهو األمر الذي عشته شخصياً وأنا أم لطفلين 
مهام  ولي  مختلفين،  دراسيين  مستويين  في 
الطلبة في بحوث نهاية  أكاديمية أهمها متابعة 
السنة، وهي أمور كلها تمت عن ُبعد األمر الذي 
جميعها  الطرائق  أجرب  طويل  لوقت  جعلني 
للوقوف على الطريقة األنسب التي ال أضر بها 
أحداً خاصة أطفالي. إن تداعيات كورونا ال تمس 
هم  األول  المتضرر  يكون  فقد  فقط،  الوالدين 
األطفال. وصحيح أن األم قد تعاني من وجود 
أكثر من طفل بالبيت ألنها قد ال تستطيع مواكبة 

أحد  يقع  أن  يجب  ال  لكن  معاً،  تعلمهم  إيقاع 
الذي  االضطراب  هذا  كلهم ضحية  أو  األطفال 
لحق المرأة - األم، ألن اإلنجاز األكبر هو تربية 
مجتمعهم.  يخدمون  ومنتجين  صالحين  أبناء 
يعتمد األطفال على والديهم لإلحساس باألمان 
المهم أن نتذكر أنهم الركاب  والطمأنينة. ومن 
العربة. وعليه،  نقود  وأننا من  المحنة  في هذه 
إليهم،  يتسرب  أال  يجب  بالقلق  شعورنا  فإن 

فيعيق شعورهم باألمان أثناء هذه الرحلة«.

خط الدفاع األول
الوقوف  هو  للجائحة،  اإليجابي  الوجه  لعل 
على حقيقة التحوالت التي لحقت بنيات المجتمع 
ككل، والمرأة بشكل خاص. فقد كشفت كورونا 
المرأة  عن  المجتمع  يحملها  التي  النظرة  أن 
أكانت  سواء  أداة  مجرد  كونها  في  تختزلها 
أكانت  وسواء  بيت،  ربة  أم  موظفة،  أم  عاملة، 
هي موضوع االستغالل المباشر، أم استطاعت 
تسخير امرأة أخرى تقوم مقامها. كما إن اتجاه 
العمل  قيمة  من  التقليل  إلى  النسوية  الحركات 
المنزلي القائم على الرعاية الممتدة في الزمان 
والمكان، واعتبار تخلي المرأة عن منصبها في 
الشغل هو كارثة وجودية، يدفع النساء غالباً إلى 
تصور أنفسهن ضحايا تحول مجتمعي عالمي 
في  يدخلهن  الذي  األمر  عنه.  مسؤوالت  لسن 
صراع داخلي مرير قد يكون األطفال ضحيته، 
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وقد يكون سبباً لعداء مجاني تجاه الرجل، وقد 
تتدمر معه مؤسسة الزواج ونصبح تلقائياً أمام 
الطالق بسبب  ارتفاع معدالت  آخر هو  مشكل 
الجائحة. كما أن التصور التقليدي الذي يسكن 
المرأة  بأهلية  القاضي  العربي  الرجل  عقلية 
وأكثر  أفضل  بشكل  العناية  أخالق  لممارسة 
الجديد  الوضع  هذا  مع  يتعامل  يجعله  نجوعاً، 
وضع  يعزز  ما  استثناء،  ال  قاعدة  أنه  على 
القلق.  إلى  الجنسين بما يدعو  الالمساواة بين 
وهذا ما أشار إليه تقرير إدارة األمم المتحدة عن 
أثر كورونا لعام 2019 على النساء والفتيات، »إن 
الصحية  للنظم  تحدياً  تمثل  ال  كورونا  جائحة 

في العالم فحسب، بل إنها أيضاً اختبار لروحنا 
أن  يجب  الجائحة  هذه  من  والتعافي  البشرية. 
يؤدي إلى عالم أكثر مساواة وأكثر قدرة على 

التكيف مع األزمات في المستقبل«.
إلعادة  األوان  »آن  بكريم:  طارق  يقول 
النظر في وضع المرأة في المجتمعات العربية 
التنمية،  وخطط  الدعم  برامج  في  وإدماجها 
إلى  المجانية  الرعاية  أعمال  تحويل  ويمكن 
الهش  الوضع  يراعي  جديد  رعاية  اقتصاد 
للنساء وكل من يرتبط بهن، وضرورة مواكبة 
من  تمكينهن  قصد  المعرفي  النساء  مستوى 
مواكبة أطفالهن دراسياً وتيسير عملية التعليم 

عن ُبعد. ال يمكن أن نتصور أن يتم التمييز حتى 
في خضم األزمات بين الجنسين، وإال فإنه يجب 

أن يكون إيجابياً لصالح النساء«.

أخالق االعتراف
إلى  نشير  بأن  التحقيق  هذا  نختم  أن  يمكن 
الوضع  تعقد  إلى  الحكومات  انتباه  ضرورة 
وخطورة  معه،  التعامل  وصعوبة  الراهن، 
التهاون في الحد من آثاره الكارثية على الوضع 
خاصة.  الهشة  الفئات  ووضع  العام  اإلنساني 
كما إن تدخل الكيانات الجمعوية سيكون ذا أثر 
محمود لمواجهة التمييز بسبب الجنس، والحد 
الجائحة،  بسبب  المتفاقم  األسري  العنف  من 
حيث  من  ال  بالمغرب  جلياً  نلمسه  أمر  وهو 
النظام  تعزيز  على  الرسمية  المؤسسات  عمل 
أو  البديلة،  الشغل  فرص  بتوفير  االجتماعي 
تعويض فاقدي الشغل مادياً خاصة النساء في 
وضعية صعبة، وال من حيث العمل المدني الذي 
يتتبع وضع النساء بالمغرب بشكل جدي حامالً 

هم المشكالت المستجدة والمؤرقة.
تقول نزيهة قازوز: »قد يكون للجائحة جانب 
مشرق فيما يتعلق بتمكين المرأة في القطاعات 
البيت،  من  دائم  بشكل  العمل  من  المختلفة 
متكافئ  بشكل  المهام  توزيع  يتم  أن  بشرط 
مع الشريك، يقول الرسول الكريم، صلى الله 
فإذا  خيراً«،  بالنساء  »استوصوا  وسلم:  عليه 
كان العائق األول لعمل المرأة هو عدم قدرتها 
على ترك أبنائها أو والديها والخروج للشغل، 
في  ناجعاً  حالً  يكون  قد  ُبعد  عن  العمل  فإن 
عنه.  واضحة  رؤية  وتأسيس  به  التقيد  حال 
إن له أبعاداً مهمة قد يكون أهمها قدرة المرأة 
ومعرفياً  سلوكياً  أطفالهم  تتبع  معاً  والرجل 
والحضور  وتوجيهها،  اختياراتهم  وضبط 
المناعة  يعزز  حضور  وهو  بجانبهم،  المكثف 

النفسية لديهم إيجابياً«.
المغربية تحتاج  المرأة  أن  إلى  وما من شك 
إلى لحظة اعتراف صادقة لكل ما تقوم به من 
مجهودات جبارة لحماية المجتمع من االنزالق 
بكريم:  طارق  يقول  األزمات.  في  والسقوط 
الخاص  منطقها  والكوارث  واألوبئة  »للجوائح 
ودالالتها التي إن أّولت بتجرد وبتفّكر ستساعد 
في فهم المسار الحضاري البشري وستسعف 
في فهم عميق لنمط عيشنا ولتصوراتنا بشأن 
التي  للوجود أخالقياته  ذاته.  أنفسنا ووجودنا 
المتبادلة  والرعاية  والتقاسم  الغيرية  تفترض 
الهشاشة  ضد  واٍق  ومدرع  للفعل  كمبادئ 
جميعاً.  بنا  تتربص  صارت  التي  األنطولوجية 
في  وكأفراد  كمجتمعات  نستمر  أن  يجب  ال 
استنزاف المرأة وتزييف وجودها بنزع المعنى 
حرية  باعتبار  األوان  آن  لقد  منه.  والقيمة 
واستقاللية النساء وضعية مادية يتمتعن فيها 
باالعتذار والتقدير ويعترف فيها لهن بكينونتهن 
عملة  إلى  تحولت  التي  الخطابات  عن  بعيداً 

خشبية بال مقابل في سوق القيم«.
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الدنيا  »كورونا« مالئ  إن وباء  القول  يمكننا 
وشاغل الناس منذ أواخر عام 2019 وحتى اآلن 
الناس  وإلى أجل غير مسمى، قد أضر بمعظم 
في لبنان كما في بقية الدول العربية واألجنبية، 
فمن لم يفقد عزيزاً بسببه، فقد وظيفته أو مصدر 
رزقه، ومن لم ُيصب به صحياً، أصيب بتأثيراته 

السلبية النفسية واالجتماعية واالقتصادية.
ومن بين أكثر الناس الذين تضرروا بانتشار 
وباء »كورونا« في لبنان، هناك المرأة سواء األم 
أم الزوجة أم العازبة، وسواء الموظفة أم صاحبة 
ال  التي  أم  الطالبة  أم  التاجرة  أم  الحرة  المهنة 
تعمل. فقد أثر انتشار وباء »كورونا« سلبياً على 
وضع المرأة اللبنانية الحالي، ومن المتوقع أن 
السلبي عليها لسنوات عدة ألن  تأثيره  يستمر 

حتقيق: �شايل اأبوفار�ش -بريوت

لـ  واالقتصادية  واالجتماعية  النفسية  األضرار 
»كورونا« على المجتمع اللبناني عموماً والمرأة 
إلى  وتحتاج  وكبيرة  كثيرة  اللبنانية خصوصاً 

سنوات عدة لعالجها.

عبء كبير
جمعية  مديرة  برجاوي  سارة  تحدثت 
كورونا  وباء  تأثير  عن   »999« لـ  »أيادينا« 
على حياة المرأة في لبنان، فأوضحت أنه بناًء 
بالتعامل  »أيادينا«  جمعية  في  تجربتي  على 
العبء  لبنان، الحظت  األمهات والنساء في  مع 
انتشار وباء  نتيجة  الُملقى على عاتقهن  الكبير 
»كورونا« خصوصاً خالل فترة الحجر المنزلي، 
على  كبيرة  قلق  حالة  أغلبيتهن  تعيش  حيث 

صحة أوالدهن وأفراد العائلة. وتضطر األمهات 
المنزل، وهو  في  األوالد  بدراسة  االهتمام  إلى 
لألمهات  بالنسبة  خصوصاً  جداً  كبير  عبء 
العديد من األمهات  المتعلمات. كما تواجه  غير 
الالزمة  المعدات  توّفر  عدم  مشكلة  لبنان  في 
الحاسوب  جهاز  مثل  ُبعد  عن  التعلّم  أجل  من 
ما  السريع،  اإلنترنت  أو  “البتوب”  المحمول 
يقف عائقاً أمام تعليم أوالدهن، وبالتالي يسبب 
هذا األمر شعوراً بالذنب والحزن لديهن نتيجة 
العجز عن تأمين هذه المستلزمات خصوصاً في 

حال كانت العائلة من ذوات الدخل المحدود.
لبنان  في  النساء  من  الكثير  أن  وأضافت 
خسرن وظائفهن بسبب انتشار وباء »كورونا« 
وفترات اإلقفال العام والحجر المنزلي، وأيضاً 

جبهة جديدة
وباء »كورونا« �أ�شاف معاناة جديدة للمر�أة �للبنانية.
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منها  يعاني  التي  االقتصادية  األزمة  بسبب 
لبنان، ما اضطر الكثير من النساء العمل بدوام 
جزئي أي براتب جزئي، أو البحث عن وظائف 
هذه  كانت  وإن  عملهن  حال خسرن  في  بديلة 
أو  مهاراتهن  مع  تتناسب  ال  البديلة  الوظائف 
األسباب وضعت  هذه  كل  العملية.  طموحاتهن 
ضغوطات  أمام  لبنان  في  والنساء  األمهات 
نفسية واجتماعية واقتصادية عديدة ستستمر 

تبعاتها إلى ما بعد وباء »كورونا«.

مشكالت جديدة
في  اآلمال  أن  إلى  برجاوي  سارة  وأشارت 
البداية كانت معقودة على أن يؤدي تزايد تطبيق 
نظام العمل من المنزل، في مختلف المؤسسات 
وباء  انتشار  ظل  في  العالم  وحول  لبنان  في 
»كورونا«، إلى تحقيق بعض المساواة في توزيع 
الطفل بين  المنزلية ومسؤولية رعاية  المهمات 
الرجل والمرأة، ولكن دراسات أجريت على آباء 
وأمهات في ظل انتشار هذا الوباء كشفت عن أن 
العبء األكبر من األعمال المنزلية ورعاية الطفل 

ما يزال يقع على عاتق النساء.
باتوا  واألمهات  اآلباء  أن  من  الرغم  وعلى 
رعاية  في  يومياً  إضافية  ساعات  يقضون 
الواضح  أنه من  إالّ  األطفال واإلشراف عليهم، 
مجتمعنا  في  األكبر  العبء  يتحملن  النساء  أن 
اللبناني والعربي، والذي ولألسف لم يعتد فيه 
الرجال على مشاركة هذه المهمات مع نسائهم.

وأضافت سمعنا من إحدى األمهات في لبنان، 
والتي أُصيبت بفيروس »كورونا« أن زوجها لم 
يتمكن من االهتمام باألوالد وال بالمنزل خالل 
من وضعها  الرغم  وعلى  وكان  مرضها.  فترة 
الصحي والنفسي الصعب يطلب منها المساعدة 
بالمهمات  القيام  يستطيع  ال  ألنه  الوقت  طوال 
اعترف  أسابيع،  وبعد بضعة  بمفرده.  المنزلية 
المهم  بدورها  المريضة  لزوجته  الزوج  هذا 
العائلة،  ومع  المنزل  في  الكبيرة  ومسؤوليتها 
الدور قبل أن يضطر  حيث كان يستخف بهذا 

إلى أن يلعبه هو! 
وتابعت أن الكثير من النساء في لبنان يتحملن 
فترة  العائلة خالل  أفراد  وسائر  الرجال  تذّمر 
الحجر في المنزل، حيث إن أزواجهن لم يعتادوا 
البقاء في المنزل لفترة طويلة من الوقت لذلك 
يتذمرون ويتدخلون في كل شاردة وواردة في 
المنزل ومع األوالد بطريقة غير بناءة في الكثير 

من األحيان. 

مسؤولية متعبة
ولفتت برجاوي إلى أنه باإلضافة إلى رعاية 
األزمة  أيضاً خالل هذه  النساء  العائلة، تتحمل 
»كورونا«  وباء  بانتشار  المتمثلة  الصحيّة 
مسؤولية تفسير الوضع لألوالد الذين يجدون 
وسبب  الوضع  هذا  خطورة  فهم  في  صعوبة 
الحجر في المنزل وعدم الذهاب إلى المدارس. 
النساء مسؤولية االهتمام بدروس  كما تتحمل 

جداً  ومتعبة  كبيرة  مسؤولية  وهي  األطفال، 
بالنسبة لهن.

معظم  أن  جداً  السيئ  األمر  أن  وأضافت 
النساء خسرن الوقت القليل الخاص بهن، والذي 
كن تتمتعن به قبل انتشار وباء »كورونا«، حيث 

نشاط  أي  لممارسة  وقت  أي  لدْيهن  يعد  لم 
خاص بهّن مهما كان. وهذه نقطة ال يجب أن 
للراحة  إن تخصيص وقت  بحيث  بها  يستهان 
أمر  هو  النساء  تهم  بنشاطات  واالستمتاع 
النساء  لدى  نفسي  توازن  تحقيق  في  أساسي 
من  وتمكينهن  عافيتهن  مستوى  وتحسين 

متابعة حياتهن بشكل متوازن وصحي. 
أثرت  التي  األساسية  المشكلة  أن  وتابعت 
على وضع النساء في لبنان خالل فترة الحجر 
تتعلق  »كورونا«  وباء  انتشار  بسبب  المنزلي 
الكثير  منه  تعاني  الذي  األسري«  »التعنيف  بـ 
أو  جسدياً  التعنيف  يكون  )وقد  النساء  من 
النساء في  من  الكثير  لفظياً(. وقد سمعنا عن 
المنزل  اللواتي يعانين من وجودهن في  لبنان 
مع الزوج المعنف الذي يقمع حريتهن ويستغل 
الحجر المنزلي إلجبارهن على البقاء في المنزل. 

تدخل نفسي 
كجمعية  أيادينا«  »جمعية  به  قامت  وعما 
وباء  ظل  في  المرأة  لتمكين  لبنان  في  أهلية 
الجمعية  أن  برجاوي  سارة  أجابت  »كورونا«، 
لبنان  في  »حماية«  جمعية  مع  شراكة  بدأت 
»حماية«  جمعية  تقّدم  حيث   ،2020 عام  بداية 
بشكل  للنساء  اجتماعي  نفسي  تدخل  جلسات 
من  مجموعة  على  المدّربات  وتركز  أسبوعي. 
المحاور المهمة بالنسبة للنساء مثل: التعامل مع 
التوتر الناتج عن األزمة الصحية واالقتصادية، 
النظرة  وتحسين  بالنفس  الثقة  على  والعمل 
الذاتية، والتعبير عن المشاعر واألفكار، والعنف 
من  وغيرها  الجنسي،  والتحرش  األسري، 
للتدخل  الحاجة  أصبحت  حيث  الموضوعات، 
وباء  ظل  في  إلحاحاً  أكثر  االجتماعي  النفسي 
»كورونا«، وبالتالي تؤمن هذه الجلسات مساحة 

�صارة برجاوي: 

ال�صغوطات على 

املراأة �صت�صتمر 

تبعاتها اإىل ما بعد 

»كورونا«
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آمنة للنساء للتعبير عن الضغوطات التي يمررن 
بها في ظل هذا الوباء. كما تسهم هذه الجلسات 
للنساء  النفسي  الوضع  وتحسين  دعم  في 
ولألمهات، وتمكينهن من مواجهة الوضع الذي 
يمررن به، والتكيّف مع التغييرات قدر اإلمكان. 
أيضاً  قامت  »أيادينا«  أن  برجاوي  وأضافت 
بمبادرة لحث النساء على تخصيص القليل من 
للتعبير  لهن  فرصة  وتوفير  ألنفسهّن،  الوقت 
عما يمررن به في ظل وباء »كورونا«، فنظمت 
عنوان  تحت  لألمهات  الجمعية مسابقة خاصة 
»يوميات أم في زمن الكورونا«. كان المطلوب 
المسابقة كتابة بضع  المشاركات في هذه  من 
األزمة  هذه  خالل  يومياتهن  عن  صفحات 
المشاركات  األمهات  كتابات  وكانت  الصحية. 
في هذه المسابقة جميلة جداً ومثيرة لالهتمام 
وصادقة ومؤثرة، حيث تعلّمنا منها المزيد عن 
الصعوبات التي تعيشها تلك األمهات خالل هذه 
وشجاعتهن  بصالبتهن  جداً  وفرحنا  الفترة، 
التحديات  تلك  كل  وجه  في  المهولة  وقوتهن 

الحياتية اليومية. 
 

أزمة أليمة
)اختصاصية  زغيب  بونار  إليان  وتناولت 
اجتماعية( في حديثها مع »999« أثر أزمة وباء 
»كورونا« على النساء في لبنان، فقالت: بشكل 

عام ومنذ زمن بعيد والنساء اللبنانيات متميزات 
بأناقتهن، وهن بطبعهن متفائالت يحببن الحياة 
اللبنانية  والمرأة  االجتماعية،  بالحياة  ويؤمَن 
في  ولكن  وبذاتها،  بعائلتها  لالهتمام  ساعيًة 
ظل أزمة وباء »كورونا« واجتياحها لكل منزل 
وعائلة، ومع تفاقم الوضع االقتصادي في لبنان، 
كان للمرأة اللبنانية دور مهم في امتصاص هذا 
الواقع، فهي بطبيعتها امرأة مسؤولة ومثابرة، 
تقوم  العائلة،  في  أساسياً  ركناً  كانت  ولطالما 
هي وزوجها بالشراكة لتلبية حاجات عائلتهما. 
وبسبب هذه األزمة األليمة التي تعيشها الدول 
وباء  انتشار  من  لبنان،  سيما  وال  أجمعها 
الحاد  االقتصادي  الوضع  تدني  إلى  »كورونا« 
أدى  ذلك  كل  بيروت  مرفأ  انفجار  وفاجعة 
وأن  السيما  المرأة  كاهل  على  كبير  حمل  إلى 
المعيل  أصبحن  أو  وظائفهن  الكثيرات خسرن 
األساس في العائلة وأكثرهن بات المنزل مركز 

عملهن.
كثيرة  قيوداً  الواقع فرض  هذا  أن  وأضافت 
على النساء قالباً نمط حياتهن رأساً على عقب، 
فحياتهن االجتماعية التي كانت في السابق نوعاً 
من المنفس، أصبحت شبه معدومة حالياً. وعلى 
الرغم من أنهن متفهمات لهذا الواقع كونه ُفرض 
أي تمييز، فقد اضطرت  الجميع من دون  على 
النساء خصوصاً في فترة الحجر الصحي إلى 

السالمة  بقواعد  وااللتزام  المنزل،  في  البقاء 
المتصاص الصعوبات، وتوفير جو من الراحة 
من  يعانون  الذين  لعائالتهن السيما ألوالدهن 
المفاجئ.  ونتيجة  التغيير  ضغط نفسي جراء 
الحياة  في  نوعية  نقلة  هناك  أصبحت  لذلك، 
العامة، حيث تمحورت حياة المرأة حول عائلتها 
وعملها، وأصبح المنزل وشؤونه من األولويات، 
المنزل  بشؤون  يهتممن  النساء  أكثر  وصارت 
لمساعدتهن.  بآخريات  يستعَن  كن  بعدما 
واختلفت آلية التأقلم، وشكل ذلك ضغطاً نفسياً 
ذلك  اعتبرن  اللواتي  النساء  بعض  لدى  كبيراً 
فقداناً لحريتهن وخياراتهن الحياتية، كما وجدت 
فرصة  المنزلي  الحجر  ذلك  في  أخريات  نساء 
العالقات  وتحسين  العائلة  من  للتقّرب  أكبر 
والتواصل في المنزل سواء مع األهل في حالة 
المرأة العزباء أو مع الزوج واألوالد عند النساء 

المتزوجات. 

اهتمام متزايد 
وأشارت زغيب إلى أن أزمة وباء »كورونا« 
لبنان  في  النساء  استعمال  طريقة  على  أثرت 
أم  هي  الحاجة  أن  وبما  »اإلنترنت«.  لشبكة 
أصبح  الوحيد  التواصل  أن  وبما  االختراع، 
عن ُبعد من خالل مواقع التواصل االجتماعي، 
على  كبير  بشكل  النساء  من  العديد  ركزت 
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مواقع التواصل االجتماعي، والتي لها تأثيراتها 
السلبية واإليجابية. وكان الفتاً أن اهتمام المرأة 
لم  واإلنترنت  بالتكنولوجيا  المتزايد  اللبنانية 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  فقط  يقتصر 
وتمكين  لتطوير  عدة  أبواباً  أيضاً  لها  فتح  بل 
أخذ  كافة، وذلك من خالل  الجوانب  الذات من 
متاحة  تكن  لم  جديدة  مهارات  وتعلّم  دورات 
اآلن،  عليه  هي  الذي  بالشكل  السابق  في  لها 
)اونالين(  عمل  النساء فرص  لبعض  كان  كما 
وفتح صفحات بيع سلع ومقايضة عبر مواقع 

التواصل االجتماعي. 

مواجهة الضغوط
وعن كيفية قيام النساء في لبنان بالتعامل مع 
الضغوطات ومواجهتها في ظل وباء »كورونا«، 
أجابت زغيب: الحظنا في فترة أزمة »كورونا« 
كان صعباً  الوضع  أن  بدايتها  في  وخصوصاً 
مرحلة  التغيير  ومرحلة  الجميع،  على  للغاية 
التغيير  كان  إذا  وكيف  وصعبة.  جداً  دقيقة 
الكثيرين  استياء  مع  خصوصاً  ومؤلماً  مدّمراً 
من تداعيات »كورونا«. ومَرت على لبنان أزمات 
ولكن  التأقلم.  سريع  شعبها  وأصبح  كثيرة 
لألزمة،  امتصاصاً  األكثر  هّن  النساء  بالمجمل 
ومساندة  عائلتها  الحتضان  تسعى  فالزوجة 
زوجها والعازبات هن سند ألهلهن وأشقائهن. 

وأساس إمكان تخطي المجتمع اللبناني األزمات 
المتكاتفة وهذا ما يبقيها قوية.  العائلة  هو في 
وكون جميع أفراد العائلة ملتزمين في المنزل 
والمشكالت  المناكفات  ستزداد  فحكماً  سوياً، 
المادي  الضغط  وأن  السيما  العائلة  كنف  في 
واالجتماعي والنفسي الذين يعيشونه كبير. إالّ 
أن ظروف أزمة »كورونا« سمحت بالتعامل مع 
هذه المشكالت بطريقة مختلفة. فمثالً، في حال 
“كورونا”،  قبل  الزوجين  بين  خالف  حصول 
المواجهة  ويتفادى  المنزل  يترك  أحدهما  كان 
عبر الذهاب وإمضاء وقت أطول في العمل. إالّ 
أن ذلك ليس ممكناً اآلن في ظل »كورونا«، ما 
دفع األزواج إلى تقوية مهارات التواصل بينهم 
المشكالت إليجاد  والحديث بشكل واضح عن 
أصبحت  كما  بنّاءة.  وحلول  مشتركة  قواسم 
المنزلية  الواجبات  في  مهاراتهن  تطور  النساء 

السيما في تحضير أطباق جديدة.
النفسية  التأثيرات  أن  زغيب  وتابعت 
والحياتية التي نتحدث عنها تطال العائلة بشكل 
لهذه  عرضًة  واألوالد  والنساء  فالرجال  عام، 
المرأة  أن  في  يكمن  الفرق  أن  إال  التأثيرات، 
الرجل،  من  وانفتاحاً  تعبيراً  أكثر  بطبيعتها 
وبالتالي نسمع النساء يتحدثن أكثر من الرجال 
عن هذه التأثيرات. ولعل ذلك نعمة، بحيث نأمل 
عن شعورهن  تعبيرهن  ومن خالل  النساء  أن 

تجاه الوضع الذي يمّررن فيه، سيتمّكن بطريقة 
بعضهن  ودعم  معه،  والتكيّف  التأقلم  من  ما 
بعضاً من خالل مشاركة تجاربهن المماثلة، ما 
التأثيرات عليهن والسيما  قد يخفف من وطأة 
مساندة  في  المؤسسات  دور  وعن  نفسياً.   
»كورونا«،  وباء  ظل  في  ودعمهن  النساء 
التي  القوانين  أن  زغيب  بونار  إليان  أوضحت 
الى  بحاجة  تزال  ما  لبنان  في  بالمرأة  ُتعنى 
العمل  ناحية  أما من  الحقوق،  ناحية  تطور من 
فقد أثبتت المرأة اللبنانية تفوقها بتبوئها مراكز 
مرموقة بمهارتها، فهي تعيش إلى حّد ما نوعاً 
من المساواة في حقل العمل. وال يمكن أن ننكر 
المجتمع،  في  وموقعاً  قّوة  اللبنانية  للمرأة  أن 

يوثق بها وتستلم مناصب عالية.
على  للمرأة  ُينظر  العمل  مكان  في  وبالتالي 
كونها موظفة كغيرها من الموظفين، فال توجد 
تسهيالت أو مراعاة في المؤسسات والشركات 
عنها.  الضغوطات  ولتخفيف  امرأة  لكونها 
لبنان  في  الحالي  االقتصادي  الوضع  ونتيجة 
خصوصاً في ظل وباء »كورونا«، وكون وضع 
األولوية  كانت  متأزماً،  المؤسسات  من  العديد 
الستمرارية العمل، فالمؤسسات غير قادرة على 
حضن ومساندة المرأة أو حتى الرجل لتخفيف 
وتوفير  عليها  الحياتية  الضغوطات  وطأة 

متطلبات صحة الموظف النفسية لها. 
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تحقيق

حتقيق: خالد الظنحاين

اندماج وتمكين
جهود كبرية لتقدمي �شبل �لرعاية و�لتمكني و�لندماج لأ�شحاب �لهمم 

يف �شتى جمالت �حلياة.

نسيج  من  عزيز  جزء  الهمم  أصحاب   
مجتمعاتنا، لهم قدرات وطاقات يجب احترامها 
والعمل على توفير بيئة خصبة ومحفزة تلبي 
متطلباتهم واحتياجاتهم وتطلعاتهم، وتسهم في 
تطوير مهاراتهم وتعزز تمكينهم في المجتمع. 

الصحفي  االستطالع  في  المشاركون  وأكد 
الملتقى  هامش  على   »999« أجرته  الذي 
مجلس  نظمه  الذي  الهمم  ألصحاب  الخليجي 
الفجيرة  لجمعية  التابع  الهمم  ألصحاب  زايد 
»أفضل  عنوان  تحت  الثقافية،  االجتماعية 
أصحاب  رعاية  في  والتجارب  الممارسات 
االستراتيجية  أن تشمل  على ضرورة  الهمم«، 

الدول  مختلف  في  الهمم  ألصحاب  الشاملة 
من  الزمنية  المراحل  والعربية جميع  الخليجية 
أهم  وتحتوي  الهمم  أصحاب  من  الفرد  حياة 
والتعليم،  والتأهيل،  الصحة  مثل  المجاالت 
االجتماعية،  والحماية  والرعاية  والتوظيف، 
االجتماعية  العامة  الحياة  في  والمشاركة 
والرياضية والثقافية والترفيه والسياحية، كما 
والبيئة  الشامل  الوصول  على  التركيز  يتوجب 
المؤهلة من حيث المباني والمرافق والمواصالت 
والخدمات،  كالمعلومات  وغيرها  والمساكن 
الرئيسة كجودة الخدمات  الممكنات  فضالً عن 
والتمويل المستدام وذلك بهدف تحقيق رسالة 

الهمم وأسرهم في ظل منظومة  دعم أصحاب 
متكاملة توفر خدمات ذات جودة عالية لتمكنهم 

من المشاركة الفعالة في المجتمع.

رعاية شاملة 
زايد  مجلس  مديرة  الدهماني  هدى  وأكدت 
ألصحاب الهمم، على ضرورة العمل على أنجع 
الشاملة  الرعاية  تحقيق  في  العالمية  التجارب 
في  ودمجهم  الهمم،  ألصحاب  والمستدامة 
مهاراتهم.  وصقل  طاقاتهم  وإطالق  المجتمع 
الهمم  أصحاب  بفئة  االهتمام  ليس  أنه  مشيرة 
حديث العهد في دول مجلس التعاون الخليجي 
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طالب حيدر: الحتاد 

الدويل يحر�ص على و�صع 

معايري عاملية لإ�صعاد 

اأ�صحاب الهمم

هدى �لدهماين: دولة 

الإمارات تعد منارًة 

للأ�صخا�ص من اأ�صحاب 

�لهمم

اهتمام  في  األولوية  الفئة  لهذه  كانت  فلطالما 
القيادات بدعمها والعناية بها وتقديم كل سبل 
شتى  في  لها  واالندماج  والتمكين  الرعاية 
مجاالت الحياة من خالل تأمين حقوق أصحاب 
الهمم كاملة في التعليم والعمل والسكن والنقل 
المؤسسات  في  لهم  الخدمات  أفضل  وتوفير 
والمرافق كافة انطالقاً من دورهم المحوري في 
مسيرة البناء والتنمية، بوصفهم أعضاء فاعلين 

في نهضة الدول واستقرارها.
مختلفة  صورة  تقديم  أهمية  إلى  وأشارت 
على  وقدرتهم  الهمم  أصحاب  األشخاص  عن 
إلى  باإلضافة  بشجاعة  التحديات  مواجهة 
والتعليم  الحياة  في  كحقهم  بحقوقهم  التوعية 
تعد  اإلمارات  دولة  أن  الفتة  والدمج،  والعمل 
الهمم ففي أقل  منارًة لألشخاص من أصحاب 
رائدة  إلى دولة  اإلمارات  50 عاماً، تحولت  من 
مؤسساتها  تحرص  حيث  المجال،  في  عالمياً 
عالقات  وتعزيز  تنمية  على  دائماً  المعنية 
العالمية  والجهات  المؤسسات  مع  التعاون 
تقديم  في  لالستمرار  والمحلية  والعربية 
الخدمات لألشخاص أصحاب الهمم وفق أفضل 

الممارسات.

االتحاد الدولي
العام  األمين  أربيع  طالب  نوه حيدر  بدوره، 
إلى ضرورة  الهمم  العالمي ألصحاب  لالتحاد 
تمكين أصحاب الهمم، للوصول للقمم، حيث قال 
لذوي  مجتمعي  تمكين  هناك  يكون  أن  »يجب 
الهمم بتقديم أفضل الخدمات لالستثمار األمثل 
إيجابية  بيئة  في قدرات هؤالء من خالل خلق 
إبراز  من  واجتماعياً  وثقافياً  رياضياً  تمكنهم 

دورهم المجتمعي لالرتقاء بهم«.
منذ  عملت  اإلمارات  دولة  »أن  وأوضح 
نشأتها على تأهيل أصحاب الهمم ودمجهم في 
الصديقة  البيئات  ثقافة  انتشار  ومع  المجتمع، 
اإلماراتية  الحكومة  تبنَّتها  اإلعاقة والتي  لذوي 
بالخدمات  لالرتقاء  المشاريع  من  كثير  عبر 
المعايير  هذه  تكون  أن  لزاماً  كان  المقدمة، 
الخدمية تجمعها مظلة واحدة، بدالً من أن يكون 
لكل جهة معاييرها التي ربما ال تكون بالشكل 
ما  وهذا  أخرى،  جهة  قبل  من  المقدم  نفسه 
سعينا لتقديمه من خالل مكتب االتحاد الدولي 
مطابقة  المعايير  تلك  لتكون  الهمم،  ألصحاب 

ألعلى المواصفات العالمية«.
على  الدولي  االتحاد  حرص  أربيع،  وأكد 
وضع معايير عالمية ومواصفات قياسية يجب 
العامة،  أن تلتزم بها كل المؤسسات والمرافق 
اندماجاً  تتيح  راقية  خدمة  تقديم  أجل  من 
لهذه الشريحة المجتمعية، وخدمة راقية  سهالً 
تساعدهم في قضاء احتياجاتهم بسهولة، فضالً 
عن استمتاعهم بحياتهم الطبيعية دونما عوائق.

أفضل الخدمات
الدكتورة معصومة حسن  من جهتها، أكدت 

البحريني،  النواب  مجلس  عضو  عبدالرحيم، 
على حرص قيادة مملكة البحرين على االرتقاء 
أفضل  وتوفير  العزيمة  ذوي  من  باألشخاص 
الكامل بحقوق  تمتعهم  لهم، وضمان  الخدمات 
للرؤية  تحقيقاً  األساسية  وحرياته  اإلنسان 
الملكية السامية في إيجاد مجتمع بحريني يتمتع 
فيه ذوو العزيمة بحياة كريمة مستدامة تحقق 

لهم المشاركة الفاعلة في المجتمع.
والتي  الحكومة،  عمل  برامج  »إن  وقالت: 
أدمجت في محاورها أهداف التنمية المستدامة 
األكثر  الفئات  بدعم  كبير  بشكل  اهتمت   ،2030
ذوو  األشخاص  ومنهم  المجتمع  في  احتياجاً 
الهمم، من خالل توفير الدعم المادي والمعنوي 
والخدماتي، وهناك العديد من القرارات الصادرة 
ومنها المخصصات المالية لذوي الهمم والقرار 
مكافأة  بشأن   2005 لسنة   20 رقم  الوزاري 
استحقاقهم  ومعايير  الهمم  ذوي  األشخاص 
لهذه المكافأة وهي عبارة عن مخصص شهري 
لكل ذي همة بحريني الجنسية مقيم ثبتت أنه 
بهدف  وذلك  طبي  بتقرير  الهمم  أصحاب  من 
توفير الدعم المالي للفئات المبينة في »الجزئية 
 2008 لسنة   24 رقم  الوزاري  والقرار  أوالً«، 
الهمم  ذوي  استحقاق مخصص  معايير  بشأن 
الشهرية الذي جرى مضاعفة حده األدنى الحقاً 

بالقانون رقم 40 لسنة 2010. والقرار الوزاري 
في  القبول  بشأن شروط   2008 لسنة   25 رقم 
واإليواء  الرعاية  ودور  التأهيل  ومعاهد  مراكز 

والورش الخاصة بأصحاب الهمم«.
وأضافت: »كما أبدت مملكة البحرين اهتماماً 
صدور  قبل  الهمم  ذوي  ًباألشخاص  بالغا 
االتفاقية الدولية الراعية لحقوق هذه الفئة وذلك 
والقرارات  والقوانين  التشريعات  خالل  من 
الوزارية الراعية لهم، فقد صدر القانون رقم 74 
لسنة 2006 الناظم لرعاية ذوي الهمم وتشغيلهم 
ذلك  في  قد صادقت  البحرين  مملكة  تكن  ولم 
اإلنسان  لحقوق  الدولية  االتفاقية  على  الوقت 
المذكور  القانون  اعتمد  لذا  الهمم،  ذوي  من 
لم  وبالتالي  إعداده  في  أخرى  مرجعيات  على 
البنود األساسية لالتفاقية،  يأخذ في الحسبان 
مشيرة أنه بعد المصادقة على االتفاقية في عام 
لتالئم  التشريعات  تعديل  أهمية  برزت   2011
االلتزامات التي فرضها وقع تصديق االتفاقية، 
التشريعات  وتطوير  مراجعة  لجنة  إنشاء  فتم 
التي أنجزت المسودة األولى للقانون والذي يعد 
أكثر انسجاماً مع بنود اتفاقية حقوق األشخاص 

ذوي الهمم.
النواب  من  عدد  برفقة  تقدمت  لقد  وتتابع: 
خالل دور االنعقاد األول بجملة من المقترحات 



العدد 603 مارس 382021

تحقيق

اقتراح برغبة  الهمم ومن بينها  المتعلقة بذوي 
)بصفة مستعجلة( بشأن سرعة تفعيل قرار منح 
ساعتي راحة للموظف أو العامل من ذوي الهمم 
أو الذي يرعى شخصاً من ذوي الهمم، وزيادة 
والتي   - دينار   200 إلى  الشهري  المخصص 
الموقرة،  الحكومة  قبل  من  عليه  الموافقة  تمت 
المرئي  االتصال  بنظام  ساخن  خط  وتوفير 
وإنشاء  الخدمية،  الوزارات  في  والبكم  للصم 
المهنية  األعمال  لتسويق  مهني  حرفي  مركز 
اإلشارة  لغة  وتدريس  الهمم،  لذوي  والفنية 
إلى  المدارس. باإلضافة  كمادة اختيارية لطلبة 
تخفيض كلفة استقدام خدمة المنازل والسائقين 
ملصقات  ووضع  الهمم،  لذوي   %50 بنسبة 
إلبراز   QRالـ قارئ  بواسطة  ودعائية  تعريفية 
إنجازات ذوي الهمم بالوزارات الحكومية كافة، 
األولى  الدرجة  من  الهمم  ذوي  أقارب  ومنح 
توقف  نتيجة  لرعايتهم  اضطرارية  إجازة 
اإلجراءات  ضمن  التأهيلية  بالمراكز  الدراسة 
منحهم  أو  »كورون«  لمواجهة  االحترازية 
فرصة العمل عن بعد، وتعويض أولياء أمورهم 
من الرسوم المقررة للمراكز التأهيلية الخاصة 
االحترازية  اإلجراءات  بسبب  الدراسة  لتوقف 

لمواجهة فيروس»كورونا«.
حديثها،  حسن  معصومة  الدكتورة  وختمت 
بالقول: نجحت مملكة البحرين في دمج مختلف 
بعد  الحكومية  المدارس  في  الهمم  ذوي  فئات 

لظروفهم  المراعية  المتطلبات  جميع  توفير 
الصحية، كالمعلمين المؤهلين والبرامج التربوية 
حصول  في  أسهم  ما  الخاصة  والتعليمية 
متقدمة  ومراكز  عديدة  إشادات  على  المملكة 
للجميع  التعليم  بتوفير  المتعلقة  التقارير  في 
كاليونسكو،  عالمية  منظمات  عن  والصادر 
الهمم الشامل  من  ويعد مشروع مجمع ذوي 
لذوي  المتخصصة  المراكز  و  المجمعات  أكبر 
ويتكون  األوسط   الشرق  مستوى  على  الهمم 
منها  كل  يتخصص  منفصلة  مباٍن  تسعة  من 
فئة  تأهيل  وإعادة  وتعليم  ورعاية  عالج  في 
معينة من فئات ذوي الهمم المختلفة كمتالزمة 
الدماغي  داون والصم والبكم والتوحد والتلف 
األخرى  األقسام  إلى جانب  العقلية  واألمراض 
والعالج  النفسي  والعالج  الطبيعي  كالعالج 
بالعمل ومكتبة متخصصة ومركز الدعم النفسي 

ومركز القياس والتقييم.

بيئة إيجابية
أما كلثم المطروشي نائب رئيس نادي الثقة 
الفتيات،  فرع  مديرة  الشارقة  في  الهمم  لذوي 
توفير  أهمية  على  بالتأكيد  حديثها  بدأت  فقد 
الهمم على  إيجابية تطلق طاقات أصحاب  بيئة 
ما  واالجتماعي  والثقافي  الرياضي  المستوى 
يجعلهم في أعلى القمم، مشيرًة أنه يجب العمل 
على تأهيل أصحاب الهمم للمشاركة الفعالة في 

المحافل الرياضية المحلية واإلقليمية والدولية 
بهدف استدامة التحسين المستمر لرأس المال 

البشري الذي يحقق اإلضافات النوعية.
تقديم  في  الثقة  نادي  تجربة  إلى  وتطرقت 
حيث  الهمم،  ألصحاب  الممارسات  أفضل 
أوضحت أن أول ما يقدمه العضو الجديد عند 
حالته  عن  طبي  تقرير  هو  للنادي  االنضمام 
للتعرف على طبيعة اإلعاقة ونوعيتها  الصحية 
الرياضية  البرامج  إعداد  أجل  من  وسببها 
اإلعاقة. كما  لنوع ودرجة  المناسبة  والتأهيلية 
إنه يوجد بالنادي لجنة اجتماعية تقوم بتوفير 
-أعضاء  كراسي   ( المساعدة  الطبية  األجهزة 

صناعية وغيرها( .
وأضافت: »إن نادي الثقة رائد رياضة ذوي 
الوسط  والشرق  اإلمارات  مستوى  على  الهمم 
صاحب  الهمم  أصحاب  نصير  أمر  أن  ومنذ 
محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو 
المجلس األعلى لالتحاد حاكم  القاسمي عضو 
الشارقة بتأسيس نادي الثقة أصبحت إنجازات 
األكبر  باعتبارها  العربي  العالم  حديث  النادي 
والعالمي،  والعربي  اإلقليمي  المستوى  على 
حققت  البارالمبية  األلعاب  دورة  في  فمثالً 
وحده  الثقة  نادي  نصيب  ميدالية   12 اإلمارات 
في  اإلنجازات  من  للعديد  إضافة  ميداليات   8

بطوالت العالم سواء للعموم أو الشباب«.
الثقة هو  نادي  أهداف تأسيس  أن  وأشارت 
خالل  من  الهمم  لذوي  الكريمة  الحياة  توفير 
دمجهم في المجتمع وتأهيلهم لممارسة حياتهم 
الطبيعية، لذا كان إنشاء مشروعات الثقة لتأهيل 
تدريبهم  على  تعمل  التي  الهمم  ذوي  وتشغيل 
مختلف  في  فروعه  وانتشرت  وتوظيفهم 
الهيئات والدوائر الحكومية لتضم الكثير منهم، 
التواصل مع المؤسسات الحكومية  كماإنه يتم 
حسب  كالً  النادي  أعضاء  لتوظيف  والخاصة 
من  »الشخص  أن  وذكرت  وقدراته.  إمكانياته 
ذوي الهمم إنسان سوي عاطفياً ووجدانياً حاله 
حال األسوياء اآلخرين ما لم تكن إعاقته شديدة، 
من  معقولة  ورعاية  اعترافاً  فقط  يحتاج  ولهذا 
ذويه ومجتمعه والى إتاحة فرصة بسيطة إلثبات 
وجوده، وعليه فهناك العديد من الخطوات تتم 
من أجل دمجه في المجتمع عن طريق التأهيل 
االجتماعي ويأتي ذلك بتشخيص حالته ومعرفة 
ظروفه االجتماعية، وظروف إعاقته، ومرجعيته 
األسرية ومؤهالته العلمية، وغيرها، وينجز هذه 
المهمة االختصاصي االجتماعي عادة، وتوعية 
أولياء األمور بقدرات أبنائهم وعدم الخجل من 
إعاقتهم وكيفية التعامل معهم وبث روح التفاؤل 
في أبنائهم للتغلب على إعاقتهم، وإن فكرة دمج 
الرئيسة  الهمم في المجتمع من األهداف  ذوي 
واالستراتيجية لنادي الثقة لذوي الهمم ونحن 
في طريقنا للدمج الكامل لذوي الهمم من خالل 
الرشيدة  القيادة  من  المتكامل  والدعم  الرعاية 
المهنية  المستويات  على  الهمم  ذوي  لقضايا 

والتعليمية واالجتماعية كافة.

كلثم املطرو�صي: فكرة 

دمج املعاق يف املجتمع من 

الأهداف الرئي�صة لنادي 

الثقة بال�صارقة

د. مع�صومة عبدالرحيم: 

قيادة البحرين ت�صعى 

لإيجاد جمتمع يتمتع فيه 

ذوو العزمية بحياة كرمية 

م�صتدامة
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الدمج التربوي
الكويتية  والتربوية  الباحثة  شددت  فيما 
الدكتورة زينب علي الحساوي على أهمية الدمج 
تحقيق  في  الهمم،  لذوي  واالجتماعي  التربوي 
به.  للمستهدفين  التعليمية  الفرص  تكافؤ  مبدأ 
وبينت أن له تأثيراً كبيراً في عالج مشكالتهم 
وتعديل  والسلوكية،  واالجتماعية  النفسية 
اتجاهات أفراد المجتمع ال سيما أولياء األمور 
اكتشاف  خالل  من  المدارس،  في  والعاملين 
وبنات  أبناء  من  المتعلمين  وامكانات  قدرات 

الفئة. 
التنمية  تعزيز  المهم  من  أن  وأوضحت 
باعتبارهم  الدمج  مدارس  لمديري  المهنية 
العاملين  مع  العمل  في  األساسية  الركيزة 
مقومات  إن  وقالت  األمور.  وأولياء  والطالب 
نجاح الدمج في التعليم العام تعتمد على توافر 
كفاءات فنية وإدارية مدربة وفق معايير تضمن 
إحداث  على  قادرين  ليكونوا  التطبيق،  جودة 
وإدارة التغيير، الذي يحتاج إلى التنمية المهنية 
التي  النتائج  في  المتغيرات  وفق  المستمرة 
يتم  أن  إلى  عام  بعد  عاماً  عليها  الحصول  يتم 
التعليم  مدارس  جميع  بين  والتعميم  االنتشار 

العام. 
بيئة  توفير  أهمية  على  الحساوي  وأكدت 
تربوية طبيعية تسمح بمشاركة هؤالء المتعلمين 
العام،  التعليم  بمدارس  التربوية  العملية  في 
اليوم  من  جزء  لقضاء  لهم  الفرصة  وإتاحة 
الهمم،  ذوي  غير  من  المتعلمين  مع  الدراسي 
وطالبت بإتاحة الفرصة لذوي الهمم من اإلعاقة 
البسيطة للدمج بالصفوف العادية، واإلبقاء على 
خاصة  فصول  في  الشديدة  اإلعاقات  بعض 

التي تحول من دون تلبية حاجاتهم في البرامج 
التربوية العادية. الفتة أن نظام الدمج في التعليم 
يعد من أكثر األنظمة مرونة في تعديل المناهج 
والبيئة المدرسية، لما يتناسب وإمكانات كل فئة 
من فئات اإلعاقات المختلفة، الفتة إلى أن الموجه 
المدرسة  مدير  هو  النظام  إدارة  في  الحقيقي 
ويعتبر  الجليلة،  اإلدارية  بالمهام  يقوم  الذي 
هو السراج والدليل لجميع العاملين، مما ينبغي 
االهتمام به والقيام على توفير البرامج الموجهة 
لتطوير أدائه. وأشارت إلى أن الدمج في التعليم 
هو أسلوب حديث في تقديم الخدمات التعليمية 
للمتعلمين من ذوي الهمم في المراحل التعليمية 
بالفصول  إلحاقهم  على  يركز  حيث  المختلفة، 

في  العام  تعليمهم  ومتابعة  العادية  الدراسية 
الظروف المدرسية ذاتها التي يعيشها أقرانهم، 
واالجتماعية  التعليمية  بالخدمات  تزويدهم  مع 

التي يحتاجون إليها في المدرسة العامة.
المهنية  التنمية  تعزيز  أهمية  إلى  ولفتت 
والتوجيه  الدعم  ينقصهم  حيث  المعلمين،  لدى 
األخرى  المهن  من  لغيرهم  المتوافر  واإلرشاد 
التقاعد.  وإلى  األولي  التدريب  تلقيهم  منذ 
في  بدأت  الهمم  ذوي  دمج  تجربة  أن  وذكرت 
العاديين  مدارس  في  فعلية  بصورة  الكويت 
مدرسة،   11 المدارس  عدد  وكان   ،2007 في 
بمختلف  المدارس  هذه  إنشاء  في  توسعت  ثم 
الهمم  ذوي  فئات  مختلف  لتستوعب  المراحل 
ودمجهم مع الطلبة العاديين، لما لهذا من آثار 
المجتمع.  من  جزءاً  باعتبارهم  عليهم  إيجابية 
التعليم  مدارس  في  الدمج  أن  الباحثة  ورأت 
العام ينجح عندما تقل الفجوة بين واقع الدمج 
إليه حسب  المراد الوصول  في البالد والهدف 

المعايير الدولية. 

تجارب
من جانب آخر، توقف الباحث العماني عيسى 
بن سالم الحضرمي، عند قيمة التقنيات الحديثة 
في خلق مناخ تعليمي واعد لذوي الهمم، وقال 
وإتاحة  إلكترونية  تعليمية  منصة  توفير  »إن 
بيئات تعليم افتراضية أسهم في وصول ذوي 
الهمم لمصادر معلومات مختلفة في أي مكان أو 
زمان«. فيما ركز الباحث واإلعالمي السعودي 
صالح العطوي على قيمة إدماج أصحاب الهمم 
تكريس  »يجب  وقال  االجتماعية،  الحياة  في 
وبقية  الهمم  أصحاب  بين  اإليجابية  النظرة 
على  اإليجابي  االنطباع  وإضفاء  المجتمع 
مشاركاتهم في الفعاليات االجتماعية والتطوعية 
للمسؤوليات  الهمم  أصحاب  تولي  إلى  إضافة 
اإلدارية في الفعاليات المجتمعية ما يعزز ثقتهم 

بأنفسهم وثقة بيئتهم بهم«.
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وتكنولوجيا  االتصاالت  قطاع  يكون  يكاد 
كورونا،  جائحة  من  نجا  الذي  الوحيد  المعلومات، 
وحقق مكاسب غير مسبوقة لم يتوقعها أحد، ويتوقع 
الحكومات  كورونا  أزمة  تدفع  أن  التقنية،  خبراء 
في  اإلسراع  إلى  العربية،  المنطقة  في  والشركات 
أو  تأجلت  ما  كثيراً  التي  الرقمي،  التحول  خطط 
بسبب  إما  العربية،  الدول  من  العديد  في  تعطلت 

ارتفاع التكلفة، أو عدم تقبل التقنيات الجديدة.
ومسؤولون  الرقمي  التحول  خبراء  ويتفق 
كورونا  جائحة  أن   ،»999« التقتهم  حكوميون 
االستثمار  على  العربية  الشركات  أيضاً  ستشجع 

العربي  الطلب  لتلبية  جديدة،  وتقنيات  تطبيقات  في 
المتزايد والذي خلقته كورونا، على التقنيات الحديثة، 
وهو ما أظهرته تعامالت الشهور الثالثة األولى، من 
وشوارعها،  حدودها  إغالق  العربية،  الدول  إعالن 
وإلزام مواطنيها بالبقاء في منازلهم، للحد من تفشي 
الوباء، األمر الذي زاد من حجم التعامالت مع وسائل 

التقنية المختلفة.
حقيقياً  دافعاً  كورونا،  جائحة  ستكون  هل 
للحكومات العربية، لإلسراع بعملية التحول الرقمي، 
وقطع شوط كبير فيما يسمى بالشمول المالي؟ وهل 
تظهر من قلب »الجائحة« فوائد ومكاسب، تخفف من 

وطأة الخسائر التي يتوقع أن تتكبدها االقتصاديات 
إن  الدولي،  النقد  صندوق  يقول  حسبما  العربية، 
االقتصاد العربي سينكمش بأكثر من 3%؟ وما هى 
اإلجراءات المطلوب اتخاذها إلنجاح مبادرات التحول 
بداية  في  تزال  ما  التي  العربية  الدول  في  الرقمي 
الطريق؟ وهل هناك عقبات قد تحول من دون إنجاز 

التحول الرقمي بشكل ناجح؟.

اإلمارات والعالم العربي
تعتبر تجربة التحول الرقمي في اإلمارات، بحسب 
العربية  التجارب  أبرز  من  واحدة  التقنية،  خبراء 

حتقيق: عبدالرحمن اإ�شماعيل- م�شر

ع »الجائحة«  هل ُتسرِّ
من التحول الرقمي العربي؟

كورونا ت�شغط على �حلكومات �لعربية للتحول لـ»�لإلكرتونية«
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عمرو طلعت: نقلة 

نوعية للخدمات 

الرقمية يف م�صر مع 

النتقال للعا�صمة 

�لإد�رية

عبدالوهاب غنيم: 

القت�صاد الرقمي 

العربي متوا�صع قيا�صًا 

بالعاملي

خالد دربالة: هذه 

هي �صمانات جناح 

التحول الرقمي ب�صكل 

علمي �صليم 

الناجحة التي رصدتها المؤسسات الدولية كافة، إذ 
األوسط  الشرق  منطقة  في  السباقة  اإلمارات  كانت 
التحول  في  اآلن،  من  عقدين  نحو  قبل  بأكملها، 
اإللكتروني، إذ أعلنت إمارة دبي عن إنشاء مدينة دبي 
لإلنترنت عام 1999، ثم أطلقت حكومتها اإللكترونية 
عام 2000، وتغير مسماها إلى »الحكومة الذكية« بعد 

عشر سنوات.
االتحادية   الحكومة  أطلقت   ،2011 عام  وفي 
»الحكومة اإللكترونية«، وبعد 20 عاماً، باتت الخدمات 
الحكومية كافة في اإلمارات تقدم إلكترونياً ورقمياً، 
في  كبيراً  نجاحاً  تحقق  اإلمارات  جعل  ما  وهو 
احتواء تفشي الوباء، بفضل بنيتها التحتية الرقمية، 
واستخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء اإلصطناعي، 

في التعامل مع أزمة الوباء. 
وتحتل اإلمارات ترتيباً متقدماً كل عام في مؤشرات 
القياس الصادرة عن مؤسسات دولية سواء المتعلقة 
بالتنافسية أو جودة خدمات االتصاالت، إذ قفز ترتيب 
قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات من المركز 
السادس إلى الثاني عالمياً عام 2019، بحسب تقرير 
التنافسية العالمية، الصادر عن المنتدى االقتصادي 
األول  المركز  على  اإلمارات  حافظت  كما  العالمي، 
عالمياً، في مؤشر اشتراكات إنترنت النطاق العريض 
الهاتف  اشتراكات  في  الثاني  والمركز  المتنقل، 
المتحرك، وتقدمت إلى المركز الرابع في اشتراكات 
إنترنت خطوط »الفايبر«، والمركز الخامس في نسبة 

مستخدمي اإلنترنت، كما تقدمت اإلمارات 35 مركزاً 
في مؤشر اشتراكات النطاق العريض الثابت، وصوالً 

إلى المركز 27 عالمياً.
لإلنترنت،  المحدود  االنتشار  حال  المقابل،  وفي 
لدى عدد كبير من الدول العربية، من دون التعامل 
بنجاح بكبير مع أزمة كورونا، األمر الذي ظهرت معه 
الحاجة الماسة لدى حكومات هذه الدول، لضرورة 
التحول الرقمي، وضخ استثمارات كبيرة في قطاع 

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.
وهو ما يؤكده لـ»999« الدكتور عبدالوهاب غنيم، 
الرقمي،  لالقتصاد  العربي  االتحاد  رئيس  نائب 
كورونا  ويضيف:”جائحة  العربية،  للجامعة  التابع 
في  لإلسراع  الماسة  العربي  العالم  حاجة  أثبتت 
التحول الرقمي، في ضوء الطلب الكبير الذي أظهرته 
ضرورات الجائحة على خدمات التكنولوجيا، بعدما 
وجد الناس في أنحاء العالم كافة أنفسهم محبوسين 
داخل منازلهم، وليس أمامهم خيار للتواصل، وإنجاز 
الموبايل،  أو  اإلنترنت  سوى  وأعمالهم،  متطلباتهم 

وتطبيقات االتصاالت المختلفة”.
بالنسبة  العربي  العالم  وضع  أن  والحقيقة 
لالقتصاد الرقمي، ما يزال دون المستوى، وبحسب 
العالمي  الرقمي  االقتصاد  حجم  فإن  اإلحصاءات، 
يقدر بنحو 11 تريليون دوالر بما يوازي 14 - %15 
من حجم االقتصاد العالمي ككل والبالغ 80 تريليون 
بقيمة  الصين  في  الرقمي  اإلقتصاد  دوالر، ويسهم 

3,8 تريليون دوالر بنسبة 34%، بينما يسهم االقتصاد 
الرقمي األمريكي بقيمة 1.6 تريليون دوالر، في حين 
تريليون  بنحو2.6  العربي  االقتصاد  حجم  يقدر 
دوالر، يسهم االقتصاد الرقمي منه بنسبة 2% فقط، 
للغاية، ومع ذلك تذهب %90  وهي نسبة متواضعة 
من هذه النسبة المتواضعة، إلى الشركات المتعددة 
الدول  استفادة  أن  يعني  مما  والعالمية،  الجنسيات 

العربية من االقتصاد الرقمي محدودة.

ضرورات التحول
ويتابع غنيم أن جائحة كورونا أظهرت للحكومات 
والشركات العربية، أهمية وضرورة التحول الرقمي، 
فقد لمس الجميع في خضم الخسائر الفادحة التي 
تكبدتها االقتصاديات العربية في أول شهرين أو ثالثة 
من تفشي الوباء، المكاسب الكبيرة التي حققها قطاع 
تضاعف  حيث  المعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت 
المنزلي  واإلنترنت  االتصاالت،  خدمات  على  الطلب 
والمحمول، وتطبيقات االتصاالت المختلفة، أكثر من 
مرة في شهور قليلة، كما أظهرت األزمة للحكومات، 
أهمية إنجاز المعامالت الحكومية المختلفة إلكترونياً، 
واالنتقال من  االزدحام،  إلى  الناس  من دون حاجة 
مكان إلى آخر، فضالً عن أهمية االستخدام الواسع 
للتقنية في قطاعين مهمين هما الصحة والتعليم، أكثر 
أظهرته  ما  وفق  الحديثة،  للتقنيات  حاجة  القطاعات 

تداعيات كورونا.
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تحقيق

العالم يعيش اآلن، عصر االقتصاد  ويضيف: أن 
الرقمي، المبني على المعلوماتية، والمعرفة واإلبداع 
االقتصاد  من  الدول،  من  كثير  وتحولت  واالبتكار، 
التقليدي، المعتمد على الموارد الطبيعية المستخرجة 
المعدنية،  والثروة  والغاز  البترول  مثل  األرض،  من 
والمياه والزراعة، إلى االقتصاد الرقمي، المبني على 
العمل،  الذهنية، واإلبداع في  عقل اإلنسان، وقدراته 

باستخدامات التكنولوجيا الذكية.
إلى جانب ذلك، فإن من أسباب ضرورات تحول 
عوامل  الرقمي،  االقتصاد  إلى  العربية  االقتصادات 
الندرة واالستنزاف للموارد الريعية والطبيعية، ورفع 
الكفاءة والفاعلية لتقديم الخدمات الحكومية، للمواطن 
 24 مدار  على  المختلفة  اإللكترونية  الوسائل  عبر 
والوقت  التكاليف  من  الكثير  يوفر  ما  يومياً،  ساعة 
والجهد، وزيادة اإلنتاج، وتوفير فرص عمل جديدة، 

وتحقيق المساواة والشفافية.
وعن ضمان التحول الرقمي بشكل علمي وناجح، 
يقول غنيم: »عملية التحول الرقمي في بلدان العالم 
للخدمات الحكومية المختلفة أو للمؤسسات العالمية، 
استثمارات  إلى  وتحتاج  عدة،  سنوات  استغرقت 
الضخمة  الفوائد  ظل  في  لكن  ضخمة،  حكومية 
عملية  إنجاز  سرعة  إلى  الحاجة  فإن  المتوقعة، 
الحكومات  أولويات  ضمن  وضعها  تتطلب  التحول، 

العربية«.
ويحتاج التحول الرقمي منذ البداية، إلى مشروع 
للخدمات  والعمليات  اإلجراءات  هندسة  إلعادة 
فمن  رقمية،  خدمات  إلى  تحويلها  قبل  الحكومية 
تقديم خدمة حكومية  عملية  تأخذ  أن  المعقول  غير 
آلخر،  موظف  من  خطوات   10 التقليدية  بالطريقة 
ومراجعات وموافقات جهات مختلفة، ويتم تحويلها 
إلي الشكل الرقمي بالطريقة نفسها، بل يجب أن يتم 
اختصار 10 خطوات إلى 3 خطوات مثالً، مما يحقق 

سرعة تنفيذ العمليات.
ويطالب غنيم، الدول العربية الراغبة في التحول 
الرقمي، بأن تعمل على إنشاء مراكز لإلبداع واالبتكار 
لتطوير التطبيقات الذكية، وتأسيس بنوك المعلومات، 
الحيوية لإلنسان في  الخواص  واستخدام تطبيقات 

إجراءات أمن وخصوصية وسرية المعلومات.
ويضيف: أنه يتعين على الحكومات العربية، تطوير 
بطاقات الهوية، بحيث تحتوي على شريحة إلكترونية 
ماليين  للمواطن،وتوفير  األساسية  البيانات  تحمل 
المصالح  جميع  في  البطاقات  هذه  لقراءة  األجهزة 
التجارية،  والمراكز  الخاص  والقطاع  الحكومية 
الخدمات  تقديم  عند  المواطن  مع  التعامل  لسهولة 
الحكومية، بدون التعامل مع أي أوراق أو مستندات 
مفهوم  إلى  العربية،  الحكومات  لتصل  ورقية، 
حكومة بال أوراق، ثم االستعداد بعدها للدخول في 
التصنيع لمنتجات تعتمد على إنترنت األشياء، والنانو 

تكنولوجي في مجال الصناعة والطب واألدوية.

فرص وصعوبات
الجوهري  عصام  الدكتور  يؤكده  ذاته  األمر 
للتخطيط، يقول إن جائحة كورونا  القومي  بالمعهد 
أظهرت للكافة الحاجة القوية للتحول الرقمي، وأهمية 

الذي  المعلومات،  تكنولوجيا  قطاع  في  االستثمار 
لحدوث طفرة  المرشحة  القطاعات  مقدمة  في  يأتي 
في ضوء  المقبلة،  الفترة  خالل  أنشطتها  حجم  في 
المكاسب القياسية التي حققها خالل األزمة، خاصة 
ما يتعلق بالتجارة الخارجية، والتطبيقات اإللكترونية، 

والترفيه اإللكتروني.
زيادة  إلى  الحكومات  ستدفع  »األزمة  ويضيف: 
القصير  المديين  على  التكنولوجيا  في  استثماراتها 
والرعاية  التعليم  قطاعي  في  والمتوسط، خصوصا 
شركات  أمام  فرص  وجود  عن  فضالً  الصحية، 
العمل  وتكنولوجيا  لبرامج  المنتجة  التكنولوجيا 
بعدما  كبيرة،  مكاسب  لتحقيق  بعد،  عن  والتعلم 
أظهرت الجائحة وجود طلب على هذه البرامج، وهو 
الشركات  أسهم  في  قياسي  ارتفاع  في  لوحظ  ما 
التكنولوجية العالمية، مثل شركة “زوم” المتخصصة 
في عقد المؤتمرات عن بعد، إلى جانب زيادة الطلب 
على منصات الترفيه اإللكتروني، مثل منصة شركة 

نتفليكس«.
لذلك من المتوقع، أن يحقق االقتصاد الرقمي بسبب 
جائحة كورونا خالل السنوات المقبلة نمواً كبيراً، مع 
للتقنية  المكثف  االستخدام  نحو  المستهلكين  توجه 
اإلنترنت،  عبر  الشراء  خالل  من  احتياجاتهم  لتلبية 
ومع تركز الشركات أكثر على التجارة اإللكترونية، 
العاملة  للشركات  كبيرة  فرصاً  األزمة خلقت  إن  إذ 
في القطاع وفي التسويق اإللكتروني بالتحديد، إلى 
وعقد  المحاضرات  تلقي  على  الطلب  زيادة  جانب 

االجتماعات إلكترونياً.
الدول  تواجه  الجوهري يرصد صعوبات  أن  بيد 
العربية ومنها مصر، نحو إنجاز التحول اإللكتروني 
البنية  محدودية  منها  قياسية،  زمنية  فترات  في 
وضعف  الدول،  من  العديد  في  لالتصاالت  التحتية 

جراء  والمفاجئ  المتزايد  الطلب  تلبية  على  قدرتها 
على  الحكومات  فرضتها  التي  واإلغالقات  القيود 
شركات  اهتمام  عدم  على  عالوة  المواطنين،  حركة 
التكنولوجيا العربية بتطبيقات العمل أو االجتماعات 
العالمية  التكنولوجية  الشركات  يجعل  ما  بعد،  عن 
عدم  جانب  إلى  استفادة،  واألكثر  المسيطرة  هى 
قيام الجامعات أو الجهات الحكومية العربية، بتطوير 
وجود  وعدم  الوقت،  ضيق  بسبب  محلية  حلول 

ميزانيات لمثل هذه المشروعات التقنية.
من  الكثير  لدى  وضوح  عدم  »هناك  ويضيف: 
الحكومات في تطبيق استراتيجيات التحول الرقمي، 
تكنولوجيا  لقطاع  تنظيمية  جهة  وجود  وعدم 
المعلومات، وغياب قواعد البيانات الكاملة والمحدثة 
الكوادر  في  نقص  ووجود  القطاعات،  جميع  عن 

البشرية المدربة كما وكيفاً”.
التحتية  البنية  تحسين  إلى  الجوهري  ويدعو 
الشبكات،  في  االستثمار  ومضاعفة  التكنولوجية، 
الستيعاب كمية البيانات التي ستكون عليها المرحلة 
المقبلة، وتوفير غطاء تمويلي من القطاع المصرفي 
يساعد في تطوير ونمو شركات صناعة تكنولوجيا 
المعلومات، بما يتماشى مع الوضع العالمي الجديد، 
المجال  في  االصطناعي  الذكاء  استخدام  وتفعيل 
والخدمات  للتوصيل  التحتية  البنية  وتطوير  الطبي، 

اللوجستية، مثل الشحن والدفع اإللكتروني.

التجربة المصرية
وتعتبر مصر، واحدة من أكثر الدول العربية التي 
بها،  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  قطاع  حقق 
مكاسب قياسية خالل أزمة كورونا، إذ زاد استخدام 
اإلنترنت المنزلي بسبب الحجز واإلغالق بنسبة %87 
وإنترنت الموبايل بنسبة 18%، حيث ارتفعت ساعات 
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ذروة استخدام اإلنترنت من 6 ساعات قبل الجائحة 
بنسبة  اإلنترنت  15 ساعة، وزاد تصفح مواقع  إلى 
بحسب   ،%376 بنسبة  التعليمية  والمواقع   %131

وزارة االتصاالت المصرية.
المصري  االتصاالت  وزير  طلعت  عمرو  ويقول 
في رده على أسئلة »999«، إن مصر تدرس دخول 
المرحلة الثانية من تطوير البنية التحتية المعلوماتية، 
الحالي، بهدف رفع  العام  الثاني من  النصف  خالل 
كفاءة الشبكة لمواجهة األحمال التي ارتفعت بشكل 

غير مسبوق مع جائحة كورونا.
ويضيف: »ستكون هناك نقلة نوعية في الخدمات 
بكامل  المصرية  الحكومة  انتقال  عند  الحكومية، 
سيتمكن  وعندها  اإلدارية،  العاصمة  إلى  مرافقها 
عبر  كافة  خدماته  على  الحصول  من  المواطن 
لالنتقال  الحاجة  بدون  المختلفة،  الرقمية  الوسائل 

للعاصمة اإلدارية، إلنجاز المعامالت الحكومية«.
التي  الرقمية  مصر  خطة  إطار  في  أنه  ويتابع 
تستهدف ربط كامل المباني الحكومية والبالغ عددها 
32 ألف مبنى، جرى ربط 5300 مبنى حكومي بشبكة 
األلياف الضوئية، بتكلفة بلغت 6 مليارات جنيه، بهدف 
تقديم خدمات حكومية رقمية متميزة للمواطنين، من 

دون االعتماد على شبكة اإلنترنت.
ومن أهم مشروعات التحول الرقمي، مشروع 
مع  بالتعاون  الشامل  الصحي  التأمين  ميكنة 
إنفاذ  وزارة الصحة، ومشروع رقمنة منظومة 
مع  بالتعاون  الرقمية«،  مصر  »عدالة  القانون 
في  الرقمي  التحول  ومشروع  العدل،  وزارة 
القطاع  لطالب  الرقمية  واالمتحانات  الجامعات 
الصحي في مصر، بالتعاون مع وزارة التعليم 

العالي والبحث العلمي.

وبشأن الكوادر البشرية المدربة رقمياً في القطاع 
الحكومي، يقول وزير االتصاالت المصري، إنه من 
المستهدف تدريب 95 ألف موظف، من خالل خطة 
 55 بتدريب  العالمية  الشركات  فيها  تشارك  تدريب 
ألف متدرب في مجاالت التكنولوجيا المختلفة، فضالً 
االتصاالت،  وزارة  ومبادرات  برامج  استكمال  عن 
التكنولوجيا  مجاالت  في  متدرب  الف   20 لتدريب 
لدى  الرقمية  القدرات  بناء  أيضاً  وتشمل  المتقدمة، 
في  متدرب  ألف   20 وتدريب  الحكومة،  موظفي 

مجاالت المهارات األساسية للحاسب اآللي.

نجاح التحول
غير أن الدكتور خالد دربالة خبير التحول الرقمي، 
يرصد جوانب قوة وضعف في عملية التحول الرقمي 
في مصر.. يقول إن الحكومة المصرية تقوم حالياً 
بمحاوالت وجهود كبيرة في مجال التحول الرقمي، 
وبآليات  منظم،  غير  بشكل  تتم  الجهود  هذه  أن  إال 
بالنجاح  التجربة  تقييم  يتم  أنه  عن  فضالً  مختلفة، 
أو الفشل بشكل شخصي، وبدون معايير واضحة، 
لذلك يجب وضع إطار متكامل لتنفيذ التحول الرقمي 

بشكل علمي سليم.
الساعية  كافة  العربية  الدول  على  يجب  وإجماالً 
أن  حتمية،  ضرورة  أصبح  الذي  الرقمي  للتحول 
تستفيد من تجارب دول العالم التي طبقت التحول 
بها،  خاصة  عمل  نماذج  تطوير  خالل  من  الرقمي، 

حتى تستطيع توحيد آليات التحول الرقمي.
الرقمي  التحول  يكون  أن  يتعين  ويضيف:” 
في  أسس  وهناك  كل حكومة،  عمل  لطبيعة  مناسباً 
هذا المجال، منها اللجوء إلى الرقمنة بعد االنتهاء من 
رسائل  إدخال  على  والتركيز  المؤسسي،  اإلصالح 

بعد  الحكومية  المؤسسات  في  جديدة  تكنولوجية 
دراسة الوضع الحالي”.

ويتابع دربالة أن التحول الرقمي الناجح، يستلزم 
التحول بشكل  اتمام عملية  إنتاج كوادر قادرة على 
الرقمنة  مفاهيم  بين  الخلط  وعدم  سليم،  علمي 
في  الميكنة،  هو  السائد  المفهوم  أن  ذلك  والميكنة، 
عملية  تستلزم  كما  الرقمنة،  هو  المعلن  أن  حين 
اتخاذ  آلية  الناجحة، ضرورة فصل  الرقمي  التحول 
عن  المطلوبة  التكنولوجيا  اختيار  في  الفني  القرار 
متخذ القرار التنفيذي، وأن تؤخذ في االعتبار العوامل 
الثقافية  العوامل  مثل  التحول،  بعملية  المرتبطة 
واالجتماعية، ومدى قدرة مستخدمي النظام الجديد 

على استيعاب التغيرات الجديدة.
التحول  مشاريع  من  لعدد  حدث  ما  هو  وهذا 
الرقمية في مصر خصوصاً في مجال التعليم، حيث 
توافر  عدم  الرقمية،  التحتية  البنية  إنجاز  بعد  تبين 
الموارد البشرية المدربة على استخدام التكنولوجيا 
وصول  لضمان  وسيلة  وجود  وعدم  الحديثة، 
عطل  حدوث  حال  في  للطالب،  التعليمي  المحتوى 
عدم  عن  فضالً  يحملونها،  التي  التابلت  أجهزة  في 
وجود وسيلة لمراقبة المعلم وتفاعله مع الطالب، إلى 
جانب عدم وجود نظام امتحان مميكن يضمن قياس 

مهارات الطالب بصورة علمية.
ولذلك يدعو دربالة ألهمية وضع حلول بديلة 
ألنظمة التحول الرقمية، تضمن استمرارية عمل 
المنظومة، وعدم توقفها، وضرورة إعداد الكادر 
البشري المدرب تدريباً علمياً سليماً بحيث يكون 
قادراً على استعادة النظام بسرعة عند توقفه، أو 
اللجوء إلى الحلول الرقمية البديلة، التي تضمن 
استمرارية تقديم الخدمات الرقمية بدون توقف.
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هي أول امرأة وكذلك أول قبطية في مصر، 
تشغل منصباً قيادياً في مجلس الشيوخ بمسماه 
مسمى  نشأته  منذ  يحمل  كان  بعدما  الجديد 
للحياة  الثانية  النيابية  الغرفة  الشورى،  مجلس 
البرلمانية في البالد، والتي تتكون من مجلسين، 

هما النواب والشيوخ.
جاءت فيبي فوزي، إلى منصب وكيل مجلس 
عملت  الذي  المصري،  التليفزيون  من  الشيوخ 
كلية  من  تخرجها  منذ  30عاماً  من  أكثر  فيه 
للنشرة  تحرير  رئيس  أصغر  وكانت  اإلعالم، 
ولهذا  التليفزيون،  في  اإلنجليزية  اإلخبارية 
ر خبرتها اإلعالمية الطويلة في  تتطلع ألن ُتسخِّ
يضم  الذي  الشيوخ  بمجلس  الجديد  منصبها 
في  العامة  المصرية  الشخصيات  من  نخبة 

حوار: ليلى عبداحلميد- م�شر

مختلف المجاالت.
تقول فيبي في حوارها مع »999« بعد انعقاد 
من  االنتهاء  بعد  الشيوخ  لمجلس  جلسة  أول 
اختيارها  إن  الماضي،  أكتوبر  في  انتخاباته 
كامرأة لشغل منصب وكيل الغرفة النيابية الثانية 
في مصر، يعد انتصاراً للمرأة المصرية، ودافعاً 
واالقتصادي،  السياسي  التمكين  لتحقيق  لها 
في  عادل  نصيب  من  تستحقه  ما  وإعطائها 

المواقع التشريعية والتنفيذية والقضائية كافة.
المرأة  قضايا  تحمل  ألن  فيبي  وتتطلع 
الجديد  الشخصية  األحوال  قانون  خصوصاً 
مجلس  إلى  المصرية  المرأة  تنتظره  الذي 
القومي  المجلس  في  عضو  إنها  إذ  الشيوخ، 
للمرأة منذ نشأته، ولها دور مؤثر في قضايا 

المجلس  فرع  في  عملها  خالل  من  المرأة 
القناة.  إحدى محافظات  اإلسماعيلية،  بمحافظة 
وتعتبر فيبي أن ظاهرة التحرش التي تتعرض 
الفتيات والسيدات، سواء في مصر أو في  لها 
الظواهر  أسوأ  من  العربية  الدول  من  غيرها 
التي تؤثر على أوضاع المرأة ، وهى كما تقول، 
بمثابة »جرس إنذار« لكل فتاة تخرج من بيتها، 

وتقوض كل حديث عن التمكين أو المساواة.

أحالم وقضايا
في بداية حوارها مع »999«، حرصت فيبي 
لشغل  كامرأة،  اختيارها  إن  القول  على  فوزي 
المنصب، تعبير قوي عن مدى ما وصلت  هذا 
مناخ  ظل  في  مكانة  من  المصرية  المرأة  إليه 
دعمها  كان  إذ  السياسية،  القيادة  هيأته  مالئم، 
الدائم وإيمانها األصيل بأهمية دور المرأة في 
لتحقيق  للجميع  دافعاً  البناء  استكمال مشروع 
التمكين السياسي للمرأة، وإعطائها ما تستحقه 
التشريعية  المواقع  في  عادل  نصيب  من 

والتنفيذية والقضائية كافة.
وتضيف: »مجلس الشيوخ، باعتباره الغرفة 
تجسيد  في  كبير  عبء  عليه  الثانية،  البرلمانية 
خطط تمكين المرأة على الصعد كافة، وسوف 
الشخصية  األحوال  قانون  في  ذلك  يتضح 

فيبي فوزي: لـ »999«: 
»ظاهرة التحرش« 

تقوض كل حديث عن تمكين المرأة 

املراأة العربية ُيدفع بها حاليًا يف م�صاحات 

كان من املحظور عليها الدخول اإليها
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معاناة  مع  بشدة  يتماس  قانون  وهو  الجديد 
المشكالت  من  العديد  في  المصرية  المرأة 
الطالق،  بينها  من  لها،  تتعرض  التي  األسرية 
ونطمح  وحضانتهم.  األطفال  ورؤية  والنفقة، 
امرأة  كل  تنتظره  الذي  القانون  يصدر  بأن 
لتطلعات المرأة في تخفيف  في مصر، مخاطباً 
فقط،  ذلك  عند  األمر  يتوقف  ولن  عنها،  العبء 
لتحقيق  مناقشتها  يجب  موضوعات  هناك  بل 
تيسير  خالل  من  للمرأة،  االقتصادي  التمكين 
المشروعات  خالل  من  للنساء،  العمل  فرص 

الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
في  ناجحة  تجارب  لي  كانت  أنه  والحقيقة 
مشاريع  تأسيس  على  المرأة  مساعدة  مجال 
من  العديد  خالل  من  ومتوسطة،  صغيرة 
للمرأة.. القومي  المجلس  نفذها  التي  الحمالت 
إلى جانب ذلك أتطلع ألن يناقش مجلس الشيوخ 
تشريعات ُتيسر على المرأة إجراءات التقاضي، 
القانونية،  المشورة  الحصول على  لها  وتسهل 
المالية،  والحقوق  بالميراث  يتعلق  ما  خاصة 
ذلك أن سقف طموحاتي بالنسبة لقضية تمكين 

المرأة، مرتفع للغاية«.
تتعلق  والتي  كافة  »الظواهر  وتضيف 
تشكل جزءاً  التي  والموضوعات  المرأة،  بحياة 
واجتماعياً  اقتصادياً  تمكينها  مخططات  من 
ورعاية  اهتمام  محل  ستكون  وسياسياً، 
الشيوخ، معني  أن مجلس  عن  المجلس، فضالً 
تشكل  باتت  التي  المشكالت  بعض  بمتابعة 
معاناة يومية للمرأة، مثل التحرش، والعنف ضد 
المجلس  وسيسعى  القاصرات،  وزواج  المرأة، 
ومعرفة  األسباب،  وتقصي  المعمقة،  بالدراسة 
هذه  مثل  النتشار  خلفية  تمثل  التي  البيئة 
السلوكيات المدمرة لكل ما تقوم به الدولة من 
جهود لتحقيق المساواة، وضمان فرص عادلة 

للمرأة«.
وحول قضايا التحرش والعنف ضد المرأة، 
تقول  كافة،  المصريين  اهتمامات  والتي تشغل 
الظواهر  أسوأ  من  التحرش،  ظاهرة  إن  فيبي، 
في  المرأة  أوضاع  على  تؤثر  أن  يمكن  التي 
وهى  الصميم،  في  تضربها  ألنها  المجتمع، 
بمثابة إنذار لكل من تخرج من بيتها ألي سبب 
كان، كما إن ظاهرة التحرش تقوض كل حديث 
عن التمكين أو المساواة، وتؤدي إلى ضياع كل 

جهود تحرير المرأة سدى.
تغليظ  ضرورة  مع  تماماً  وتضيف:»متفقة 
وحاسمة  عاجلة  كمواجهة  التحرش،  عقوبة 
للظاهرة، غير أن ثمة جهداً كبيراً، وطويل المدى، 
يجب أن يبذل حتى يتم تغيير مفاهيم المجتمع 
ال  وحقوقها...مثالً  ودورها  المرأة  صورة  عن 
يجب أن يكون هناك أي تبرير لسلوك المتحرش 
أو  الضحية،  ترتديها  التي  المالبس  بسبب 
ما، ومثل  توقيت  أو  بسبب وجودها في مكان 
التشريعات  المفاهيم يصعب تغييرها عبر  هذه 
تراكمية  عملية  هي  بل  العقوبات،  وتغليظ 
ومؤسسات  العبادة،  دور  فيها  تاهم  مستمرة 

شامل  جهد  هى  اإلعالمية..  والنوافذ  التعليم، 
ضمن منظومة بناء اإلنسان المصري«.

أوضاع المرأة العربية
في  السيدات  من  كبير  عدد  وجود  وحول 
مجلسي النواب والشيوخ، تنفيذاً لنص الدستور 
في  للمرأة  »كوتة«  يخصص  الذي  المصري 
المجلسين.. المرأة في  البرلمان، ومدى فعالية 
فئات  من  كبير  عدد  وجود  إن  فيبي»  تقول 
المرأة المتنوعة في المجالس النيابية، هو ثمرة 
المناخ المواتي والمعزز لفرص المرأة، وإمكانات 

وتشريعية  نيابية  مناصب  على  حصولها 
دوراً  نتوقع  ولذلك  وقضائية...  بل  وتنفيذية 
وال  بغرفتيه،  البرلمان  قبة  تحت  للمرأة  مؤثراً 
يمكن تصور أن يكون الوجود النسوي شكلياً، 
إذ أدت المرأة بكل جدية في كل موقع احتلته في 
العمل العام، كوزيرة ومحافظة، ورئيسة جامعة، 
الذي  األمر  المواقع،  من  العديد  في  وقيادية 
النيابي  دورها  عليه  يكون  أن  يمكن  بما  يشي 

والتشريعي«.
في  للمرأة  »كوتة«  تخصيص  إن  وتتابع 
لتمكينها  مؤقتاً  حالً  يعتبر  النيابية،  المجالس 

املوروث الثقايف العربي ي�صكك يف قدرات 

املراأة عند ا�صطلعها مبهام كبرية
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ظل  في  فعالة،  برلمانية  ممارسة  تحقيق  من 
عدم نضج األجواء االنتخابية في مصر، ثقافياً 
وسياسياً واقتصادياً النتخاب عناصر كافية من 
المرأة، لكن انخراط المرأة في العمل السياسي، 
لها  دافعاً  يكون  سوف  االنتخابية،  والمعارك 
قادرة على  باتت  أن  بعد  المشاركة،  لمزيد من 
من  متنوعة  فئات  وتقبل  الشارع،  إلى  النزول 

الناخبين لوجود المرأة على القوائم االنتخابية.
تخصيص  أن  تضيف،  كما  الثاني  األمر 
ليس  النيابية،  المجالس  في  للمرأة  »كوتة« 
قاصراً على المرأة، لكنه يستهدف الدفع بعديد 
على  قادرة  تكون  ال  ربما  التي  العناصر  من 
الفئات  لهذه  خصص  ولذلك  حالياً،  المنافسة 
الهمم،  وأصحاب  الشباب،  مثل  أيضاً،  »كوتة« 
مهما  مؤقتة  بطبيعتها  »الكوتة«  لكن  واألقباط، 
األوضاع  بنضج  رهن  فهى  تطبيقها،  أمد  طال 
المرأة  أوضاع  وعن  بالمنافسة.  تسمح  التي 
إن  فيبي  تقول  التغيير،  على  وقدرتها  العربية 
أوضاع المرأة العربية تتغير بشكل جذري، كما 
يالحظ في العديد من الدول العربية الشقيقة، إذ 
تحصل المرأة العربية على مزيد من الحريات، 
ويدفع بها حالياً في مساحات كان من المحظور 
العربية  المرأة  عليها أن تدخلها. ولكن أوضاع 
تكون  أن  يمكن  ال  قديم  ميراث  عامة،  بصفة 
المرأة هي المسؤولة عنه، وأتوقع أن ما تشهده 
ثقافية  متغيرات  من  كافة  العربية  المجتمعات 
واجتماعية وسياسية، سيكون له األثر البالغ في 
تغيير أوضاع المرأة ، فهى مسؤولية مشتركة 
بين الجميع للدفع في هذا المجال، وعلى المرأة 
الحقوق  من  المزيد  لنيل  كفاحها  تواصل  أن 
العربية قادرة على  والفرص. وتضيف:»المرأة 
مناصب،  من  احتلته  بما  جدارتها  تثبت  أن 
المواقع  في  كبير  تغيير  تحقيق  في  ونجحت 
كافة التي شغلتها، والدليل واضح في مناصب 
والجامعات  والقضاء،  والمحافظة،  الوزارة، 
التي كانت لعقود  القيادية  المواقع  وغيرها من 
حكراً على الرجل، األمر الذي يمكن من خالله 
المجتمع ككل، وهو ما  أثر تراكمي في  إحداث 
نراه حالياً على الصعد كلها. وبشأن التحديات 
الرئيسة التي تواجه المرأة للوصول إلى المزيد 
من األدوار القيادية، تقول فيبي، إن ثمة تحديات 
الموروث  آخرها  ليس  المرأة  تواجه  عديدة 
الثقافي، الذي ما يزال ينظر بريبة إلى ما يمكن 
أن تنجزه المرأة حال اضطالعها بمهام كبيرة، 
المواتية،  غير  االقتصادية  القدرات  عن  ناهيك 
المعيشية،  لمقدراتها  المرأة  امتالك  وعدم 
وتحد  اإلنساني،  نموها  من  تعرقل  أمور  وهي 
هذه  كانت  وإن  ذاتها،  تحقيق  على  قدرتها  من 
التحديات في سبيلها إلى االختفاء، لكن ما تحقق 

مرحلياً، كبير وُمرٍض.

خبرات وطموحات
وحول استفادتها من خبرتها اإلعالمية الطويلة 
فيبي:»بالتأكيد  تقول  البرلماني..  عملها  في 

وخبرتي  اإلعالمي  عملي  من  استفيد  سوف 
مجلس  في  عملي  في  اإلعالم  في  الطويلة 
الشيوخ، إذ مارست جميع أنواع العمل اإلعالمي 
واإلنجليزية  العربية  األخبار  قسم  في  سواء 
للنشرة  تحرير  رئيس  كأصغر  ترأسته  الذي 
المصري،  التليفزيون  في  اإلنجليزية  اإلخبارية 
اإلعالم  رواد  مع  بالعمل  محظوظة  وكنت 
ويشجعون  الكفاءة  يقدرون  ممن  المصري، 
من لديه مهارات متميزة، فدفعوا بي في جميع 
مجاالت العمل اإلعالمي، وقمت  بإعداد البرامج 
السيناريو  وكتابة  واإلخراج  أنواعها،  بمختلف 
والتعليق على األفالم الوثائقية والسياسية، كما 
توليت منصب المنسق العام ألهم برامج »التوك 
شو« في التليفزيون المصري«. من هنا أرى أن 
العمل اإلعالمي والنيابي يتكامالن، وكل منهما 
يساند اآلخر ويفتح أمامه مزيداً من اآلفاق، بل 
إن االنخراط في العمل اإلعالمي، هو الذي هيأ 
لي الدخول إلى مجاالت العمل العام، سواء فيما 
يتعلق بالتماس المباشر مع قضايا الجمهور، أو 
عضوية المجلس القومي للمرأة منذ إنشائه عام 
أمناء مكتبة  ، فضالً عن عضوية مجلس   2000
مصر العامة، وكذلك لجنة المشاركة المجتمعية 
االنضمام  جانب  إلى  السويس،  قناة  بجامعة 
الجمهوري،  الشعب  عبر حزب  الحزبية  للحياة 

أحد أحزاب يسار الوسط، وصوالً إلى الترشح 
معترك  وخوض  الشيوخ،  مجلس  لعضوية 
إلى  الوصول  من  خالله  من  تمكنت  انتخابي 

وكالة مجلس الشيوخ.
ترى  الطويلة،  اإلعالمية  خبرتها  وبحكم 
اإلعالم  أن  المصري،  الشيوخ  مجلس  وكيل 
يقوم بدوره إلى حد كبير في إلقاء الضوء على 
المشكالت والظواهر التي تسيطر على مساحات 
ثمة  كانت  وإن  الجمهور،  اهتمام  من  واسعة 
مبالغة أحياناً في التناول من جهة، أو التقصير 
في المتابعة من جهة أخرى، ويعد ذلك وضعاً 
طبيعياً في الممارسة اإلعالمية التي ال يمكنها أن 

تحقق الغرض بنسبة كاملة.
وتصحيح  المراجعة  أهمية  تأتي  وهنا 
المنشودة،  األهداف  يحقق  بما  الممارسات 
البديل،  باإلعالم  يسمى  ما  عن  بالطبع  ناهيك 
ووسائل  اإللكترونية،  المواقع  في  والمتمثل 
فضاءات  أصبحت  وكلها  االجتماعي،  التواصل 
من  كبيرة  قطاعات  اهتمامات  في  األولوية  لها 
المجتمع خاصة الشباب، وهو ما يحتم ضرورة 
االلتفات إليها بالبحث والدراسة المتعمقة، ولعلنا 
في مجلس الشيوخ ومن خالل وجود عدد من 
على  قادرين  نكون  والصحفيين،  اإلعالميين 

إجراء مثل هذه الدراسة المهمة.
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في  القاتالت  إحدى  فوندر  ماري  تعتبر 
قتل  جريمة  ارتكبت  حيث  المتحدة،  الواليات 
داخل  سميث  روندا  زميلتها  ضحيتها  ذهبت 
كاونتي  باكس  مقاطعة  في  الكنائس  إحدى 
كانت  2008. كما  اعام  بنسلفانيا في  في والية 
المشتبه الرئيس في احتمالية مقتل أبيها الذي 

اختفى بشكل غامض في عام 1993.
ولدت ماري في يوليو 1942 من أم هي أليس 
وأب يدعى إدوارد فوندر الثالث ولها أخ يدعى 
إدوارد فوندر الرابع في مدينة فيالدلفيا بوالية 
بنسلفانيا، وكبرت وترعرعت في غرب المدينة 
حيث كان والدها يعمل ميكانيكياً وأمها مصححة 

لغوية.
وخالل طفولتها واجهت العديد من المشاكل 
العاطفية، وعندما بلغت الثامنة من العمر اشترت 
أسرتها منزالً ثانياً في بلدة سبرينغفيلد الواقعة 
التحقت  وهناك  كاونتي،  باكس  مقاطعة  في 
في  صعوبة  واجهت  حيث  العليا  بالمدرسة 
الدراسة بسبب تعرضها لمشاكل عاطفية ما أدى 
الى إلحاقها خالل طفولتها بإحدى المؤسسات 
االجتماعية لمدة شهر بعد أن حاولت االنتحار 
إثر تناولها جرعة كبيرة من األقراص المهدئة، 
صدمت  لكنها  الدراسة،  تركت  فترة  وبعد 

ترجمة: د. ح�شن الغول 

شديد  أمراً  المجتمع  مع  التفاعل  وجدت  إذ 
الصعوبة.

عملت فوندر في وظائف متنوعة ومنها مصنع 
للحياكة ومتاجر ومحل للخزف وشركة للطباعة 
والنشر، كما لم تخض أي تجربة عاطفية إال بعد 

أن تجاوزت الثالثين من العمر. 
الخامسة  في  فوندر  كانت   1987 عام  وفي 
بلدة  إلى  عادت  عندما  العمر  من  واألربعين 
في  تقدما  اللذين  بوالديها  للعناية  سبرنغفيلد 
والدتها  تعرضت  قليلة  سنوات  وبعد  السن. 
لبتر في الساق بسبب معاناتها من مشاكل في 
الدورة الدموية حيث تدهورت صحتها وتوفيت 

في عام 1992.
الوالد  إصابة  الى  الوفاة  هذه  أدت  وقد 
قالت  التي  ابنته  مع  وتفاقم مشاكله  باالكتئاب 
يصعب  بشكل  تضررت  أبيها  مع  عالقتها  إن 
إصالحه وذلك خالل مناقشتها األمر مع اثنين 

من أقارب أبيها.
في  كان  الذي  والدها  اختفى  أغسطس  وفي 
الثمانين من العمر من بيته الذي تقيم معه ابنته 
صحيفة  ليشتري  خرج  أنه  ادعت  والتي  فيه 
بينما كانت مستلقية على السرير في غرفتها في 
وعندما  ثانية  للنوم  عادت  وأنها  الصباح،  ذلك 

حيث  اختفى  قد  والدها  أن  وجدت  استيقظت 
اتصلت بالشرطة وبحثت عنه بمساعدة الجيران 

بدون جدوى.
وقد أبدت الشرطة شكوكاً قوية في ادعاءات 
أبيها لن يكون  مثل  فوندر إذ إن رجالً عجوزاً 
قادراً على الخروج وحده واالبتعاد عن المنزل 
تصبح  الفتاة  جعل  ما  أحد،  مساعدة  بدون 
تم  حيث  أبيها.  مقتل  في  الرئيس  به  المشتبه 
األمر من قبل  إجراء عمليات تحقيق حول هذا 
التحرية كمبرلي تريول من شرطة سبرنغفيلد 
على  عثرت  فوندر  لمنزل  زيارتها  خالل  التي 
األحمر  اللون  عليها  يغلب  بمياه  مملوء  جردل 
وفوطة، كما عثرت على جثة كلب ملفوفة بقطعة 
فوندر،  ثالجة  داخل  موضوعة  البالستيك  من 
إضافة إلى مسدس صاعق يستخدم في حاالت 
الدفاع عن النفس. وقد أبدت فوندر في البداية 
أنها توقفت عن  إال  التحقيق،  مع جهات  تعاوناً 
الجهات  تلك  أن  شعرت  أن  بعد  بهم  االتصال 
تحاول الحصول منها على اعتراف بالمسؤولية 
عما حدث ألبيها. وفي فبراير 1994 وبعد مرور 
ستة شهور على اختفاء الوالد، أعربت فوندر عن 
عدم رضاها عن أساليب الشرطة معها وادعت 
أنهم أجبروها على االستعانة بمحاٍم كما قامت 

الغيرة المدمرة 
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بمنعهم من دخول بيتها.
في يناير 2008 أصيبت روندا سميث البالغة 
الثانية واألربعين من العمر والتي تعمل متطوعة 
في  برصاصتين  سبرنغفيلد  في  كنيسة  في 
تم  وهناك  المستشفى  الى  نقلت  حيث  رأسها 
نزع األجهزة التي تبقيها على قيد الحياة ما أدى 

الى وفاتها. 
كانت فوندر في الخامسة والستين من العمر 
مقتل  حادث  في  بها  مشتبهاً  أصبحت  عندما 
الشرطة  الكنيسة  راعي  أخبر  حيث  الفتاة  تلك 
غير  السلوك  في  حافل  سجل  ذات  فوندر  أن 
صوتية  رسائل  له  تترك  كانت  إذ  المناسب 
وتضع طعاماً خلسة في مطبخه من دون معرفته 
أو موافقته. ووفقاً لمصادر الشرطة فإن فوندر 
حيث  سميث  مقتل  يوم  في  بالكنيسة  اتصلت 
وكانت  بمفردها،  الفتاة ستكون  تلك  أن  عرفت 
شعر  باروكة  ارتداء  على  تعودت  التي  فوندر 
قد قررت في ذلك اليوم عدم ارتدائها والظهور 
الباروكة في  الطبيعي، وقامت بوضع  بشعرها 
الشرطة  استعادتها  والتي  قريب  كوافير  محل 

بعد ذلك.
 في األول من أبريل 2008 تم اعتقال فوندر 
أسابيع  وبعد  سميث،  قتل  في  الضلوع  بتهمة 

قليلة عثر صائد سمك على مسدس ريفولفر من 
عيار 38 على شاطئ بحيرة نوكامكسون وقام 
التي  فوندر  استجوبت  التي  للشرطة  بتسليمه 
اعترفت بشرائها لمسدس من هذا العيار إال أنها 
ادعت بأنها ألقت به في البحيرة في عام 1994 
دفعاها  رئيسين  سببين  عن  الشرطة  وأخبرت 
االختبارات  وجدت  وقد  األمر.   بهذا  للقيام 
الجنائية أن المسدس والذخيرة التي تم العثور 
عليها في البحيرة وضعت هناك منذ فترة ليست 
وتم  فوندر.  ادعاءات  يناقض  ما  بالبعيدة وهو 
مكان  عليه  عثر  الذي  المسدس  أن  من  التأكد 
قتل  في  استخدامه  وتم  فوندر  باسم  مسجالً 
التحقيقات  وخالل  ذاته  الوقت  وفي  سميث. 
الذي  فوندر  والد  ملف  فتح  تم  سميث  بمقتل 

اختفى في عام 1993. 
بدأت محاكمة فوندر في أكتوبر 2008 حيث 
في  عضو  وهي  الفتاة  إن  العام  المدعي  قال 
الكنيسة اللوثرية األنجليكانية ألربعة عشر عاماً، 
كانت تشعر بالغيرة من عضوة جديدة انضمت 
للكنيسة وهي سميث التي كانت تحظى بتعاطف 
كانوا  الذين  معه  والعاملين  الكنيسة  راعي  من 

يقدمون لها مساعدات مادية.
وقد أخبر محامي فوندر المحكمة أن موكلته 

لم تكن موجودة في موقع الجريمة ونفى قيامها 
بإطالق النار على سميث. وأشار الى أن الفتاة 
قد تكون أقدمت على االنتحار أو تعرضت للقتل 

من قبل زوجة غيور أو صديق لها.
وخالل المداوالت المغلقة قال المدعي العام 
إنه يشك في أن يكون ألخ فوندر صلة بجريمة 
القتل، مشيراً إلى أنه استأجر محامياً بعد العثور 
على شظايا رصاصة في سيارته وقام بإخبار 

الشرطة بذلك.
في الثالثين من أكتوبر للعام ذاته أعلنت هيئة 
المحلفين أن فوندر مدانة بارتكاب جريمة قتل 
من الدرجة األولى وحيازة أداة الجريمة. وبعد 
أسبوع حكم عليها بالسجن مدى الحياة، ولدى 
سماع الحكم نشرت فوندر البيان التالي: »أنا لم 
أقتل روندا سميث، وكنت أراها دائماً فتاة لطيفة، 
ولم أكن غيورة منها ألي سبب، إنني آسفة لما 
التي  الثانية  حدث لها، وأجد نفسي الشخصية 

يتم قتلها في الكنيسة«.
االلتماس  فوندر  أسقطت   2010 فبراير  وفي 
الذي تقدمت به ضد الحكم الذي صدر ضدها 
وأدانها بالقتل. وفي يونيو 2018 توفيت فوندر 
سجون  أحد  في  القلبية  بالسكتة  إصابتها  إثر 

مقاطعة ليكومينغ بوالية بنسلفانيا. 
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يقول شاعر عربّي:
َنِدمُت َنداَمًة لْو أنَّ نْفِسي  

         ُتطاِوُعني إذاً لَقتَلُت نْفِسي
ثالثة  تصّرف  على  تماماً  القول  هذا  ينطبق 
قتْل  في  بالّشروع  أُِدينُوا  آسيويين،  شبّان 
شابين، بسبب خالف تافه على موقف سيّارات 

عام، أمام إحدى البنايات..
يقول أحد المجني عليهما »ق، ج، 23عاماً« في 
مضمون البالغ الُمقّدم إلى أحد مراكز الشرطة 
يوم  ذات  كان  إنه  الدولة:  إمارات  إحدى  في 
أحد  في  عاماً«،   20 »ح،  األصغر  برفقة شقيقه 
حول  حاّد  خالف  وحصل  السيارات،  مواقف 
موقف مركبته مع آخرين، إْذ فوجىء بحضور 
ثالثة شباب من الجنسية اآلسيوية، كان كّل من 
من  يتطاير  والّشرُر  الشّر،  بقناع  يتقنّع  هؤالء 
عيونهم وأنوفهم معاً، فما كان منهم إاّل أْن دخلوا 
بمشاّدة كالميّة ساخنة مع الشاب “ق”، وشقيقه 
»ح«، فلم يتركوا ِستراً ُمغّطى عليهما كما ُيقال، 
أو كلمة نابية ُسوقيّة ُمبتذلة إاّل وصبّوها على 
ُمقنع،  دون سبب وجيه  من  الشقيقين،  أسماع 

يستأهل أو يستوجب كّل ما جرى..
كان الشقيقان في بدء الحوار والمشاّدة في 

اإعداد: وجيه ح�شن

يمهلهما  فلم  والترّوي،  الهدوء  درجات  أعلى 
الشبّان الثالثة لتبيان وجهة نظرهما، ومناقشة 
األمر معهما، لكّن أحد الثالثة قد عاجَل الشاب 
»ق« بعدما سحبه من وراء مقود السيارة إلى 
األرض – بضربٍة قاسيٍة على رأسه بحجر، كان 
قد التقطه على َعَجٍل من ناحية قريبة، على إثرها 

نزف الدم من أنحاء عّدة في رأس »ق«. 
على  الغيرّية  وبدافع  البصر،  وبلمح  عندها 
أخيه، أسرع الشقيق »ح« لنصرة شقيقه والدفاع 
العواقب والنتائج، لكّن  عنه ببسالة مهما كانت 
أحد اآلسيويين ناوَل »ح« لكمة قوّية على وجهه، 
بدِنه  »ح« أرضاً، بعدما تخلخل ميزان  فارتمى 

تماماً.. 
فقد  المجموعة،  هذه  من  الثالث  المجرم  أّما 
استخدم طفاية الحريق التي كانت موجودة في 
صندوق سيّارتهم، حيث استلّها من هناك على 
حين غفلة، و»يا غافل لك الله«، وَهَوى بحديدها 
الثقيل على رأس الشاب »ق«، على إثرها سال 
الدم مجّدداً من رأس »ق«، واصطبغ المكان بهذا 

اللون األحمر القاِني.
ولم يكن األمر في الحقيقة يستوجب كّل ما 

حصل، وكّل هذا اإلجرام الُمباِغت..

ولم يكتِف أكبر المعتدين الثالثة سنّاً - بذلك، 
بل لم يشِف غليله كّل هذا اإلجرام ، فذهب من 
فوره ناحية سيّارته، واستّل من صندوق الِعّدة 
باتجاه  بغرزه  وقام  براٍغ«،  »مفّك  والمفاتيح 
قلب الشاب »ق«، إْذ كان في تصّرفه الجنوني 
الطائش هذا أكثر وحشيّة ودموّية من الحيوانات 
العالَم  هذا  غابات  من  غابة  أّي  في  المفترسة 

الُمتالِطم الممتّد ..
يستيقظ  لم  اإلجرامية،  العملية  هذه  وعقب 
الشاب »ق« من الغيبوبة داخل المستشفى، إاّل 
في الهزيع األخير من تلك الليلة الُمْرعبة الّدامية..
أيدي  »ح«، فقد نجا من  أّما شقيقه األصغر 
تيّقن  لّما  إذ  بأعجوبة،  المجرمين  اآلسيويين 
عمل  من  عليه  أقدموا  ما  خطورة  من  الثالثة 
انكفؤوا  بشّدة،  القانون  عليه  يعاِقب  إجرامّي 
جنونيّة  بسرعة  بها  وانطلقوا  سيّارتهم،  إلى 
هاربين، خوفاً من أن ُيلَقى القبض عليهم بالجرم 
المشهود، وفّروا بذلك إلى جهة مجهولة حتى ال 
تطالهم يد العدالة، ال من قريب وال من بعيد، فهل 
جاءت تقديراتهم المْزعومة في محلها؟ وهل أّن 
يد الشرطة والعدالة لن تطالهم فعالً، عاجالً أم 
آجالً؟ وهل كانت فلسفتهم الّصفراء الخاوية هي 

 َحَجر ومفّك.. 
وطفاية حريق! 
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المنقذ، وهي حبل النّجاة؟ 
المؤّكد أّن شيئاً من هذا لم ولن يتحّقق لهم، 
لبحٍر  وحرثاً  أحالم،  أضغاث  كلّه  ذلك  كان  بل 
لُِجيٍّ ال ُيمكن حرثه وفالحته بأيِّ حال، ألّن هذا 
في العموم ضربٌ من ضروب الخيال الُمجنّح..

التي  “ق” من غيبوبته،  الشاب  استفاق  ولّما 
استهلكت نحو تسع ساعات، قال للضابط رئيس 

دورية الشرطة التي حضرت إلى المستشفى: 
- من حسن الحظ يا سيّدي، كما أفاد األطبّاء، 
البراغي« قد أصابت  »مفّك  الطعنة بواسطة  أّن 
وأنا   - لي  ِقيَل  كما   – وَخضْعُت  بطني،  أسفل 
في الغيبوبة لعمل جراحي، إلنقاذ حياتي، حيث 
علّي  الثالثة  اآلسيويين  هجوم  أثناء  تعّرضت 
أماكن  في  عّدة،  لطعناٍت  »ح«  شقيقي  وعلى 
عنقي  في  جروح  وإلى  جسدي،  من  مختلفة 
أعْد  لم  إْذ  وقدمّي،  ورأسي  وصدري  وبطني 
أستطيع المشي، أو التحّرك بشكل طبيعي، كما 
أشعر اآلن بصعوبة بالغة في التنّفس، بل أُِصبُْت 
ُمستدامٍة،  ِبعاهٍة  األطبّاء  رأي  يا سيّدي حسب 

وبعجٍز بدنيٍّ ُقدَِّرت نسبتُه بـ 15 في المئة.. 
وكان مركز الشرطة القريب من مكان وقوع 
الجريمة، ورده بالغ عن وقوع ُمشاَجرة حامية 
الوطيس في أحد مواقف السيارات أمام إحدى 
البنايات، وقد ُشوِهد الطرفان – كما قال شهود 
عيان، كانوا قريبين من ساحة الُمشاَجَرة – في 

طرفا  أّنهما  على  تدّل  وعصبيّة،  ارتباك  حالة 
الُمشاَجَرة، كما الحظ الشهود في الوقت عينه، 
الَمجني  وجود “مفّك براغي” مغروزاً في بطن 
عليه، الذي سقط على األرض من دون حراك، 

قبل وصول سيّارة اإلسعاف الّسريع..
وبسؤال عدد من شهود العيان الموجودين، 
الجريمة،  مسرح  من  القريبة  المحال  أصحاب 
بالفعل بسبب  الُمشاَجَرة وقعت  بأّن  تبيّن  فقد 
كّل  لسيّارة  عمومي  موقف  على  عادي  خالف 

من الطرفين الُمتخاِصَمين.
أصحاب  الشرطة،  مركز  عناصر  وتمكن 
العيون الّساهرة، من إلقاء القبض على المتّهمين 
دخلوا  كانوا  آسيوّية،  أصول  من  وهم  الثالثة: 
الدولة من أجل الحصول على فرص عمل، الذي 
يؤّمن لهم وألسرهم هناك على الضّفة األخرى 
لقمة العيش، ومتطلبات الحياة الحّرة الكريمة من 

مأكل ومسكن وتعليم وطبابة وما إلى ذلك..
يبحثون  وهم  المركز  عناصر  يهدأ  لم  حيث 
بحثاً حثيثاً عن المتّهمين الثالثة، حتى استطاعوا 
أّوالً إلقاء القبض على أكبرهم سناً، والذي كان 
يعمل سائق توصيل ركاب بطريقة غير قانونية، 
حيث ُضبِط ُمتلبّساً بتوصيل ركاب بطريقة غير 
قانونية، بعد يومين من وقوع جريمة االعتداء 

على الشقيقين »ق« و»ح«.
في  التحقيق  قسم  إلى  الفاّر  المجرم  واقتِيد 

وجود  مكان  على  دّل  وهناك  الشرطة،  مركز 
ارتكاب  في  معه  تشاَرَكا  اللذين  الشخصين 
الجريمة، واعترف كّل منهم بعظمة لسانه، بما 
قام به من عمل إجرامّي ال يمّت إلى اإلنسانية 
صلة،  بأّي  الدولة  قوانين  واحترام  واألخالق 
ثّم ألم يرد في أدبيّات شرطة المرور أّن قيادة 
السيّارة، والتّعامل مع السائقين اآلَخرين: »فّن 

وذوق وأخالق«؟!..
القاضي رئيس  أمر  القضاء،  دار  وهناك في 
القانونية  اآلراء  وتبادل  التّشاور  بعد  الجلسة، 
مع زمالئه المستشارين، ِبَزّج المتّهمين الثالثة 
العقابيّة واإلصالحيّة«  »المؤسسات  إحدى  في 
مّدة  تنفيذهم  وعقب  عامين،  لمّدة  الدولة  في 
محكوميّتهم هذه، أمَر القاضي في قرار المحكمة 
استبعاداً  الدولة  حدود  خارج  باستبعادهم 
الدولة  نهائيّاً، مع حرمانهم من دخول أراضي 
في القابل من األيام والّسنين بتاتاً، جزاًء ِوَفاقاً 
على ما أقدموا عليه من عمل إجرامّي، كان من 
عمر  في  هما  شاّبين  بحياة  ُيْوِدي  أْن  الممكن 
سبحانه  الله  لكّن  وَينَاَعتِه،  الّربيع  اخضرار 

وتعالى سلّم ولطف، َوَرَعى َوَحَمى. 

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

أخرى هو محض صدفة.
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مما ال شك فيه أن مشكلة المخدرات العالمية 
مازالت تعتبر واحدة من أخطر التحديات الكبرى، 
التي تواجه عالمنا المعاصر، وقد انخرط المجتمع 
الدولي – منذ بدايات القرن العشرين – في جهود 
دفاعية  وخطوط  جدران  لبناء  ومتواصلة  شاقة 
النطاق  واسع  العالمي  االنتشار  وجه  في  قوية، 
األول  الدولي  المؤتمر  فكان  المخدرات،  لمشكلة 
 ،1909 فبراير  شهر  خالل  بشنغهاي،  ُعقد  الذي 
أول  إبرام  إلى  وقراراته  أعماله  قادت  والذي 

الدكتور م�شطفى طاهر- م�شت�شار قانوين

معاهدة دولية لمكافحة المخدرات، وهي المعاهدة 
الدولية لألفيون، الموقعة في الهاي، يوم 13 يناير 
1912. وتوالت من بعدها سلسلة من االتفاقيات 
والصكوك الدولية، التي جسدت اإلرادة العالمية 
لهذه  والفعال  المنسق  التصدي  في  المشتركة 
المشكلة، وكان من أهمها ثالث اتفاقيات، تشكل 
الدولي لمكافحة  القانوني  »اإلطار  في مجموعها 
للمخدرات  الوحيدة  االتفاقية  وهي:  المخدرات«، 
سنة  ببروتوكول  المعدلة  بصيغتها   1961 لسنة 

 ،1971 لسنة  العقلية  المؤثرات  واتفاقية   ،1972
غير  اإلتجار  لمكافحة  المتحدة  األمم  واتفاقية 
المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 

.1988
هذه  على  الموقعة  الدول  معظم  أن  ورغم 
االتفاقيات الثالث تحرص على االلتزام بمبادئها 
وتنفيذ  صياغة  فى  بها  واالستهداء  وأحكامها، 
لمكافحة  الرامية  وخططها  استراتيجياتها 
شهدت  قد  األخيرة  السنوات  أن  إال  المخدرات؛ 

شروخ في جدران 
المكافحة الدولية للمخدرات
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شكلت  التي  السلبية،  الممارسات  من  عدداً 
انتهاكاً واضحاً لهذه المبادئ واألحكام، وتراجعاً 
العامة  »المسؤولية  مقتضيات  عن  مقبول  غير 
إزاء  الدول  هذه  بها  تتحمل  التي  المشتركة«، 
في  ذلك  وتجسد  العالمية،  المخدرات  مشكلة 
مسلكين، كالهما مخل ومعيب، تمثل أولهما في 
لدرجة  المكافحة،  ثوابت  في  والتهاون  التفريط 
إباحة استخدام »القنب« لألغراض الترفيهية، رغم 
الدولية،  للمراقبة  الخاضعة  المخدرات  من  كونه 
التشدد  في  اإلفراط  في  ثانيهما  تبدى  بينما 
واللجوء إلى العنف والقمع، بذريعة الحرب على 
إطالق  لدرجة  المخدرات،  ومكافحة  الجريمة 
المدنيين  من  وفرق  بل  والشرطة،  الجيش  قوى 
كونهم  في  المشتبه  وقتل  لمطاردة  المأجورين، 
وحتى  بها،  والمتجرين  المخدرات  مهربي  من 
- ضمن  بامتياز   – يندرج  نحو  على  متعاطيها، 
حاالت »االختفاء القسري« و»القتل خارج نطاق 

القانون«!.
»حلول  إلى  األخرى  الدول  بعض  لجأت  كما 
وسط« ما بين اإلباحة والحظر، مثلما فعلت دولة 
جورجيا، الواقعة في منطقة القوقاز بغرب آسيا، 
والتي أباحت حيازة وتعاطي القنب، ولكن في إطار 

بعض القيود والضوابط القانونية والتنظيمية. 
االنتهاكات  من  لنماذج  هنا  نعرض  وسوف 
في  مؤخراً  وقعت  التي  السلبية  والممارسات 

مناطق متفرقة من العالم، والتي تسببت – حقيقًة 
»جدران  في  عميقة  شروخ  بإحداث   - وواقعاً 
المكافحة الدولية للمخدرات«، التي بذلت البشرية 
سبيل  في  والفكر،  والجهد  الوقت  من  الكثير 
تشييد بنيانها وإعالء صرحها، على امتداد عقود 

وسنوات طوال.

إباحة تعاطي القنب 
لمراقبة  الثالث  الدولية  االتفاقيات  أن  رغم 
المخدرات توفر ألطرافها قدراً كبيراً من “السلطة 
وتدابيرها  سياساتها  تحديد  في  التقديرية” 
بمكافحة  المتعلقة  والتنفيذية،  التشريعية 
المخدرات؛ إال أنها توجب عليها - في الوقت ذاته 
الكامل لمبادئها وأحكامها األساسية،  – االمتثال 
المخدرات  إنتاج  بقصر  يتعلق  فيما  السيما 
وتوزيعها  واستيرادها  وتصديرها  وصنعها 
على  واستعمالها،  وحيازتها  بها  واإلتجار 
األغراض الطبية والعلمية والصناعية المشروعة، 

من دون سواها. 
شهدت  قد  الماضية  القليلة  األعوام  أن  على 
التي طرأت  الالفتة،  السلبية  المتغيرات  من  عدداً 
المكافحة  وإجراءات  وسياسات  تشريعات  على 
دول  في  وقع  ما  أبرزها  لعل  عديدة،  دول  لدى 
دول  بعض  في  أقل  وبدرجة  الشمالية،  أمريكا 
جميعها  إندفعت  وقد  وغيرها،  الجنوبية  أمريكا 

صوب إباحة استخدام القنب لألغراض الترفيهية، 
وإخالل  الدولية،  لالتفاقيات  صريح  انتهاك  في 
على  تقع  التي  المشتركة،  بالمسؤولية  جسيم 

عاتق هذه الدول تجاه المجتمع الدولي.
على  التفصيل،  من  بشيء  تقدم  لما  ونعرض 

الترتيب التالي:

أوالً- أمريكا الشمالية 
المخدرة  النباتات  أكثر  هو  القنب  مايزال 
انتشاراً في أمريكا الشمالية، وفي مختلف أرجاء 
العالم، وقد تسارعت خطى دول المنطقة الثالث 
)الواليات المتحدة، كندا، المكسيك( باتجاه تقنين 

إباحته: إنتاجاً وإتجاراً وتعاطياً.
ففي الواليات المتحدة.. كان األصل وما زال 
ألي  وحيازته  القنب  تعاطي  وتجريم  حظر  هو 
عام  الصادر  االتحادي،  القانون  بموجب  غرض، 
الذي  للمراقبة،  الخاضعة  المواد  بشأن   1970
تشريعات  أن  إال  األول.  بالجدول  القنَّب  يدرج 
كبير  بشكل  تتعارض  أصبحت  الواليات  بعض 
زراعة  أباحت  بعدما  االتحادي،  القانون  مع 
واستخدام القنب قانوناً لألغراض الترفيهية )غير 
الطبية( وهو مايشمل واليات: أالسكا، كاليفورنيا، 
مينيسوتا،  ماساتشوستس،  مين،  كولورادو، 
نيوهامبشاير،  نيفادا،  ميسيسيبي،  ميريالند، 
أوريجون،  أوهايو،  كارولينا،  نورث  نيويورك، 
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واشنطن  إلى  باإلضافة  فيرمونت،  آيالند،  رود 
التى أصبحت أكثر تساهالً بهذا الصدد.

كما سمحت واليات إلينوي ونيويورك وهاواي 
ببيع القنب واستعماله لألغراض غير الطبية، في 
بالكميات  تتعلق  التي  الضوابط،  بعض  إطار 
المسموح بحيازتها وأعمار مستهلكيها، وشرعت 
ذات  الجنائية  السوابق  بشطب  الثالث  الواليات 
الصلة من السجالت الجنائية بأثر رجعي. وُتشير 
البيانات الصادرة عن هذه الواليات، إلى ارتفاع 
تراجع  مع  الشباب،  بين  القنب  تعاطي  معدالت 
رات  المؤشِّ المقبوض عليهم منهم، وارتفاع  عدد 
»السلبية« للصحة والسالمة العامة، وتشمل عدد 
والمستشفيات  الطوارئ  غرف  دخول  حاالت 
بتعاطي  المرتبطة  والوفيات،  الطرق  وحوادث 

القنَّب.
أما كندا.. فقد أصبحت ثانى دولة عالمياً تسمح 
بموجب  قانوناً،  القنب  واستخدام  وبيع  بزراعة 
بشأن   ،2018 عام  نهاية  فى  الصادر  التشريع 
لألغراض”غير  استعماله  وتنظيم  القنَّب  إباحة 
قد  الحكومة  كانت  الذي  التشريع  الطبية”،وهو 
تعهدت بإصداره،عقب فوزها في االنتخابات التي 
جرت في أكتوبر2015. وعقب دخول قانون القنب 
الصحة  وزارة  نفذت  العام؛  هذا  في  النفاذ  حيز 
حمالت لتوعية الجمهور باآلثار الصحية لتعاطي 
القنب أثناء الحمل، وتوعية الشباب بمخاطر قيادة 
يونيو  وفي  المخدرات.  تأثير  تحت  السيارات 

2019، أقر البرلمان مشروع قانون جديد، سمح 
للمواطنين السابق إدانتهم بحيازة القنب، بالتماس 
العفو عنهم، وخفض العوائق التي تحول من دون 
إعادة إدماجهم، من خالل برامج التعليم والعالج 
وإعادة التأهيل. وفي المكسيك.. سمحت المحكمة 
العليا، في نوفمبر 2016، ألربعة من المدَّعين، من 
دون غيرهم - بحيازة وزراعة القنَّب لالستهالك 
ضرورة  إلى  استناداً  الطبي«،  »غير  الشخصي 
احترام ذواتهم وحرياتهم.  وفي يونيو 2019، أقر 
مجلس النواب خطة التنمية الوطنية، التي تضمنت 
المحظورة،  المخدرات  تجريم  بإلغاء  مقترحاً 
عقد  كما  اإلدمان.  من  العالج  نطاق  وتوسيع 
الفترة من  استماع في  الشيوخ جلسات  مجلس 
2019 لرسم خطط إلباحة  إلى نوفمبر  أغسطس 
اقتداًء  للقنب،  الطبي«  »غير  االستعمال  وتنظيم 
كندا  من  كل  شهدته  الذي  التشريعي  بالتطور 

وأوروغواي وكندا.

ثانياً- أمريكا الجنوبية 
الجنوبية  أمريكا  في  المناقشات  تواصلت 
حول السياسات المعنية بالمخدِّرات، وخصوصاً 
قانوناً  القنَّب  بإباحة وتنظيم تعاطي  يتعلق  فيما 
عدة  واعتمدت  الطبية،  وغير  الطبية  لألغراض 
وكولومبيا  شيلي  ومنها  المنطقة  في  بلدان 
 – انتقصت  تشريعية  وأوروغواي،تعديالت 
»المفترض«  االلتزام  من   - متفاوتة  بدرجات 

لمكافحة  الدولية  االتفاقيات  بأحكام  الدول  لهذه 
المخدِّرات. 

 ،84 رقم  المرسوم  اعتماد  تم  تشيلي..  ففي 
بصنع  سمح  الذي   ،2015 ديسمبر   7 بتاريخ 
األدوية المشتقة من القنَّب. وفي يوليو 2016، نظر 
البرلمان في مشروع قانون لنزع الصفة الجرمية 
عن استهالك القنَّب وزراعته ألغراض االستعمال 
الشخصي، الطبي وغير الطبي. وفي كولومبيا.. 
الذي   ،2015 ديسمبر  في   2467 رقم  المرسوم 
مشروعة  سوق  وإنشاء  القنَّب  بزراعة  سمح 
لتسويقه لألغراض الطبية والعلمية، كما أعفى َمن 
يزرع عدداً من نبتات القنَّب ال يجاوز العشرين 
الطبي الشخصي من الحصول على  لالستهالك 
ترخيص، وهو ما قد يؤدِّي إلى تسريب القنَّب إلى 
سوق االتِّجار غير المشروع. وفي أوروغواي.. 
صدر القانون رقم 19 / 172، المؤرخ 20 ديسمبر 
رقابة  لنظم  قانونيًّا  إطاراً  أنشأ  والذي   ،2013
األغراض  غير  في  القنَّب  استعمال  على  الدولة 
قانونية،  قنوات  ثالث  وأنشئت  والعلمية.  الطبية 
لالستعمال  القنَّب  على  الحصول  لألفراد  تيسر 
والنوادي  المنزلية،  الزراعة   : وهي  الطبي،  غير 
مارس  وفي  لة.  المسجَّ والصيدليات  االجتماعية، 
عمليات  لتنظيم  سجاّلً  الحكومة  افتتحت   ،2016
شخص  لكل  يسمح  بما  القنَّب،  وشراء  بيع 
القنَّب شهرّيًا  من  40 غراماً  ل بشراء نحو  مسجَّ
لة. كما يسمح لكل أُسرة  من الصيدليات المسجَّ
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مسجلة بزراعة ست نبتات قنَّب فقط. 

ثالثاً- جورجيا 
كانت المحكمة الدستورية في جورجيا قد قضت 
خالل عام 2015، بإلغاء عقوبة السجن لحيازة القنب، 
إذا كانت الكمية ال تتجاوز 70 غراماً، مع اإلبقاء على 
على  الغرامات.  مثل  األخرى  اإلدارية«  »العقوبات 
أعوام،  ثالثة  بعد  عادت  قد  ذاتها  المحكمة  هذه  أن 
لتخطو خطوة أخرى، أكثر اقتراباً من هدف “إباحة 
حيازة القنب لألغراض الترفيهية”، من خالل حكمها 
الصادر بتاريخ 30 يوليو 2018، الذي ألغت بموجبه 
على  اإلدارية،  الغرامات  فيها  بما  العقوبات،  جميع 
التعاطي غير الموصوف طبياً للقنب، وقضت فيه بأن 
الطبي  غير  االستعمال  على  إدارية«  »عقوبة  فرض 
للقنب »غير دستوري«، ألن ذلك من شأنه أن ينتهك 
حق اإلنسان في »النمو الحر«. وأكدت الحكومة أن 
التتعدى  صغيرة  كميات  بحيازة  يتعلق  الحكم  هذا 
“الخمسة غرامات” من القنب لالستهالك الشخصي 
في »مكان خاص«.كما نصت الالئحة التنفيذية التي 
بأنه  الخاص«  »المكان  تعريف  على  الحقاً،  صدرت 
المنزل الخاص. وتم حظر تعاطي القنب في وجود 
استهالك  وأي  »الخاصة«  األماكن  في  ولو  القصر 
العام  النقل  ووسائل  العامة  األماكن  في  للقنب 
وأماكن العمل والمدارس والمرافق التعليمية األخرى 
واألماكن المجاورة. كما تم حظر تعاطي القنب لمن 
القنب  زراعة  وتظل  والعشرين،  الحادية  دون  هم 
»الخاصة«. وتشكل أي  محظورة، حتى في األماكن 
عليها  يعاقب  »جريمة«  السابقة  للضوابط  مخالفة 
قانوناً.  وارتباطاً بما تقدم؛ فقد لفتت الهيئة الدولية 
المجتمع  أن  إلى  مؤخراً  االنتباه  المخدرات  لمراقبة 
في  بالتحديات  حافلة  مرحلة  حالياً  يشهد  الدولي 
التأكيد  ما يستدعي  المخدرات، وهو  مجال مكافحة 
اآلن – وأكثر من أي وقت مضى - على أن “تنظيم” 
إباحة القنب لألغراض الترفيهية الُيغني عن “التجريم 

الكامل” لحيازته واستخدامه.

القتل خارج نطاق القانون 
أن  على  المتحدة  األمم  وثائق  أكدت  ما  كثيراً 
حقوق اإلنسان الثابتة والمعترف بها دولياً، هي 
التفريط  يمكن  وال  للتصرف،  قابلة  غير  حقوق 
فيها قط، كما ال يمكن إعفاء أي دولة منها تحت 
أي مبرر. كما أدان العديد من المنظمات األممية 
االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، واإلجراءات 
الدول  بعض  باشرتها  التي  المفرطة،  القمعية 
القتل  حد  بلغت  والتي  مواطنيها،  بحق  مؤخراً 
إنفاذ  في  الحزم  بزعم  القانون،  نطاق  خارج 
السياسات والتدابير الوطنية لمكافحة المخدرات.  
وقد تجسد األنموذج األبرز لهذه االنتهاكات في 
وإعالمية،  أممية  تقارير  »الفلبين«، بحسب  دولة 
حيث كان الرئيس الفلبيني »رودريغو ديتيرتي« 
قد بادر - بمجرد وصوله إلى السلطة في شهر 
لمواجهة  ضخمة،  حملة  بإطالق   -  2016 يونيو 
وإدمان  بالده،  في  المخدرات  مشكلة  استفحال 
بوعد  وفاًء  عليها،  الفلبينيين  من  اآلالف  مئات 

انتخابي قطعه على نفسه.. فكان أن أصدر أوامره 
ألجهزة الشرطة، ومن بعدها لقوات الجيش، بل 
ولفرق من السكان المأجورين، بمالحقة مهربي 
المخدرات والمتاجرين بها، بل والمدمنين عليها 
رحمة،  بال  جميعاً  عليهم  والقضاء  ومتعاطيها، 
مع وعد بحماية القائمين على ذلك من المساءلة 
بواجبهم  لقيامهم  رواتبهم،  ورفع  بل  القانونية، 
في حماية الفلبين وشعبها من آفة اإلدمان على 
ألف   27 نحو  مقتل  المحصلة  وكانت  قوله!  حد 
فلبيني طبقاً لمصادر حقوقية غربية، بينما قالت 
السلطات الفلبينية إن هذا الرقم مبالغ فيه كثيراً، 
وال يتعدى بضعة آالف، وأن معظم حاالت القتل 
النفس، في مواجهة مستهدفين  عن  كانت دفاعاً 
محاولة  لدى  بعنف  الشرطة  قاوموا  مسلحين، 
اعتقالهم.  والحقاً، صرح قائد الشرطة الفلبينية، 
في الخامس من نوفمبر 2020، بأن حصيلة قتلى 
الحرب على المخدرات، منذ عام 2016، بلغت 7987 
عملية  و36  ألفاً   234 شنت  الشرطة  وإن  قتيالً، 
مداهمات في الفترة من يوليو 2016 حتى أكتوبر 
2020، أسفرت عن ضبط 357 ألفاً و69 من تجار 

المخدرات ومروجيها.
وقد تعرضت عمليات اإلعدامات غير القانونية 
في  الفلبين  شهدتها  التي  الشرطة،  وانتهاكات 
من  شديدة  موجة  إلى  المخدرات،  على  حربها 
ومنظمات  رسمية  جهات  جانب  من  االنتقادات، 

مع  العالم، خاصًة  دول  العديد من  في  حقوقية، 
تفوق  أنها  ُيعتقد  التي  الضحايا،  أرقام  ارتفاع 
ثالثة أضعاف األرقام الرسمية المعلنة، وطالبت 
أممي«  »تحقيق  الجهات والمنظمات بإجراء  هذه 
لمراقبة  الدولية  الهيئة  دعت  كما  بشأنها.  
الفوري  اإليقاف  إلى  الفلبين  حكومة  المخدرات 
لتلك االنتهاكات، وعدم اعتبار اإلتجار بالمخدرات 
أو تعاطيها مبرراً لها، مشددًة على ضرورة تقديم 
المكافحة  إجراءات  العدالة، وتنفيذ  إلى  مرتكبيها 
في ظل التقيد التام باألصول والمبادئ القانونية 
»المحاكمة  بمبدأ  يتعلق  ما  خاصًة  الواجبة، 

العادلة«.
عنه  عبر  الذي  الموقف  ذات  هو  ذلك  وكان 
أما  المتحدة.   باألمم  اإلنسان  حقوق  مجلس 
باالنتقادات  االكتراث  عدم  فكان  »ديتيرتي«  رد 
واالستمرار  ولحكومته،  له  الموجهة  واالتهامات 
في حربه الشرسة بال هوادة، وانسحاب حكومته 
من المحكمة الجنائية الدولية، عندما شرع المدعي 
المثارة  اإلدعاءات  في  بالتحقيق  للمحكمة  العام 
خارج  القتل  عمليات  من  اآلالف  وقوع  حول 
نطاق القضاء بالفلبين، ولم يتردد في منع ممثلي 
المحكمة الجنائية الدولية والهيئة الدولية لمراقبة 
دخول  من  الدولية  العفو  ومنظمة  المخدرات 
األرض الفلبينية، مهدداً من يطأها منهم، بتقديمه 

»وجبة للتماسيح«!.
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قضايا و أحكام مرجعية

دولة  في  العليا  االتحادية  المحكمة  أشارت 
برنامج  أن  إلى  المتحدة  العربية  اإلمارات 
»واتس اب« يمكن أن يستخدم في جرائم تقنية 
العالنية  توافر  دائماً  يتيح  ال  ولكنه  المعلومات 
في  شخصين  بين  استخدم  إذا  الجريمة  في 
غرف مغلقة، وذلك في حكمها بقضية قام خاللها 
الزوج المتهم عن طريق البرنامج بإرسال مقطع 
زوجته  لوالدة  المتحرك  بهاتفه  صوره  فيديو 
سلوكيات  إثبات  بقصد  وكان  فقط،  الشاكية 

ابنتها، وليس بقصد عرضه على الغير.
إحدى  في  مقيمة  امرأة  أن  الوقائع:  وفي 
إمارات الدولة ، قاضت زوجها المقيم لتصويرها 
وإرساله   ، المتحرك  بهاتفه  رضاها  دون  من 
ما  أب«،  »واتس  برنامج  عبر  لوالدتها  الفيديو 
يشكل انتهاكاً للحرية الخاصة لها، وجريمة من 
جرائم تقنية المعلومات المعاقب عليها في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة. 
إعادة  العليا  االتحادية  المحكمة  وقررت 
االبتدائية  محكمتا  كانت  الذي  الزوج  محاكمة 
عليه  قضتا  نفسها  اإلمارة  في  واالستئناف 
بالحبس والغرامة وإغالق حسابه على برنامج 

�شعد حممد اأبوزيد - باحث قانوين 

»واتس أب«.
وأعادت المحكمة االتحادية العليا القضية إلى 

محكمة االستئناف لنظرها مجدداً. 
قرارها  العليا في  االتحادية  المحكمة  وبينت 
اعتصم  قد  المتهم  أن  األوراق  من  الثابت  أن 
بأن  وقرر  الدعوى،  مراحل  كل  في  باإلنكار 
عبر  الشاكية  زوجته  تصوير  من  به  قام  ما 
برنامج  عبر  الفيديو  وإرساله  المتحرك،  هاتفه 
»واتس اب « لوالدتها وذلك بهدف اطالعها على 
الثالثة  بهم  خاصاً  أمراً  كان  ابنتها،  سلوكيات 
ما  وأن  آخر،  أحد  عليه  يطلع  ولم  أشخاص، 
لزوجته،  الخاصة  للحرية  انتهاكاً  ليس  به  قام 
تقنية  جرائم  مكافحة  قانون  عليه  ينطبق  وال 

المعلومات اإلماراتي.
قد  نفسها  اإلمارة  في  العامة  النيابة  وكانت 
أحالت الزوج المتهم إلى المحاكمة، موجهه إليه 
المجني  خصوصية  على  االعتداء  تهم:  ثالث 
بهاتفه  فيديو  مقطع  لها  التقط  حيث  عليها، 
المتحرك، ونشره للغير عن طريق وسيلة تقنية 
سالمة  على  واعتدى  أب«،  »واتس  معلومات 
اإلصابات  بها  فأحدث  عليها،  المجني  جسم 

الطبي والتي أعجزتها عن  بالتقرير  الموصوفة 
عشرين  على  تزيد  ال  مدة  الشخصية  أعمالها 
يوماً، وسب المجني عليها سالفة الذكر بألفاظ 
سباب بما يخدش شرفها، مطالبة بمعاقبته طبقاً 
العقوبات ومكافحة جرائم تقنية  لمواد قانوني 

المعلومات.
وقضت المحكمة االبتدائية في اإلمارة نفسها 
بحبس المتهم ستة أشهر وتغريمه عشرة آالف 
درهم عما أسند إليه من التهم الثالث لالرتباط 
عن  وإبعاده  الجنائية  بالمصروفات  وألزمته 
العقوبة، وإغالق حسابه على  تنفيذ  بعد  البالد 
برنامج »واتس أب« ومصادرة هاتفه المتحرك 
التهمة،  محل  الفيديو  مقطع  على  احتوى  الذي 
فرفض المتهم هذا الحكم وطعن به أمام محكمة 
االستئناف في اإلمارة نفسها، والتي أيدت حكم 
عن  اإلبعاد  تدبير  وألغت  االبتدائية  المحكمة 

الدولة فقط. 
ولم يرتض المحكوم عليه هذا القضاء فطعن 

به أمام المحكمة االتحادية العليا.
وقال دفاع المتهم إن الحكم أخطأ في تطبيق 
القانون، حيث لم يفطن إلى خصوصية العالقة 

جرائم »الواتس أب« في الغرف المغلقة



57 العدد 603 مارس 2021
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

وأن  باعتبارهما زوجين،  والشاكية  المتهم  بين 
بهاتفه  للشاكية  تصوير  من  المتهم  به  قام  ما 
المتحرك كان بقصد إرساله لوالدتها، ولم يقم 
بإرسال مقطع الفيديو لشخص آخر، وأن واقعة 
على  مر  أنه  باعتبار  بالتقادم  سقطت  السب 
يسقط  وبالتالي  أشهر  ثالثة  من  أكثر  حدوثها 
من   »10« للمادة  استناداً  الشكوى  في  الحق 
اإلمارات،  دولة  في  الجزائية  اإلجراءات  قانون 
وأن الحكم اعتمد على تقرير فحص طبي صادر 
من المستشفى إلدانة المتهم عن جريمة االعتداء 

رغم تعارضه مع أقوال الشاكية.
وأيدت المحكمة االتحادية العليا طعن المتهم 
ذاته  في  يتضمن  أن  يجب  الحكم  أن  موضحة 
ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد فحصت 
األدلة التي قدمت إليها والطلبات والدفوع المبداة 
أمامها، وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي 
في  والحقيقة  الواقع  أنه  ترى  ما  إلى  توصلها 
يتغير  قد  الذي  الجوهري  الدفاع  وأن  الدعوى، 
به وجه الرأي في االتهام يتعين على المحكمة 
أن تعرض له وتقسطه حقه في الرد، وإال كان 
المبطل واإلخالل بحق  بالقصور  حكمها معيباً 

الدفاع بما يوجب نقضه.
مبنية  تكون  أن  يجب  األحكام  أن  وأضافت 
على أسباب واضحة جلية، تنم عن تحصيل فهم 
األوراق  من  له سند  ومما  الدعوى،  في  الواقع 
استخلصتها  التي  والحقيقة  المقدمة  والبينات 
واقتنعت بها والتي قد قام دليلها الذي يتطلبه 

القانون، ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي 
إليها قضاؤها، وأن تكون قد ردت على  انتهى 
في  وبذلت  الجوهرية  الدفاع  وأوجه  الدفوع 
المطلع  تطمئن  التي  الوسائل  كل  ذلك  سبيل 
وأدلتها  الدعوى  بوقائع  ألمت  أنها  الحكم  على 
وأحاطت بها، وأن الدفاع الجوهري الذي يعيب 
الحكم إغفال الرد عليه هو كل دفاع يقرع سمع 
يؤدي  أن  إن صح  ويكون من شأنه  المحكمة، 
إلى تغيير وجه الرأي في الدعوى، وكان يتوجب 
الدفاع  لهذا  يعرض  أن  االستئناف  حكم  على 
ويقسطه حقه من البحث والتمحيص بلوغاً إلى 
غاية األمر فيه، ولذلك استحق الحكم المطعون 
فيه أن يتم نقضه وإحالته إلى محكمة استئناف 

مشكلة بهيئة مغايرة للنظر فيه مجدداً.
وللتعليق على قرار المحكمة االتحادية العليا 
في هذه القضية، نوضح التالي، أن المتهم أنكر 
عبر  المعلومات  تقنية  بجريمة  المتعلقة  التهمة 
ما  وأن  الدعوى،  مراحل  كل  في  أب«  »واتس 
فعله ليس انتهاكاً للحرية الخاصة لزوجته التي 
كانت راضية بالتصوير. و رضا المجني عليه 
له أهميته في سير مجريات الدعوى، والمقصود 
برضا المجني عليه هو الرضا السابق على الفعل 
يمحو  ال  أنه  ومضمونه  عليه،  الالحق  وليس 
حق  من  ألنها  العقوبة  من  يمنع  وال  الجريمة 
سبباً  للجاني  ويعطي  يخففها  ولكنه  المجتمع، 
للرأفة به بحسب قانون العقوبات االتحادي رقم 
المادة )378(، والتي تنص  1987 وفق  3 لسنة 

من  كل  والغرامة  بالحبس  يعاقب  التالي:  على 
العائلية  أو  الخاصة  الحياة  حرمة  على  اعتدى 
لألفراد، وذلك بأن ارتكب أحد األفعال اآلتية في 
غير األحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء 

المجني عليه:
أ- استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق 
جهاز من األجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت 
أي  أو  الهاتف  طريق  عن  أو  خاص  مكان  في 

جهاز آخر.
ب- التقط أو نقل بجهاز أياً كان نوعه صورة 

شخص في مكان خاص.
فإذا صدرت األفعال المشار إليها في الحالتين 
السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من 
الحاضرين في ذلك االجتماع، فإن رضاء هؤالء 

يكون مفترضاً. 
بإحدى  ذاتها من نشر  بالعقوبة  يعاقب  كما 
طرق العالنية أخباراً أو صوراً أو تعليقات تتصل 
بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية لألفراد ولو 
تزيد  بالحبس مدة ال  كانت صحيحة. ويعاقب 
على سبع سنوات وبالغرامة الموظف العام الذي 
يرتكب أحد األفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً 

على سلطة وظيفته.
والقصد الجنائي منتٍف في هذه القضية ألن 
الزوج لم يقصد انتهاك حرمة زوجته والتصوير 
المحكمة  لذلك كان قرار  الزوجية،  تم في بيت 
مع  متوافقاً  القضية  هذه  في  العليا  االتحادية 

القوانين والعدل.
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تسمية  أو  عام،  تحديد  وجود  عدم  من  بالرغم 
التنبؤية، لكن بعضهم ذكر  محددة لمفهوم الشرطة 
السعي  إطار  في  تعمل  التي  األمنية،  الجهة  أنها 
الستباق الجريمة، ومنعها قبل وقوعها، عبر االعتماد 
المناهج  واستخدام  المخاطر،  تقييم  عملية  على 
الجرائم  رصد  بهدف  المعلومات،  لجمع  المنظمة 
والتنبؤ باتجاهاتها المستقبلية، لتعزيز فاعلية أجهزة 

إنفاذ القانون في حال مواجهتها الجرائم.

اختالف المفهوم واتفاق المضمون
ومصطلح الشرطة التنبؤية حديث نسبياً، ويختلف 
قيام  المثال،  سبيل  على  فنرى  ألخرى،  دولة  من 
المعلومات  جمع  على  بالتركيز  األمريكية،  الشرطة 
بتوفير  وأيضاً  المحتملة،  بالمخاطر  ترتبط  التي 
استخبارات مهمة، تتطلب ردود أفعال مباشرة، يمكن 
توظيفها، لتقليل أو منع التهديدات القائمة، بينما تقوم 
البيانات،  تحليل  على  بالتركيز  البريطانية  الشرطة 
المعتاد،  والمجرم  الظرفية  الجريمة  يخص  فيما 
منها  لالستفادة  للمجرمين،  شخصي  ملف  ووضع 
من  نمط  أي  تحديد  مع  القرارات،  أنسب  اتخاذ  في 
الجرائم، سيتم التركيز عليها لمواجهتها، بينما هناك 

ر�شا اإبراهيم حممود-باحث

المفهومين  كال  بين  الجمع  على  يقوم  آخر  اتجاه 
السابقين، والذي عرف الشرطة التنبؤية، بأنها نظام 
)منتج(  على  للحصول  المعلومات،  وتحليل  لجمع 
استخباري، للمساهمة في صناعة القرار داخل أجهزة 

إنفاذ القانون.
أم  التكتيكي  المستوى  على  أكان  سواًء 
بكل  التنبؤية  الشرطة  أن  يتضح  لذا  االستراتيجي، 
مسمياتها،  اختالف  ورغم  السابقة،  التعريفات 
ملموساً،  واقعاً  وباتت  مضمونها  في  اتفقت  لكنها 
التي تقودها االستخبارات  الشرطة  أنها  لتؤكد على 
للحصول على المعلومات االستخبارية، ثم تحليلها، 
للمساهمة في اتخاذ قرارات موضوعية، للتعامل مع 
ملحوظ  ارتفاع  بها  ُيرى  التي  الجغرافية،  المناطق 
والجماعات  العناصر  وتحديد  الجريمة،  لمعدل 
اإلجرامية المتورطة فيها، وبما يساعد على تنفيذ عدد 
من التكتيكات واالستراتيجيات، بجانب إعادة توزيع 
وتقليل  الجريمة  وقوع  من  للحد  األمنية،  العناصر 
تعريف  اإلطار  ذات  في  يدخل  كما  الضحايا،  أعداد 
قيادة  تعمل تحت  التي  الشرطة  بأن  أكثر وضوحاً، 
تفصيلية  على صورة  للحفاظ  تهدف  االستخبارات، 
محدثة حول نمط الجريمة وتطورها المستمر، ألجل 

تدخل الجهات واألجهزة األمنية، وتطوير ردود أفعال 
الناشئة،  أو  المتغيرة  بالتهديدات  متعلقة  تكتيكية، 
على  القبض  وإلقاء  اإلجرامية،  الشبكات  ووقف 

مرتكبي الجرائم أينما كانوا.   

تقنية تنبؤية وخوارزميات
ثم يأتي دور التقنية التي لها أيضاً دور كبير في 
بي  )بي  موقع  التنبؤية، وبحسب  الشرطة  مساعدة 
سي موندو( فقد تم تسميتها هي األخرى بـ )التقنية 
التنبؤية(، وهي عبارة عن خوارزمية جديدة تسمى 
)اكس-لو( قام بتطويرها ضابط بالشرطة اإليطالية، 
القبض  إلقاء  في  )نابولي(،  مدينة  شرطة  ساعدت 
العمر )55( عاماً، قبل  على أحد اللصوص يبلغ من 
الصرف  مراكز  ألحد  سرقة  جريمة  بتنفيذ  قيامه 
اآللي، بعد التخطيط لها ببلدة )ميستر( القريبة من 
مدينة )البندقية( الشهيرة بنحو ثمانية كم، علماً بأن 
محددة  وأوامر  رموز  بأنها  ُتعرف  الخوارزميات، 
بشكل دقيق، ُتوضع بجهاز الحاسوب للقيام بعملية 
من  األولى  هي  اإليطالية،  الحالة  تكن  ولم  محددة، 
للقبض  التنبؤية  الشرطة  عليها  تعتمد  التي  نوعها، 
حيث  جرائمهم،  بتنفيذ  القيام  قبل  مجرمين،  على 

الشرطة التنبؤية.. واقع وطموح
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قامت شرطة مدينة )شيكاغو( األمريكية عام 2017 
الُسبل والطرائق نفسها لمراقبة المشتبه  باستخدام 
بهم، وعبر استخدام الخوارزميات، يتم تحديد بيانات 
لوضع  المواطنين  من  للعديد  طبيعية،  غير  سلوكية 

معايير اإلجرام.
األمريكية  التقنية  شركة  تأكيدات  وبحسب 
)بريدبول(، وهو االسم المختصر للشرطة التنبؤية، 
يمكنها  بيانات،  تحليل  تعمل على  فإن خوارزمياتها 
تحسين وسائل الكشف عن الجرائم بنسبة تتراوح 
من )10 –  50%( ببعض المدن، حيث يقدم البرنامج 
تخص  األمريكية،  الشرطة  لقوات  نصائح  بريدبول، 
المواقع التي يجب عليها تركيز دورياتها فيها، لكن 
الشركة أفادت بتطلب ذلك األمر، فترة زمنية للحصول 
على البيانات التاريخية، بما في ذلك نوعيات الجرائم 
ومواقع وأوقات حدوثها، وجمع تلك المعلومات مع 
كثير من البيانات األخرى، ذات الطبيعة االقتصادية 
أو االجتماعية، على أن يجري تحليلها عقب ذلك، من 
نفسه،  البرنامج  يحاول  كما  الخوارزميات،  خالل 
فيها  حدوث  المحتمل  من  ومواعيد،  بأماكن  التنبؤ 
عشرة  االثنتي  الساعات  مدى  على  معينة،  جرائم 
المقبلة، ويتم تحديث الخوارزمية كل يوم، عندما ترد 
أي بيانات جديدة، كما يوفر التعلم اآللي مجموعة من 
البيانات،  في  اإلحصائية  األنماط  لتحديد  األساليب، 
النماذج  باستخدام  بسهولة  وصفها  يصعب  التي 
اإلدراك  قدرات  تتجاوز  أنها  أو  القياسية،  الرياضية 
التقنية تقوم  الطبيعية عند الخبراء البشريين، وهذه 
في  شرطة،  دائرة  خمسين  من  أكثر  باستخدامها 

الواليات المتحدة.

استنتاجات منطقية وروادع محتملة
األبحاث  من  الكثير  إجراء  نتاج  من  كان 
العالم،  الرئيسة في  اإلدارات  والمشاركات، من قبل 
وتعاونها مع مصنعي ومصدري البرمجيات، أن تم 
تحسين النماذج التنبؤية بشكل مستمر، حيث أعطت 
للبيانات  نقاط  لعدة  وأولوية  إضافية  استنتاجات 
الثالثة األكثر أهمية، وهي تتمثل في )تاريخ الجريمة 
ووقت الجريمة ونوع الجريمة(، وبالتالي المساعدة 

على تسهيل أعمال جمع البيانات، أو ربما الحد منها، 
قاعدة  تعريفي من  إنشاء مصفوفة ملف  يمكن  فقد 
بيانات، تحوي شركاء محددين، مثل حمض نووي 
عن  الكشف  أو  الحادث،  موقع  في  موجود  محتمل 
أعيرة نارية وما شابه ذلك من أمور، بجانب فحص 
مقاطع فيديوية من كاميرات المراقبة األمنية وإشارات 
أدق  إجراء  من  المحققين  ُيمكَّن  الذي  األمر  المرور، 
المراقبة  كاميرات  بيانات  جمع  ومع  االعتقاالت، 
االستشهاديات  مع  بالتوازي  وسيرها  والسالمة، 
منع  في  استثمارات  إلى  الوصول  يمكن  األخرى، 
التنبؤية،  الشرطة  أهداف  ومن  إعاقتها.  أو  الجرائم 
الجريمة، عبر وضع رجال  األفراد من عنف  حماية 
والزمان  المكان  في  األمنية،  والفرق  الشرطة 
تطبيق  عبر  وذلك  العنف،  حدوث  قبل  المناسبين، 
نماذج التحليل المعقدة، لخرائط تحوي نقاطاً ساخنة 
استراتيجية  تدعم  الخرائط  وهذه  محتمالً،  وإجراماً 
الشرطة وانتشارها في األماكن، التي تشهد ارتفاعاً 
في معدالت الجرائم، وإيجاد روادع محتملة لمرتكبي 
الوطنية  الشرطة  المتكررة، على غرار عمل  الجرائم 
الذكية،  المجسات  من  شبكة  بإنشائها  الهولندية، 
المعلومات  البالد كافة، لجمع وتحليل  أرجاء  تغطي 
ظهور  ومع  معاً،  االفتراضية  أو  الواقعية  البيئة  من 
ومحلل  استخباراتي  محلل  مثل  جديدة،  وظائف 
نظراً  األعمال،  هذه  الدول  من  عدد  تبنى  الجريمة، 
ألن محلل االستخبارات، يلزم أن يكون محترفاً عند 
تجميعه البيانات والحقائق وتوثيقه األدلة والظروف 
اإلجرامي،  بالعمل  تتعلق  مواد  وأي  واالستجوابات، 
إطار  داخل  في  وضعها  على  الفائقة  قدرته  مع 
يتسم بالمنطقية لتحليل القضايا، وكذا شرح أي من 

الظواهر اإلجرامية، ووصف اتجاهاتها المستقبلية. 

عوامل وتقنيات ومليارات
هناك عدة عوامل، كان لها أهم األدوار، لإلسراع 
تقودها  التي  التنبؤية،  الشرطة  تطبيق  على  بالعمل 
تلك  تمثلت  وقد  غربية،  دول  عدة  في  االستخبارات 
فترة  خالل  الجرائم،  معدالت  تزايد  في  العوامل، 
القبض  معدالت  وتراجع  العشرين  القرن  ثمانينيات 

بجانب  القانون،  عن  والخارجين  المجرمين  على 
األمنية  والنُظم  المهام  قدرة  بعدم  ذلك  اقتران 
التقليدية، على رد الفعل أثناء تعاملها مع التطورات 
من  أوجدته  وما  العولمة،  أفرزتها  التي  الالحقة، 
فرص للجماعات اإلجرامية المنظمة، وباألخص الذي 
واالستفادة  والتقنية،  المادية  الحدود  بتجاوز  تمثل 
التطورات  مكنت  أن  بعد  التقنية،  التطورات  كل  من 
وباألخص  المعلومات،  تكنولوجيا  في  المتزايدة 
الذكاء االصطناعي، إدارات الشرطة، من إدارة تحليل 
المعلومات والبيانات الضخمة، المتوافرة لديها بشكل 
من  ماليين  في  والتنقيب  البحث  في  كفاءة،  أكثر 
االجتماعي  التواصل  بمواقع  الموجودة  المعلومات 
بالشوارع،  المراقبة  وكاميرات  الحكومية،  والبيانات 
على  تكون  أن  يمكن  معلومات  أي  على  العثور  من 
بالجاني،  أو  إجرامي  عمل  بأي  صلة  أو  اتصال، 
بخالف مساهمة قانون الجريمة األمريكي، الصادر 
كبيرة،  مالية  ميزانيات  تخصيص  في   ،1995 عام 
إنفاذ  أجهزة  في  المعلومات  تكنولوجيا  لتوظيف 

القانون.
وعلى المستوى العالمي بدأت تظهر طموحات 
معدالت  كانت  أن  فبعد  كثيراً،  التنبؤية  الشرطة 
اإلنفاق، على تقنياتها تقارب ثالثة مليارات دوالر 
عام 2015، زادت عام 2020 لتصل إلى )9.9( مليار 
اعتقاد مسؤولي  ذلك مع سريان  دوالر، وتزامن 
الشرطة الغربيين، في أن هناك نسبة محدودة من 
من  كبير  بارتكاب جزء  يقومون  من  هم  األفراد، 
الجرائم، ما دفع أولئك المسؤولين وباألخص في 
الشرطة  فاعلية  تعزيز  نحو  البريطانية،  الشرطة 
وحدات  تشييد  خالل  من  عليهم،  القبض  إللقاء 
التركيز على  استخبارية تكون مهامها األساسية 
تلك الجرائم، وهو ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في 
معدالت الجريمة، على مدار ثالث سنوات، وصل 
إلى )24%(، علماً بأن أجهزة الشرطة االسترالية، 
في  البريطانية،  نظيرتها  حذو  األخرى  هي  حذت 
الجرائم  أنشطة  لمواجهة  نفسه،  المفهوم  تطبيق 
داخل  سواًء  الوطنية،  للحدود  العابرة  المنظمة 

البالد، أو التي على مقربة من سواحل أستراليا.
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الشرطة العالمية

وهو  المدى،  بعيد  الصوتي  الجهاز  تطوير  تم 
أداة البث الصوتي والنداء، كنتيجة مباشرة لهجوم 
فّجر  حينما  كول  المدمرة  على   2000 أكتوبر   12
إرهابيون على متن قارب صغير المدمرة األمريكية، 
بحاراً   39 وإصابة  بحاراً   17 مقتل  عن  أسفر  ما 
األمريكية  البحرية  رأت  الهجوم،  بعد  متنها.  على 
الحاجة إلى أداة للتواصل مع المهاجمين المحتملين 

اللوتيننت دان ماركو* 

وإبعادهم أو إيقافهم من مسافات بعيدة.
األجهزة  بـ  المجهزة  البحرية  للسفن  يمكن 
الصوتية بعيدة المدى أن تالحق أو تبلغ أو توجه 
أو تحذر مشغلي القوارب التي تكون في خطر أو 
تشارك في نشاط غير قانوني أو الذين من المحتمل 

أن تشكل أفعالهم تهديداً في أعالي البحار.
اآلن  المدى  بعيدة  الصوتية  األجهزة  تبني  يتم 

من قبل وكاالت إنفاذ القانون كأداة قوية ومتعددة 
من  واسعة  مجموعة  مع  لالتصال  االستخدامات 

االستخدامات.
األجهزة الصوتية بعيدة المدى هي في األساس 
جهاز اتصال يقوم بأمرين في ظل ظروف صعبة 
بالتواصل  أوالً  للعناصر  يسمح  فهو  للغاية: 
تحقيق  عدم  آمنة، وفي حالة  بوضوح من مسافة 

تكنولوجيا التحكم بالحشود
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تحذير  إلعطاء  الجهاز  استخدام  يمكن  االمتثال، 
لألفراد المستهدفين أو مجموعة كبيرة.

المدى  بعيدة  الصوتية  األجهزة  تركيب  يمكن 
والقوارب  المدرعة  الجند  وناقالت  المركبات  على 
تم  محمولة  وحدة  هناك  إن  حتى  والمروحيات، 
في  القانون  إنفاذ  وكاالت  قبل  من  استخدامها 
وأحداث  التكتيكية  والمواجهة  الكبيرة  المظاهرات 
إطالق النار النشطة والكوارث الطبيعية، ما يسمح 
للعناصر بالتواصل بطريقة واضحة وموجزة عبر 

مسافات طويلة إلعالم وتوجيه وتحذير الناس.
مسجلة  رسالة  إرسال  المدرب  للمشغل  يمكن 
مسبقاً أو التحدث مباشرة عبر الميكروفون. تنقل 
األجهزة الصوتية بعيدة المدى الرسالة بحيث يمكن 
الحشد وعلى مسافات  فهمها من خالل ضوضاء 
كبيرة. يمكن أيضاً إرسال الرسالة بلغة المجموعة 

المستهدفة أو بلهجتها.

السيطرة على الحشود
اكتسبت األجهزة الصوتية بعيدة المدى ألول مرة 
اهتماماً وطنياً الستخدام سلطات إنفاذ القانون في 
عام 2009 عندما استخدمته إدارة شرطة بيتسبرغ 
خالل المظاهرات في قمة مجموعة العشرين. وقد 
أشاد بها الرؤساء والُعمد وقادة الفرق التكتيكية في 

جميع أنحاء البالد.
على  المدى  بعيدة  الصوتية  األجهزة  تحتوي 
استخدامها  تم  لقد  متعددة.  تكتيكية  تطبيقات 

كما  بهم.  المشتبه  مع  والتواصل  المواجهات  في 
المعرضين  األشخاص  لتحذير  استخدامها  تم 
إطالق  أحداث  من  يقتربون  كانوا  إذا  للخطر 
قبل  من  أيضاً  األداة  تم نشر هذه  النشطة.  النار 
الشرطة في هيوستن وأوكالند وداالس وشيكاغو 
ونيويورك أثناء المظاهرات واالضطرابات الكبيرة، 
وكذلك أثناء أعمال الشغب في فيرجسون بوالية 

ميسوري.
األوامر  بتسجيل  الوكاالت  من  العديد  تقوم 
القانونية  غير  التجمعات  أثناء  الستخدامها  مسبقاً 
اإلدارات  من  مسبقة  موافقة  على  الحصول  بعد 
هذه  في  المدربون  المشغلون  وتمكن  القانونية. 
األحداث الكبيرة من التواصل مع الحشود واألفراد 
شرطة  إدارة  واستخدمت  بعيدة.  مسافات  من 
في  المدى  بعيدة  الصوتية  األجهزة  دييغو  سان 
تحذيرات  أصدرت  حيث  كبير،  بنجاح   2016 عام 
باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية لمجموعة كبيرة من 

المتظاهرين.
في الماضي كانت هذه االتصاالت تتم باستخدام 
مكبرات الصوت، لكن هذه التقنية لها حدود. ترسل 
األجهزة الصوتية بعيدة المدى الرسالة في شعاع 
من 15 إلى 30 درجة، والصوت واضح جداً ومفهوم 
األفراد  المستحيل على  يكاد يكون من  أنه  لدرجة 
أن  عنيفة  مظاهرات  في  عليهم  القبض  تم  الذين 
تقوله  كانت  ما  فهم  أستطع  »لم  بالقول  يدعوا 

الشرطة« للدفاع عن أنفسهم.

تحذير غير مميت
المدى  بعيدة  الصوتية  األجهزة  من  آخر  جانب 
هو نغمة التحذير غير المميتة، والتي يمكن توجيهها 
إلى األفراد أو الحشد الذي تجاهل األوامر، ويواصل 
التقدم بقوة على الشرطة. تؤدي نغمة التحذير، في 
معظم الحاالت، إلى قيام األفراد المستهدفين بتغطية 
آذانهم بشكل غريزي واالبتعاد عنها ويمكنهم صد 

هؤالء األفراد من دون الحاجة إلى قوة جسدية.
التي  كورب«  »لراد  من  بوتنام  روبرت  يقول 
تصنع هذه األجهزة: »إن األجهزة الصوتية بعيدة 
المدى ليست سالحاً بل نظام اتصاالت بعيد المدى 

واضح للغاية وبديل أكثر أماناً للقوة المتحركة«.
يتوصل  لم  جداً،  جديدة  التكنولوجيا  ألن  نظراً 
عالمي  بروتوكول  إلى  بعد  القانون  تطبيق 
لالستخدام المعقول لنغمة تحذير األجهزة الصوتية 
بعيدة المدى. وقد طعن ستة أفراد بشكل قانوني 
في استخدام النغمة من قبل شرطة نيويورك أثناء 
االضطرابات في عام 2014، ولم تبت المحكمة بعد 

في دعاواهم.

التقنية والتكتيكية
المدى  بعيدة  الصوتية  األجهزة  استخدام  تم 
بنجاح من قبل فرق التدخل السريع في المواجهات، 
وأثناء  المخاطر  عالية  التوقيف  أوامر  واعتقاالت 
وقد  االنتحارية.  الموضوعات  مع  التعامل 
الحشود الختراق  في  التحكم  استخدمتها وحدات 
أعمال  أثناء  المتولدة  للغاية  الصاخبة  الضوضاء 
الشغب لإلبالغ عن المواجهات المحتملة وتوجيهها 
وتخفيف حدتها. على سبيل المثال، استحوذ قسم 
شرطة كولومبوس )أوهايو( على وحدة لألجهزة 
في  أفضل  بشكل  للتحكم  المدى  بعيدة  الصوتية 
الحشود بعد أعمال الشغب في جامعة والية أوهايو.
تتمثل ميزة تعزيز قدرة الشرطة على االتصال 
احتمالية  انخفاض  في  القانون  إنفاذ  عمليات  في 
أو  نتشاجر  ال  نتواصل،  عندما  القوة.  استخدام 

نطلق النار.
األزمات  في  مفاوضون  التكتيكية  الفرق  ولدى 
ويمكن  المواقف،  لتهدئة  واسع  نطاق  على  تدربوا 
دعم  المدى  بعيدة  الصوتية  األجهزة  لوحدة 
التواصل من قبل هؤالء المحترفين في مواقف أكثر 

مما كان ممكنًا في السابق.
خبير االتصاالت جيمس هيومز قال مرة »فن 
االتصال هو فن القيادة«. وتعمل وكاالت إنفاذ 
المتصلين  أفضل  تمكين  على  الرائدة  القانون 
المواقف الصعبة بكلماتهم لمنع  لديها من حل 
في  الخسائر  وحتى  واإلصابة  الممتلكات  تلف 

األرواح.

* مدرب شرطة معترف به دولياً وكان ضابط شرطة حائز على أوسمة عالية ويمتلك 33 عاماً من الخبرة في إنفاذ القانون. من الجوائز التي حاز عليها 
أفضل ضابط شرطة للعام، وضابط سوات للعام، وأفضل موظف إنساني للعام، وضابط العنف المنزلي للعام. بعد تقاعده، بدأ اللوتيننت ماركو في الكتابة. 
وهو مؤلف مشارك لكتاب »فن البقاء في الشوارع: تكتيكات المواجهات المميتة«. كتب عدة روايات مثل »الدعوة، صنع شرطي مخضرم«، »سوات ، الفرسان 
الزرق في الدروع السوداء«، »أبطال مجهولون« و»مصير األبطال«، باإلضافة إلى كتابه األخير »رجال الشرطة في التاريخ األمريكي«. دان هو عضو في الهيئة 

.Police1 االستشارية للتحرير بمجلة
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ضفاف

من المحتمل أن تدفع األخبار الكاذبة عدداً من البريطانيين المنتمين لبعض الجاليات إلى رفض تلقي 
اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وفقاً لتحذير أحد األطباء. فقد تحدث الطبيب هاربريت سود، الذي يقود 
جهود الخدمة الصحية الوطنية البريطانية لمكافحة التضليل، عن قلق كبير، موضحاً أن مسؤولين يعملون 
على تصحيح كثير من األخبار الزائفة. وأخبرت طبيبة من منطقة ويست ميدالندز »بي. بي. سي« أن 
عدداً من مرضاها قد رفضوا أخذ اللقاح عندما جاء دورهم. وقال د.سود إن مسؤولين يعملون مع عدد 
من األشخاص، الذين يعتبرون قدوة بين أعضاء الجالية، ومع عدد من المؤثرين والزعماء الدينيين وقادة 
الجالية لتفنيد الخرافات المتداولة حول اللقاح، إذ إن هناك الكثير من المعلومات المضللة تحوم حول 
مكونات اللقاح. وأضاف: »نحاول العثور على مؤثرين وعلى أشخاص يعتبرون قدوة لغيرهم، كما نفكر 
أيضاً في المواطنين العاديين الذين يجب أن يتصرفوا بسرعة حيال هذه المعلومات لكي يدعموا بعضهم 

بعًضا، ففي النهاية كل شخص هو قدوة للجميع«.
ما يحدث في بريطانيا ليس مختلفاً عما يحدث في بلدان كثيرة بدرجات متفاوتة. فمنذ ظهور اللقاحات 
وهناك موجة من األخبار والمعلومات المضللة التي ينشرها بعضهم حول هذه اللقاحات التي كان العالم 
ينتظرها على أحّر من الجمر لتكون سبيل الخالص من فيروس كورونا الذي أصاب ما يقرب من 100 
مليون من سكان الكرة األرضية، وقضى على ما يزيد على مليونين منهم. كانت نظرية المؤامرة تقتصر 
على الفيروس الذي انتشرت حكايات كثيرة عنه وعن تصنيعه في مختبرات بعض الدول، وكان الخالص 
يكمن في تصنيع لقاح له، حتى إذا ما تم تصنيع اللقاح انتقل التشكيك إلى اللقاح نفسه، وهو الذي من 
المفترض أن يسهم في إنقاذ البشر من تفاقم انتشار الفيروس وفتكه بالماليين منهم إذا ما استمر في 

االنتشار بهذه األعداد الهائلة، والتسبب في وفاة الكثيرين بهذه الوتيرة.
والمقيمين  المواطنين  بين  الوعي  نشر  على  بأنفسهم  قادته  يحرص  بلد  في  نعيش  أننا  الله  نحمد 
لإلقبال على أخذ اللقاح، ودحض اإلشاعات، وتصحيح المعلومات الكاذبة والمغلوطة بكل الوسائل، وعبر 
حساباتهم الشخصية على وسائط التواصل االجتماعي. فقد كانت قيادة دولة اإلمارات من أوائل قيادات 
العالم التي تلقت لقاح كورونا منذ طرحه. لم تتردد هذه القيادات ولم تشكك في اللقاح، بل أسهمت في 
الناس على دحر اإلشاعات واألخبار المضللة  المثل في تشجيع  التي أجريت عليه، وضربت  األبحاث 
للوصول إلى مناعة جماعية مبنية على العلم والمعرفة، ال الجهل والتشكيك وتبني نظريات المؤامرة. فمع 
انطالق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا حث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« المواطنين والمقيمين على أرض دولة اإلمارات 
على تلقي التطعيم ضد الفيروس. وقال سموه في تغريدة له عبر حساب سموه في موقع تويتر: »قطعت 
اإلمارات شوطاً مهماً في السيطرة على الوباء الذي تسبب به فيروس كورونا. واليوم نحن الثاني عالمياً 
في سباق التطعيم. جهود مقدرة ومشكورة لجميع فرق العمل. ورسالتي للجميع أن يسارع للتطعيم 
ألنه حماية للصحة، وحماية لالقتصاد، وحماية لمكتسباتنا، وتسريع لتعافي بالدنا الكامل بإذن الله«. 
كما غرد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
المسلحة، عبر حسابه على تويتر قائالً:»بجهود فخر اإلمارات األبيض نجحنا في تقديم أكثر من مليون 
و275 ألف جرعة لقاح إلى المواطنين والمقيمين في الدولة.. وهذا يؤكد نجاح سير عملية التطعيم ضد 
كورونا. نشكر القائمين عليها ونقدر جهودهم. بتكاتف الجميع سنصل إلى المعدالت المستهدفة سريعاً، 

ونمضي إلى طريق التعافي الكامل بعون الله«.
خاللها  فقدت  والجوائح،  واألوبئة  األمراض  من  بالعديد  الطويلة  مسيرتها  عبر  البشرية  مرت  لقد 
ماليين البشر، وتضررت اقتصاداتها. ولوال اختراع اللقاحات ما كان لهذه األمراض واألوبئة والجوائح 
أن تتوقف. هذه االختراعات التي أنقذت البشر وحمت البشرية من الفناء لم تواجه تشكيكاً وال مقاومة 
وال نظريات مؤامرة، كما يواجه لقاح كورونا اليوم، فهل يكمن السبب في سهولة التواصل عبر وسائط 

التواصل االجتماعي في عصرنا هذا كي نعدها نقمة ال نعمة؟
نتمنى أن ال نصل إلى هذا االحتمال ألنه جائحة نحن في غنى عنها.
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البحرين
ثم ينتقل بنا لوريمر في مؤلفه إلى البحرين 
العاصمة  هي  فيقول:  المنامة  عن  ويتحدث 
العاصمة  المحرق  بينما  للبحرين  التجارية 
السياسية التي يقيم فيها الشيخ الحاكم. وميناء 
المنامة الوحيد الذي تستعمله السفن التجارية، 
وتمتد المنامة لمسافة ميل ونصف على واجهة 
الداخل نصف ميل، ومساكن  البحر وعمق في 
المدينة مبنية باألحجار الصغيرة المثبتة بالطين 
وسطها  في  يوجد  مساحة  وهناك  والجص، 
المساكن  أما  الحوانيت.  جانبيها  وعلى  السوق 
النخيل  أكواخ من سعف  الخارج فمعظمها  في 
السياسية  الوكالة  مبنى  المباني،  وأحسن 

البريطانية. 
في  المنامة  حصن  أو  الديوان  قلعة  وتقع 
سهل مكشوف خلف المدينة وهي مقر الحاكم 
أبراج  وفيه  جيدة  حالة  في  والبناء  الصيفي 
متعددة. وتتميز المساجد ببساطتها ولها مآذن 
قصيرة، يبلغ ارتفاعها نحو 12 قدماً وال توجد 
أشجار في المدينة، لكن توجد آثار زراعة نخيل 
قرب  عين  من  ينبع  فلج  بواسطة  تروى  كانت 

قلعة الديوان بجانب المستشفى األمريكي. 
يبلغ عدد سكان المدينة 25000 نسمة ويبلغ 
عدد غير المسلمين نحو 200 نسمة يتكونون من 
هندوس ويهود ومسيحيين، وهناك أيضاً ستة 
أمريكيين وأربعة أوروبيين ويعمل المسيحيون 

دليل الخليج..دليل الخليج..
لنجة والجزر اإلماراتيةلنجة والجزر اإلماراتية

بالتجارة، وفي المستشفى األمريكي.
من  الشرب  مياه  الغنية  الطبقات  تشتري 
غويفة.  أم  آبار  من  به  يأتون  الذين  الحمالين 
وهناك أحواض ماء األول اسمه »القفول« يمأل 
والثاني  المتعددة  الينابيع  من  الفائض  بالماء 
اسمه »عين مقبل« خاص بالحاج مقبل الذكيري. 
أما الغسيل ففي كل بيت تقريباً توجد بئر ضحلة 
عمقها ستة أقدام. أما سوق المدينة ففيه نحو 
450 حانوتاً. وفي المنامة يوجد المقر الرئيس 
هناك  وتوجد  البريطاني.  السياسي  للمعتمد 
الهولندية  اإلصالحية  الكنيسة  إرسالية  أيضاً 

األمريكية، تحتفظ بمحل لبيع اإلنجيل.
ويوجد مستشفى تابع لإلرسالية شيد سنة 
1902 فيه عشرين سريراً. وفي عام 1904 قدم 
 17000 يقل عن  لما ال  المستشفى خدمات  هذا 
مدرسة  توجد  اإلرسالية  من  وكجزء  مريض. 

تدرس اللغة العربية سجل فيها 68 طالباً.
ويقول:  المحرق،  إلى  الكتاب  بنا  ينتقل  ثم 
المحرق هي المدينة المهمة في جزيرة البحرين، 
وهي مقر الشيخ الحاكم. ويحيط البحر بها من 
الجهات الشرقية والجنوبية والغربية وهناك نبع 
وعندما  الشرب،  بماء  المدينة  يغذي  عذب  ماء 
ويكنسها.  البلدة  أزقة  يكتسح  البحر  ماء  يعلو 
وهناك سوق كبير  المحرق تجار عموماً  وأهل 
لؤلؤ  تجار وصيادو  فيه  دكان   300 من  مكون 
ومالحون وأصحاب سفن وخبازون وحالقون 

وخياطون وصناع أحذية وهناك أيضاً نحو 700 
سفينة تذهب للغوص على اللؤلؤ.

مسقط
ويستمر لوريمر بالحديث في مصنفه »دليل 
ومقاطعات  مدن  عن  الرابع  الجزء  الخليج« 
مسقط  مدينة  عن  بالحديث  وينتقل  الخليج 
ويروي لنا حديثاًً عن القلعتين الشهيرتين هناك 
فيقول: »وسائل الدفاع الرئيسة عن مسقط هما 
و»جاللي«  »ميراني«  تسميان  اللتان  القلعتان 
المبنيتان فوق الجبال على الطرفين من الشاطئ 
الرملي، وكل منهما قائمة فوق مرتفع صخري 
فوق سطح  قدماً  مائة وخمسون  ارتفاعه  يبلغ 
الصخر.  في  منحوت  سلّم  إليه  ويؤدي  البحر 
أكثر  الغرب  في  الواقعة  »الميراني«  وقلعة 
الدفاعي،  تصميمها  في  تعقيداً  وأكثر  ارتفاعاً 
الشرق  إلى  »الجاللي«  األخرى  القلعة  وتقع 
وهي بناء أصغر وأبسط. وهاتان القلعتان كانتا 
مصممتين جيداً عندما بناهما البرتغاليون بحيث 
تسيطران على المدينة وتحميانها سواء من جهة 
األرض أو من جهة البحر. ومن المباني الحربية 
في القلعتين الصيرة الشرقية والصيرة الغربية 

على الجانب اآلخر.
الماء الخاص بالمدينة فيقع على   أما مورد 
بعد نصف ميل من الوادي الكبير وتحميه قلعة 
عالية مرتفعة، وهناك أبراج أخرى في المدينة، 
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غير أن المستعمل منها قلعتا الميراني والجاللي 
وفيهما مدافع وقوة عسكرية يبلغ تعدادها 200 

رجل أكثرهم من البلوش المسلحين بالبنادق.
 أما مدينة مسقط األصلية فتمتد نحو نصف 
ميل من الشرق إلى الغرب وربع ميل من البحر 
الجانبين  من  مسورة  والمدينة  الداخل.  إلى 
الجنوبي والغربي وحالة السور جيدة وبه أبراج 
من  وسطه  في  ويقطعه  وأخرى  مسافة  بين 
الناحية الجنوبية »الباب الصغير« وعلى مسافة 
»الباب الكبير« وهما بابان حصينان يقف عليهما 
فمبنية  المدينة  منازل  أما  نهاراً.  ليالً  الحراس 
على قدر من الجمال تتكون من طابقين أو أكثر 
مبنية بالحجارة واألسمنت ومطلية بالجص. أما 
المساجد فهي أبنية قديمة بال قباب وال مآذن. 
لكن واحداً ُبني في عام 1905 أكثر أناقة وجماالً.

من  خليط  يشاركهم  عرب  المدينة  وسكان 
جنود  أكثرهم  الذين  البلوش  مثل  األجناس 
وبحارة، واإليرانيون أصحاب محالت وصناع 
ألحفة وفرش، أما الهنود فهم أصحاب رؤوس 
األموال يستوردون األرز والمنسوجات والسكر 
والبن من الهند ويصدرون التمر.. ويعيش في 
أصحاب مخازن  برتغالياً  مسقط نحو عشرين 
أيضاً  وبائعي مشروبات ودخان، وفي مسقط 
يذهب  الصيف  وفي  اليهود.  من  ستة  يوجد 
الجو  حيث  الباطنة  منطقة  إلى  مسقط  سكان 
المدينة  فتكتظ  الشتاء  في  أما  هناك،  اللطيف 
إلى أكثر من عشرة آالف  ويصل عدد سكانها 

نسمة.
وإلى جوار مسقط تقع مدينة مطرح على بعد 
التجارية  العاصمة  وهي  عنها.  ونصف  ميلين 

ويبلغ  الشاطئ  محاذاة  على  وتمتد  للسلطنة 
مطرح  وسكان  ياردة.   1400 خليجها  اتساع 
مزيج من األجناس مثل مسقط. والمدينة مكان 
لتحميل وتنزيل البضائع ومعظم تجارة الصادر 
جماعة  ومن  هنود  أغلبهم  والتجار  والوارد، 
»الخاجة« يستوردون األرز واألقمشة والسكر 
الطازج  التمر  ويصدرون  والتوابل  والزيت 
»متوت«  المسمى  المجفف  والسمك  والجاف 
ويحكم  البريطانية.  بالحماية  الهنود  ويتمتع 
المدينة واٍل من قبل السلطان وتتألف الحامية 

من مئة جندي.

لنجة
ثم ينتقل لوريمر ويحدثنا عن لنجة وتجارتها 
ولكي  لكن بصورة مختصرة،  بدبي،  وعالقتها 
تقديم  من  البد  أكثر،  مفهوماً  الموضوع  يكون 

له فتقول:
اإليراني،  الساحل  على  الواقعة  لنجة  كانت 
العاصمة الثانية لإلمارة القاسمية الكبرى أيام 
الشيخ سلطان بن صقر األول )1805 - 1866( 
وبقيت كذلك بعده أيضاً. وفي عام 1887، كان 
القاسمي  راشد  بن  الشيخ قضيب  لنجة  حاكم 
وفي ذلك العام أيضاً، عينت الحكومة اإليرانية 
أمير البحر الداريابيكي أمين السلطان مديراً عاماً 
للموانئ، وكان أول ما فعله هو أنه هاجم لنجة 
واعتقل الشيخ قضيب وعين بدله الشيخ محمد 
بن خليفة بن سعيد القاسمي. لكن هذا الحاكم 
 1898 عام  في  فإنه  إيران،  يوالي  أن  من  بدالً 
هاجم الحامية اإليرانية وطردها، لكن انتصاره 
لم يدم طويالً، فبعد عام أي 1899 هاجمت قوات 
إيرانية ضخمة المدينة واحتلتها، بينما فر الشيخ 
محمد بن خليفة إلى الشارقة. وقد سجل سقوط 

لنجة نهاية حكم القواسم هناك. 
أما تأثيره على المستوى المحلي فإن السلطة 
اإليرانية الجديدة راحت تفرض ضرائب كثيرة 
تجارتهم  ابتدأت  الذين  المدينة  تجار  على 
يراقب  ممن  وكان  بالزوال.  وتنذر  بالهبوط 
دبي  حاكم  بن حشر  مكتوم  الشيخ  األوضاع، 
وهذا  هناك،  الحرة  التجارة  سياسة  اتبع  الذي 
إلى  الذهاب  لنجة  تجار  من  كبير  بعدد  دفع 
دبي واإلقامة بالقرب من الخور باعتباره ميناًء 
انتقلت  وهكذا  وإقالعها.  السفن  لرسو  طبيعياً 
بذلك  دبي وشكلت  إلى  هناك  من  لنجة  تجارة 
االنفتاح التجاري والسوق الحر وهي السياسة 

المتبعة إلى يومنا هذا.
باختصار  لوريمر  تكلم  الموضوع  هذا  عن 

وقال: 
تجارياً  مركزاً  قريب  وقت  إلى  لنجة  كانت 
يخدم منطقة واسعة مهمة ومركزاً مهماً لجمع 
الذي  التصدير  اللؤلؤ، فصارت ميناء  وتصدير 
نافس البحرين وانتشر عمالؤها في كل الموانئ 
لكن  عمان.  وكذلك ساحل  الخليج  على ساحل 

الشيخ عبدالله بن عيسى مع مرافقيه وضابط عثماني - 1900
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على  جمركية  تعريفة  طبق  الفارسي  النظام 
الصادرات، لذلك نظر التجار إلى ميناء دبي التي 
تذهب سفنها إلى الهند بدون مضايقات تجارية. 
ولكي ينقذ كبار التجار أنفسهم من دمار شامل، 
فقد انتقلوا إلى دبي وأسسوا ألنفسهم وكاالت 
اإليرانية  الحكومة  تتخذ  لم  وما  هناك،  تجارية 
خطوات إلزالة أسباب هذا فإن لنجة تصبح ميناء 
محلياً فقط، تتبعها موانئ »بستك« و»الرا«. علماً 
بأن المحال التجارية في لنجة يبلغ عددها 455 
محالً تجارياً وهناك شركات كبرى يبلغ عددها 
والهند  المتحدة  المملكة  مع  تتاجر  شركة   28

وألمانيا وغيرها من الدول.
بسطور،  لنجة  عن  لوريمر  حدثنا  ومثلما 
بسطور  موسى  أبو  جزيرة  عن  حدثنا  فإنه 
أيضاً، وكالهما للقواسم انتزعت إيران ملكيتهما 
منهم. لذلك البد من تمهيد قليل من جانبنا لكي 

تتوضح الصورة أكثر.
أبو موسى جزيرة تقع قبالة الشارقة، وهي 
من الجزر التابعة لإلمارة ومن مصادر دخلها 
األحمر«  »المغر  مناجم  فيها  تقع  إذ  أيضاً 
المستعمل في البناء والذي كان حكام الشارقة 
يمنحون امتيازه إلى شركات أجنبية. ففي عام 
1883 تولى أمر الشارقة الشيخ صقر بن خالد 
بن سلطان القاسمي وأولى حكم أبو موسى إلى 
عمه الشيخ سالم بن سلطان القاسمي وسارت 
فترة  بين  كانت  بينما  الشكل،  هذا  على  األمور 
وأخرى تصل إلى الجزيرة سفن حربية إيرانية 
أثر  وقد  هناك.  السلطة  أمام  قوتها  تستعرض 

سقوط لنجة الذي أشرنا إليه سابقاً على الوضع 
صقر  بالشيخ  حدا  ما  المنطقة،  في  السياسي 
بن خالد القاسمي االهتمام بجزيرة أبو موسى 
خوفاً من األطماع اإليرانية، لذلك قرر أن يوطد 
نفوذه أكثر هناك فقام بإعداد قوة أرسلها إلى 
الشارقة هناك، كما رفعته  الجزيرة رفعت علم 
الصغرى  وطنب  الكبرى  طنب  جزيرتي  على 
أيضاً، ومن جانبه دعا الشيخ صقر أبناء قبيلة 
الذهاب  الخان  بلدة  في  الموجودين  السودان 
إلى جزيرة أبو موسى. لكن هذا العمل لم يثن 
السلطات اإليرانية من القيام باحتالل الجزيرة، 
منها  وترجل  »مظفري«  المدمرة  اتجهت  لذلك 
العلم  ورفعوا  الشارقة  علم  وأنزلوا  الجنود 
اإليراني. فلما وصلت األنباء إلى الشيخ صقر 
البريطانية  الممثلية  بإبالغ  سارع  خالد  بن 
المقيم  أبلغت  والتي  بالموضوع،  الشارقة  في 
السياسي في بو شهر »وليم كوكس« بالحادث 
األمر  بلغ  وعندما  حكومته.  إلى  أحاله  الذي 
اللورد كيرزن نائب الملك في الهند أبلغ حكومته 
بريطانية  بحرية  قطع  إلرسال  مستعد  أنه 
اإليراني  العلم  إلنزال  الشارقة  شيخ  ترافق 
طلبت  الخارجية  وزارة  لكن  الحامية.  وطرد 
منه التريث وعدم استعمال العنف، ثم باشرت 
الحكومة  مع  محادثاتها  البريطانية  الحكومة 
اإليرانية، وانتهت في 1904/5/24 عندما وافقت 
الحكومة اإليرانية على إنزال علمها واالنسحاب 
من الجزيرة وكذلك بقية الجزر. لكنها احتفظت 

بحقها لمناقشة مصير هذه الجزر مستقبالً.

جزيرة أبو موسى
عن جزيرة  تحدث  فقد  لوريمر  أما صاحبنا 

أبو موسى عما كانت عليه عام 1905، فقال:
جزيرة أبو موسى تقع على بعد بضعة أميال 
عن مدينة الشارقة وهي مستطيلة الشكل وقطرها 
نحو ثالثة أميال وفيها بعض التالل في منتصفها 
إلى360 قدماً، وفيها مياه صالحة  ارتفاعها  يصل 
للشرب من عشرين بئراً. ومعظم السكان من قبيلة 
السودان الذين كانوا في قرية الخان في الشارقة. 
حاكم  عم  وهو  سلطان  بن  سالم  الشيخ  أما 
الشارقة فقد منح امتياز »رواسب أكسيد الحديد 
األسود« لقاء إيراد سنوي قدره 250 دوالراً سنوياً 
ويستخرج نحو 40.000 كيس من هذا األوكسيد. 
إلى هناك ينتهي لوريمر من حديثه عن جزيرة أبو 
موسى. لكن البد من التذكير بأن أطماع إيران لم 
دولة  بميالد  يحتفلون  العرب  كان  فعندما  تنته. 
انتكس،  االحتفال  لكن  المتحدة،  العربية  اإلمارات 
ذلك أنه في الساعة الخامسة والنصف من صباح 
يوم الثالثاء 1971/11/30 غزت القوات اإليرانية 
وطنب  الكبرى  وطنب  موسى  أبو  الثالث  الجزر 
جوي،  وإنزال  بحرية  بحملة  واحتلتها  الصغرى 
وهم  الشارقة  من  شرطة  رجال  ستة  واستشهد 
ووطنهم.  جزيرتهم  عن  ويدافعون  يقاتلون 
وأهالي  الحكام  الفعل عند  رد  اتسم  ما  وسرعان 
تجوب  مظاهرات  وخرجت  بالغضب  اإلمارات 
الشوارع وتطالب باالنتقام. وفي يوم 1971/12/9 
قدمت اإلمارات شكوى إلى األمم المتحدة وطالبت 
زالت  وما  دولية،  محكمة  إلى  القضية  بعرض 

القضية معلقة إلى اآلن.
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زمان الوصل

د. محمد رضوان الداية
كاتب وأستاذ 

األدب األندلسي والمغربي

النقاد بين نماذج غير قليلة من  يقارب بعض 
الشعر  البطولي والتاريخي وبين  العربي  الشعر 
اليونانيين وغيرهم.  الملحمي المعروف في آثار 
ويربطون بين هذه األشعار وبين الذوق العربي 
عامة، ناظرين إلى تلك األشعار العربية باعتبارها 

الصورة الشعرية العربية المقاربة للمالحم.
وفي  الجاهلي  العصر  في  العرب  خاض  وقد 
فيها  تظهر  كثيرة  مواقع  اإلسالمية  العصور 
البطوالت، وتدور وقائع تحقق المالمح الملحمية.
وفي التراث األندلسي نصوص شعرية سجلت 
من األحداث التاريخية ما يدخل تحت هذا العنوان.

»1«
مديدتان،  حربان  الجاهلي  العصر  في  وقعت 
دامت كل واحدة منهما نحو أربعين سنة »تثور 
وتخبو وال تنتهي« وظهر فيها فرسان وشجعان، 
وقد خلّد ديوان عنترة بطوالته الحقيقية ثم جاءت 
على  فألقت  عنترة«  »سيرة  الشعبية  السيرة 
شخصية عنترة الحقيقية ظالالً قصصية خيالية 
تشبه األساطير. ولو نظم الشعراء فتوحات العرب 
الهجري شعراً قصصياً  القرن  في  وغرباً  شرقاً 
ليكون  »معتمداً على حقائق التاريخ« لكان كافياً 
من  مالمح  وظهرت  المالحم،  عداد  في  داخالً 
الشعر الذي يصنفه بعض من النقاد ملحمياً في 
المشرق وفي المغرب العربي »األندلس خاصة«.

اختراق  في  تمام  أبي  قصيدة  مثل  وقصيدة 
»عمورية«،  عاصمتها  وتحطيم  بيزنطة،  دولة 
سيف  حروب  في  المتنبي  قصائد  من  وأخرى 
الدولة، ووالية حلب آنذاك: تدخل في هذا الملمح 
لم تدخل فيها عناصر األساطير،  الملحمي، وإن 
الصراع  وألوان  والرواة،  الشعراء  وخياالت 

الخرافي.
في  المتنبي  إبداع  فروخ  عمر  د.  علل  وقد 
المعارك، واستغراقه في ذلك »تاريخ 2:  وصف 
462«: ».... وقد برع المتنبي في وصف المعارك 
الجيوش  بأمور  عالماً  شجاعاً  فارساً  كان  ألنه 
عارفاً بأساليب القتال، وألنه خاض المعارك فعالً 

وأبلى بالًء حسناً...«.

»2«
وصف د. فروخ أرجوزة البن عبد ربه بأنها من 
باب المالحم، أبياتها أربع مئة وخمسة وأربعون 
الناصر. وفي  قالها في غزوات عبدالرحمن  بيتاً 
الخطيب  بن  الدين  لسان  نظم  غرناطة  عصر 
تاريخ بالد المشرق والمغرب واألندلس وملوكهم 
وأحوالهم شعراً في كتاب سماه: »رقم الحلل في 
نظم الدول«. وهو ينحو منحى ما صنع ابن عبد 
ربه، غير أن لسان الدين استوفى تلخيص التاريخ 
اإلسالمي، وفصل في تاريخ األندلس وخصوصاً 

في مدة دولة غرناطة، دولة بني األحمر.
الله  بحمد  المطولة  منظومته  الدين  لسان  بدأ 
تعالى، وبيان فضل الهداية على الضاللة، قال في 

المطلع:
الحمد لله الذي ال ينكره

           من سرحت في الكائنات فكره
ذي الفضل والقدرة والجالل

             مخترع الخلق بال مثال
من رفع السماء من غير عمد

              دون معين أو ظهير أو ولد
وفي آخر التقديم:

والوعد حق واإلله الحاكم
             والله ال يفلت منه الظالم

نسأله التوفيق والسعادة
           فالخير للفاعل خيراً عاده

وأحداثه  اإلسالمي  التاريخ  أخبار  افتتح 
وسلم  عليه  الله  صلى  الله  برسول  وأعالمه 

األسوة والقدوة قال:
لما أقام الله رسم الحق بالحاشر العاقب هادي 
الخلق »الحاشر، والعاقب من أسماء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم، وهي صفات غالبة، ومنها: 

هادي الخلق«.
محمد رسوله األمين

       المجتبى ذي المنصب المكين
مؤيداً بالمعجزات الواضحة

          أنوارها للمبصرين الئحة...
الح الهدى وانقشع المحذور

          وعم آفاق البالد النور

وتابع ابن الخطيب وصف األحداث التاريخية 
الراشدين، وقال في وفاة  الخلفاء  متسلسلة مع 
أبي بكر »رضي الله عنه« وخالفة عمر »رضي 

الله عنه«:
فياله بدر هدى قد أفال

          واستخلف الفاروق لما ارتحال
فوشجت للملة العروق

          لما تولى أمرها الفاروق
وفتحت في عزه الفتوح

          في خبر مجمله مشروح

»3«
الشعري  المنظوم  يتبع  الخطيب  ابن  وكان 
التاريخية بشرح  الموضوعات  في موضوع من 
به  بدأ  ما  إيضاحه.  أو  شرحه  يلزم  لما  موجز 
أبوبكر من فتح الشام، حتى عظم الفتح، ثم غزا 

العراق وأوقع وقعة القادسية، ثم توالت الفتوح.
والراشدي  النبوي  العصر  من  انتهى  ولما 
ذلك:  بعد  نشأت  التي  الدول  على  بالكالم  تابع 
األموية فالعباسية، فالعصور التالية من األيوبية 
والمملوكية. وذكر دول المغرب العربي، وتسلسل 
»النصف  إلى زمانه  األندلس وصوالً  الدول في 
لسان  وفاة  كانت  فقد  الثامن،  القرن  من  الثاني 

الدين بن الخطيب سنة 776هـ«.
على  معالجاته  في  الخطيب  بن  واعتمد 
االختصار، واإليجاز والوقوف عند كبار الحوادث 

واألخبار، فقال في عبدالملك بن مروان:
أبو الملوك الخلفاء الجلّه

            ومطلع األقمار واألهله
عانى حروب ابن الزبير مّده

          ونال باألشدق عمرو شده
ونهكته فتنة ابن األشعث

        وكلهم لبأسه لم يلبث
وعصب العراق بالحجاج

            فعاجل السقام بالعالج!
ثم صفت أيامه بعد كدر

          وساعدته بعد أحكام القدر
وذكر أيام أبي جعفر المنصور العباسي، فمما 

من الشعر الملحمي
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قاله فيه:
فضاءت األبهاء والقصور

                وافتخرت بعصره العصور
العلم والتدبير والشجاعة

              يبطش بطشاً كقيام الساعة
واشتهر المنصور بتصفية الملك من الطامعين، 
المؤلف  وفّر  الخراساني..  مسلم  أبو  وأولهم 
وذكر  أعمالهم  وأشهر  العباس  بني  خلفاء  على 
األيوبيين، وأثنى على صالح الدين، وسّجل من 

تاريخ الفاطميين في المغرب وفي مصر.

»4«
ووصل في تاريخه: شعراً وشرحاً حتى وصل 
إلى األندلس، بلده، فمّر على عصورها، وذكر من 
أبرز أحداثها ورجال الحكم فيها. ونقرأ في أول 
ذاكراً  األندلس«  في  أمية  بني  »لدولة  معالجته 

عبدالرحمن الداخل:
صقر قريش عابد الرحمان

             باني المعالي لبني مروان
من أسس الملك بها لولده

            وقصرت أضداده عن أمده
وحاز كل شيمة كريمة

            ليث الوغى وفي المحول ديمة
أوقات  وفي  غالب،  أسد  الحروب  في  »هو 
المطر« وقال  الغزير  الشدة كريم كأنه السحاب 

في ابنه الوالي بعده هشام:
هو الرضي العدل في أحكامه

               تثني التواريخ على أيامه
وكان يقال له: هشام الرضي لعدله واستقامته 

وحسن سياسته. ومر على أمراء األمويين واحداً 
الناصر  عبدالرحمن  إلى  وصل  حتى  واحداً 
اتخذ  الذي  الثالث« وهو  الرحمن  بعبد  »ويعرف 
قوته،  عز  في  وكان   ،316 سنة  الخالفة  لقب 

واستتباب األمور له«.
وقام باألمر الحفيد الناصر

           والناس محصور بها وحاصر 
»حكم الناصر سنة 300، واستطاع في سنوات 
قليلة أن يقضي على الفتن، ويجمع شمل األندلس، 
الشمالية  الدويالت  حكام  عند  منزلته  وعلت 

وأوروبا... قال: 
فأقبل السعد وجاء النصر 

          وأشرق األفق وضاء العصر
وعادت األيام في شباب 

         وأصبح العدو في تباب!
ومّر على بقية خلفاء بني أمية، وذكر الحاجب 
المنصور، وابنيه وسجل من أحداث الفتنة  »400 
ثم سجل  الطوائف.  دويالت  ونشوء  422هـ«   -
األندلس  أهل  المرابطين، وانتصارهم مع  دخول 
سنة 476 هـ في وقعة الزالقة. وجاء بعدهم دولة 
في  األندلس  صارت  زمنيهما  وفي  الموحدين، 
دولة  انهيار  حدث  ثم  المغرب.  مع  تامة  وحدة 
من  األندلس  مدن  كبريات  وسقوط  الموحدين، 
وراء ذلك، وثبتت دولة صغيرة نسبياً في الجنوب 
بني  دولة  هي  األندلس  من  الشرقي  والجنوب 

نصر، بني األحمر »في غرناطة«.

»4«
وقال في مطلع كالمه على دولة غرناطة، بعد 

اضطراب األندلس الشديد:
فجدد الله رسوم الملة

            في قطرنا باألمراء الجلة
العظماء السادة األعالم 

           أبناء »نصر« ناصر اإلسالم
وقال في األرجوزة:
أول أمالكهم محمد

         وهو األمير »الغالب« المؤيد

بن  يوسف  بن  محمد  هو  الشرح:  في  وقال 
قيس  بن  نصر  بن  بن حصين  أحمد  بن  محمد 
عبادة  بن  سعد  ولد  من  الخزرجي،  األنصاري 
األنصاري. استقر سلفه عند الفتح األول بقرية 
من قرى الشرق تعرف بقرية »الخزرج«، وكان 
ظهوره عندما اضطربت أمور األندلس وضعفت 
وزكاء  رفيع«  »نسب  بيت  أصالة  وله  قوتها.. 
إلخ   ... نفسه  إلى  فدعا  بأس،  وشهرة  طعمة، 
وهكذا بنى محمد األول دولته على القسم الباقي 
من األندلس سنة 635هـ واتخذ غرناطة حاضرة 
لدولته. ثم تتابع بعده األمراء النصريون، وكان 
الحاكم أيام لسان الدين هو محمد الخامس، وكان 
لسان الدين وزيراً له وكاتباً ودبلوماسياً وسفيراً.
أدباء  أشهر  هو  الخطيب  بن  الدين  ولسان 
عصر غرناطة، وأكبر مؤرخيها، وله ديوان شعر 
أخبار  مطبوع، وهو صاحب كتاب: اإلحاطة في 
مخطوط  بين  كثيرة  أخرى  ومؤلفات  غرناطة، 

ومطبوع.
وقد طبع »رقم الحلل في نظم الدول مرتين« 

في القاهرة ودمشق.
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استطاع اللقاء األول لوزراء 
الداخلية اخلليجيني أن يقر مبادئ 

راسخة لوحدة األمن بني دول 
املنطقة، وأن يتوصل في الوقت 
نفسه إلى اإلطار العملي الذي 
ميكن االنطالق منه لتنفيذ هذه 

املبادئ.
فالقاعدة الراسخة لوحدة 
األمن اخلليجي تتمثل فيما 

أعلنه املؤمتر من أن أمن اخلليج ال 
ميكن أن يتجزأ، وأن احلفاظ على 

األمن، ومواجهة االعتداء هو 
مسؤولية مشتركة ينهض بها 

اجلميع.

مختارات مما نشرته مجلة
»الشرطة« خالل عقودها 

األربعة املاضية

إعداد: موزة احلمادي

بالشارقة  الشرطة  تدريب   مدرسة  احتفلت 
بتخريج دورتي التحقيقات الجنائية الثانية والطباعة 
استغرقت كل واحدة  والتي  األولى  المكتبي  والعمل 
الدارسين من  36 من  4 أشهر وشارك فيهما  منهما 
مختلف الرتب والوحدات بمديريات الشرطة بالدولة.

وقام المقدم حميد علي سيف مدير عام التخطيط 
والتدريب بوزارة الداخلية الذي رعى الحفل بتوزيع 
الجوائز على المتفوقين والشهادات على الخريجين، 
وألقى كلمة بهذه المناسبة هنأ فيها الخريجين وأكد 
الشرطي  العمل  بمستوى  االرتفاع  في  دورهم  على 

وحثهم على بذل المزيد من الجهد في خدمة الوطن.

مدير  عبيد  سالم  النقيب  ألقى  الحفل  ختام  وفي 
الحضور  فيها  حيا  كلمة  الشرطة  تدريب  مدرسة 
عقدتا  الدورتين  إن  وقال  الخريجين،  على  وأثنى 
وفقاً للخطة التدريبية السنوية لعام 1981، وإن دورة 
التحقيقات الجنائية هي الثانية من نوعها والدورة رقم 
»35« في تاريخ المدرسة، وشارك فيها أربعة عشر 
والمباحث  التحريات  مجال  في  العاملين  من  دارساً 
وقد  الدولة،  مستوى  على  الجنائية  والتحقيقات 
حرصنا على تزويدهم بالمعرفة القانونية والشرطية 
الالزمة تركيزاً على أسس وقواعد جمع االستدالالت 

وأعمال التحقيق.

وزارة  وكيل  خميس  خلفان  العقيد  سعادة  شهد 
األولى  التأسيسية  الدورة  تخريج  حفل  الداخلية 
للطيران التي تلقت الدراسة والتدريب بمدرسة طيران 
ومما  الداخلية.  بوزارة  الجو  جناح  بوحدة  الشرطة 
يذكر أن هذه هي الدورة األولى للطيران التي يجري 
إنشاء  بعد  وذلك  المحلي،  المستوى  على  تنظيمها 
مدرسة طيران الشرطة، لتتولى إعداد وتأهيل الكوادر 
للعمل بوحدة  الطيران  الوطنية من مرشحي ضباط 
جناح الجو. وقد شهد حفل التخريج كبار المسؤولين 
بوزارة الداخلية، وضباط الشرطة والجيش وأعضاء 
وأسر  المدعوين  من  ولفيف  الدبلوماسي  السلك 

الخريجين.

وفي بداية الحفل قام سعادة العقيد خلفان خميس 
بتفتيش طابور الخريجين يرافقه الرائد خليفة راشد 
ألقى  ذلك  وعقب  بالوزارة.  الجو  جناح  وحدة  قائد 
الرائد خليفة راشد كلمة وحدة جناح الجو وجاء في 
هذه الكلمة: لقد كانت نظرتكم للمستقبل نظرة واقعية 
الجو  السديد وشملت جناح  الرأي  الكثير من  حوت 
الذي شرفنا باالنتماء إليه منذ إنشائه عام 1973. وقد 
يقف  الجو  جناح  هو  وها  المخلصين  جهود  أثمرت 
الوزارة األخرى مساهماً  إدارات  إلى جنب مع  جنباً 
أبناء  بسواعد  مهامه  مؤدياً  والطمأنينة  األمن  بنشر 
هذا الوطن الذين تجاوزت نسبة عددهم 75% بتأهيل 
وتدريب كأفضل ما توصل إليه العلم في هذا المجال.

تحت رعاية العقيد خلفان خميس وكيل  
وزارة الداخليةالعين تحتفل بتخريج الدورة األولى للطيران

تخريج دورتين تدريبيتين من مدرسة الشرطة
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دورة لتنمية مهارات التعليم والتدريب

الدورة  تخريج  بأبوظبي  الشرطة  كلية  في  تم 
التي  والتدريب  التعليم  مهارات  لتنمية  األولى 
استغرقت ستة أسابيع، وذلك في إطار خطة وزارة 
للقيام  المؤهلة  المواطنة  الكوادر  لتأهيل  الداخلية 

بمهام التعليم والتدريب بكلية الشرطة.
ووجه العميد صقر غباش مدير عام الكلية كلمة 
الدراسة  مواصلة  على  فيها  حثهم  الخريجين  إلى 
الوزارة  خطط  في  لالنطالق  تمهيداً  والتحصيل 

لتوطين وظائف هيئة التدريس بالكلية.
في  نظرية  محاضرات  الدورة  أفراد  تلقى  وقد 
التعليمي  الموقف  والتدريب وأسس  التعليم  أساليب 
الفعال وعلم النفس التربوي، كما تلقوا تدريبات عملية 

التعليم  مجال  في  التقنيات  أحدث  باستخدام  مكثفة 
والتدريب

تحت رعاية سعادة اللواء خلفان خميس
دورة في الحرب الكيميائية لضباط الدفاع المدني

انتصرت إرادة احلق، وعاد 
الباطل يجر أذيال الهزمية 
واخليبة.. وهذه هي سنة 
احلياة، تؤكد نفسها مرة 

أخرى من خالل محنة احتالل 
الكويت وحرب حتريرها.. فال 

ميكن للباطل أن يستمر، 
مهما كانت القوة التي 

حشدها ليقهر بها احلق.. 
والبد للحق أن يسود في 

النهاية، إذا ما أصر أصحابه 
على التمسك به، والنضال 

من أجله.
وجميع الدول التي هبت 

لنجدة الكويت، والوقوف إلى 
جانبها، كانت في احلقيقة 

تقف إلى جانب احلق والعدل، 
وتضع أساساً لنظام دولي 
قادر على أن يحشد القوة 
لردع العدوان، ويوفر األمن 

واحلماية جلميع دول العالم.

وكيل  خميس  خلفان  اللواء  سعادة  رعاية  تحت 
الحرب  دورة  من  دفعة  تخريج  تم  الداخلية  وزارة 
الكيميائية لضباط الدفاع المدني التي عقدت بمدرسة 

الحرب الكيميائية للقوات المسلحة.
وحضر الحفل سعادة اللواء عبيد علي الكتبي قائد 
القوات البرية، وعدد من كبار ضباط وزارة الداخلية 

والقوات المسلحة.
بداية  في  كلمة  الكيميائية  الحرب  قائد  وألقى 
وخالص  المشاعر  عمق  عن  فيها  عبر  االحتفال 
االمتنان لراعي الحفل، وقال: »إن ذلك يدل على عمق 

المشاركة األبوية األصيلة«.
وأضاف: أن قيادة الحرب الكيميائية لن تألو جهداً 

في تقديم كل ما يطلب منها من أجل تأهيل األفراد 
دعماً للقدرات في مختلف المجاالت.

وبعد ذلك ألقى نائب قائد المدرسة كلمة استعرض 
فيها منهاج الدورة من أجل تأهيل نخبة من ضباط 
الكيميائية  الحرب  بموضوعات  المدني  الدفاع 
والمخاطر التي تنتج من استخدامها وتدريبهم على 

وسائل الوقاية المختلفة.
راعي  فيها  شكر  كلمة  الدارسين  أقدم  ألقى  ثم 
الحفل وإدارة المدرسة لما بذلوه من جهد من أجل 
توصيل أحدث المعلومات عن سبل التصدي للحرب 
الكيميائية ومكافحتها وعلى حسن العناية الذي أبدته 

إدارة المدرسة لتسهيل الطرق التعليمية كافة.
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استندت سياسة دولة 
اإلمارات العربية املتحدة منذ 
استقاللها امليمون سنة 1971، 
إلى ركائز راسخة قوامها 
العالقات اإليجابية مع الدول 
والشعوب األخرى، واملشاركة 
في التنمية والبناء وحتقيق 
السلم واالستقرار العامليني، 
وتبني عالقات حسن اجلوار، وهو 
منهج أكد عليه قادة الدولة 
منذ اليوم األول لقيامها، وأكد 
عليه صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس  
الدولة »حفظه اهلل« لدى افتتاح 
معرض ومؤمتر الدفاع الدولي 
»آيدكس 2007« في أبوظبي.
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وقع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 
وزير الداخلية اتفاقية خالل معرض أبوظبي الدولي 
للدفاع  »آيدكس 2007« مع سمو  الشيخ أحمد بن 
سعيد آل مكتوم رئيس دائرة الطيران المدني في دبي 
اإلمارات  لطيران  التنفيذي  الرئيس  األعلى  الرئيس 

والمجموعة.
تدريب  االتفاقية  هذه  بموجب  المركز  ويتولى 
العمودية  الطائرات  على  أبوظبي  شرطة  طياري 
»الهليكوبتر« من طراز »بيل 412« باستخدام جهاز 

الطيران التشبيهي »سميوليتر«.
وأكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 
في تصريحات لوكالة أنباء اإلمارات عقب التوقيع أن 
وزارة الداخلية تعد من المؤسسات التي تبحث عن 

الجودة في تدريب وتأهيل كوادرها ودعم الصناعة 
المحلية في دولة اإلمارات.

والخبراء في مجال  المختصين  إن  وقال سموه: 
الطيران لديهم قناعة تامة بأن تدريب طياري شرطة 
سوف  اإلمارات  طيران  تدريب  مركز  في  أبوظبي 

يسهم في االرتقاء بمستواهم.
مكتوم  آل  سعيد  بن  أحمد  الشيخ  سمو  وصرح 
أرقى  وفق  تدريب  على  سيحصلون  الطيارين  أن 
األجهزة  أحدث  باستخدام  العالمية  المواصفات 
مقر  من  قريب  مكان  وفي  الدولة،  داخل  والمعدات 
»سي.  اإلمارات  طيران  مركز  أن  ويذكر  عملهم. 
العامة  الهيئة  الطيارين معتمد من  لتدريب  اي«  ايه. 

للطيران.

آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  استقبل 
سيسون،  جي  كي  ميشيل  الداخلية  وزير  نهيان 
السفيرة األمريكية لدى الدولة، وتم خالل اللقاء بحث 
عدد من الموضوعات األمنية ذات االهتمام المشترك.
كورتني  كريستوفر  جيرمي  سموه  استقبل  كما 
من  وفد  يرافقه  الدولة،  لدى  االسترالي  السفير 
ضابط  ماكدونالد،  راي  ضم  االسترالية  الشرطة 

المفوض  من  أول تنسيق ومستشار، وميك كيلتي 
الشرطة االسترالية.

واستقبل سموه أدوارد أوكدن، السفير  البريطاني 
من  التنفيذي  المدير  ليوكوين  يرافقه  الدولة  لدى 
شركة »ديالرو ايدنتتي سيستمز« وجيم ريتشاردز 
مدير المبيعات. وقد تم خالل اللقاءين بحث عدد من 

الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

اتفاقية تدريب طياري هليكوبرت
بني الداخلية ومركز طريان اإلمارات

وزير الداخلية يستقبل السفرية األمريكية 
... وسفريي اسرتاليا وبريطانيا
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بدايات

ال�سيخ مبارك بن حممد وزير الداخلية يتفقد مركز ال�سرطة يف ال�سلع عام 1975 

معايل ال�سيخ حممد بن را�سد وزير الدفاع ي�سهد تخريج دفعة ملر�سحي �سباط ال�سرطة يف دبي عام 1975 
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نساء في الميدان

سهيلة إخميس: 
عائلتي هي سبب نجاحي

اإعداد: لرا الظرا�شي- ت�شوير: حممد علي

تيسير  سهيلة  حكاية  بدأت   2004 فبراير  في 
إخميس في السلك الشرطي عندما قررت اقتحام 
إدارة  في  الداخلية  بوزارة  فالتحقت  المجال،  هذا 
الخدمات الطبية، وهي اآلن تحمل بفخر رتبة رائد. 
التقينا معها في مقر عملها وكان معها هذا اللقاء.   

> من شجعك على دخول الحياة العسكرية؟
- حقيقة على غير المتوقع وجدت كل التشجيع 
هذه  ماتعنيه  بكل  المساندة  وكل  الدعم  وكل 
عائلتي  عائلتي.  من  إيجابية  من  المصطلحات 
في  أبي  نهج  على  أسير  وأن  بالفكرة  رحبت 

العسكرية، أمي كانت داعمة لي. 
أنك لم تواجهي أي تحديات  > هل هذا يعني 

في بداية دخولك للمجال العسكري؟
نظرة  هو  واجهته  الذي  الوحيد  التحدي   -
الوقت  ذلك  في  الناس  بعض  لدى  االستغراب 
نظرة  وهي  العسكري،  للسلك  المنتسبات  تجاه 
أهمية  تبين  مع  الحالي  الوقت  في  كثيراً  تغيرت 
النسائس فى مثل هذا  العنصر  وضرورة وجود 
الرشيدة  القيادة  توجيهات  بفضل  وذلك  المجال، 

وسياساتها لتمكين المرأة.
> ماهي مؤهالتك األكاديمية؟

- حصلت على شهادة البكالوريوس في تقنية 
على  حصولي  بجانب  هذا  الطبية،  المختبرات 
ماجستير في الجودة والسالمة في إدارة الرعاية 

الصحية.
> ما هي الوظائف التي تدرجت بها منذ بداية 

دخولك الخدمة؟
من  العديد  في  تدرجت  األمر  حقيقة  في   -
القطاعات الوظيفية، ففي السابق عملت في إدارة 
ثم  المختبر،  قسم  في  الشارقة،  الطبية،  الخدمات 
ثم  الطبية،  الكشوفات  فرع  مدير  منصب  شغلت 
المخبرية واألشعة،  الفحوصات  عملت مدير فرع 
وحالياً أعمل ضابطاً فنياً في قسم الخدمات الطبية، 

المختبر، بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.
مشوارك  خالل  نلته  الذي  التكريم  نوع  ما   <

الوظيفي؟
- حصلت على ميداليات خالل الفترة السابقة، 
ميدالية التميز الوظيفي، ميدالية التقدير من الطبقة 

األولى.
> ما الحكمة التي تؤمنين بها وتنير حياتك؟

- األبطال ال ُيصنعون في صاالت التدريب بل 
ُيصنعون من أشياء عميقة وهي اإلرادة والحكمة 
والرؤية، وهذه الكلمات هي أفعال نراها في أعين 

قادتنا وقدوتنا وشيوخنا.
التي تفضلين قضاء وقتك  الهوايات  > ماهي 

فيها؟
أوقات  أحب  وال  والعمل،  للحياة  محبة  أنا   -
رياضة  أمارس  الراحة  أوقات  في  لذلك  الفراغ، 
السباحة، كما أحب القراءة والتعلم بشكل مستمر 
عالم  في  جديد  بكل  واالهتمام  عملي  مجال  في 

التكنولوجيا الذي بدوره يخدم طبيعة عملي.
طبعاً هذا بجانب السفر والتعرف على ثقافات 

اآلخرين .
> بماذا تحلمين وإلى ماذا تتطلعين؟

أحلم  وأنا  تتطور  بل  تتوقف  ال  األحالم   -
أستطيع  من خالله  الذي  المركز  على  بالحصول 
تقديم كل الجهد واإلمكانات والطاقات الكامنة لدّي 

والتي أخدم فيها وطني ودولتي الحبيبة.
العمل  على  المقبالت  تنصحين  بماذا   <

العسكري؟ 
- أقول لهن عليكن أن تحققن ذاتكن من خالل 
الغالي والنفيس لخدمة هذا  الوظيفة وتبذلن  هذه 
الوطن، كما عليكن االرتقاء بجهدكن للوصول إلى 
أن  ، خصوصاً  التكريم  الشرف ومنصات  مراكز 
للنجاح وكل ما  الوظيفي هو بيئة خصبة  مجالنا 

عليكن فعله هو العمل بإخالص.

اأنا حمبة للحياة والعمل ول اأحب اأوقات الفراغ

اأوؤمن باأن الإن�صان اإذا اأراد �صيئًا فعليه

 اأن يتحلى باإرادة قوية
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خارج المهنة

الشكيلي  سعيد  سليمان  ناصر  الرائد  يمتاز 
رئيس قسم الوقاية من الجريمة في القيادة العامة 

لشرطة أبوظبي بحبه لعدٍد من الهوايات.
األمثل   الوسيلة  هي  له  بالنسبة  فالهوايات 
للمعرفة واإلطالع على كل ما هو جديد في هذا 
للحياة  الصحيحة  الطريقة  فهي  المتغير،  العالم 
جديد  كل  على  والتعرف  واالتساع  والتعلم 
علينا  لهذا  حياتنا،  في  نوعية  إضافة  باعتباره 
بمعنى  طريقة،  وأجمل  بأفضل  الحياة  استغالل 
قيمة  من  ونستفيد  نشعر  تجعلنا  بهوايات  آخر 
لمختلف  عاشق  أنا  المفضلة؟  هواياتي  الحياة. 
في  بطل  أنا  المثال  سبيل  على  الهوايات  أنواع 
الفردية، فقد  البطوالت  العديد من  الرماية ولدّي 
حصدت المركز األول فردي مجموعات في عام 
مسدس  رماية   2015 عام  الثالث  والمركز   2016

اإعداد: لرا الظرا�شي - ت�شوير: حممد علي 

 ،2014 عام  في  مسدس  رماية  الثالث  والمركز 
وكلها كانت في بطوالت القيادة العامة للشرطة، 
على  ألحافظ  الرماية  هواية  أمارس  اآلن  وإلى 
فهذه  المحلية،  البطوالت  حصد  في  مستواي 

الهواية تنمي القدرة  على التركيز والدقة.
فهذه  الدراجات،  قيادة  هي  الثانية  هوايتي 
الرياضة مليئة بالحماس وخصوصاً في أبوظبي 
التي  المفتوحة  والحدائق  الجميلة  المناظر  لكثرة 
أمارس  لهذه  وسهلة،  آمنة  رياضة  منها  تجعل 
قيادة الدراجات بشكل يومي ألنها تساعدني على 

االسترخاء والتأمل والهدوء.
بالحذاء  التزلج  رياضة  أمارس  إنني  كما 
)العجالت(، طبعاً هذا بجانب هواية القراءة وتتبع 
كل جديد فى علوم الفلك واألجرام، وأنا مواكب 
لمسيرة دولتي العلمية في مجال الفضاء ورؤيتها 

للريادة في هذا المجال الفريد.
فالقراءة بشكل عام تختزل المسافات وتطوي 
هو  القارئ  إن  القول  يمكننا  واختصاراً  الزمن، 
الشخص الوحيد الذي يحيا أكثر من حياة، بمعنى 
الزمن،  عبر  االنتقال  فرصة  له  تتيح  القراءة  أن 
ألنها تسهم في تنشيط العقل فتجعله دائم التيقظ 
وأهمية  الوقت  بقيمة  اإلنسان  وُتعرِّف  والتحفز، 
تنظيمه وتجنب إهداره، وذلك كله بجانب عدد آخر 
من الفوائد واآلثار اإليجابية، جميعها كفيلة بجعل 
حياة الفرد أفضل، وتزيد من قدرته على إنجاز 

مهامه وأنشطته الحياتية المختلفة.
وأهمها  األحالم  من  الكثير  لدي  أحالمي؟ 
المساهمة في إضافة إنجاز  يخدم مصالح الدولة 
في  واالستقرار  األمن  تحقيق  في  واالستمرار 

دولتنا.

الشكيلي: الرياضة جزء أساسي من حياتي 

 نتقدم بأطيب التهاني لمجلة

الصـــادرة عن وزارة الداخليـة بمناسبـة

 اليوبيــل الذهبي للمجلة
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أصحاب الهمم

من  طموح  إماراتي  شاب  ظاهر  بن  عبدالله 
منذ  البصرية  إعاقته  الزمته  الهمم،  أصحاب 
والدته، إال أنه لم يستسلم وذلك إليمانه القوي بأن 
قادر  فهو  الجسد،  فى  وليست  الفكر  فى  اإلعاقة 
على تطبيق هذه المقولة على أرض الواقع بالصبر 
إعاقته نافذة  والتحدي واإلصرار وأن يصنع من 
ويحول  أحالمه  ليحقق  المستقبل،  نحو  بها  يطل 
خطواته  بدأ  لذلك  االنبهار،  إلى  الشفقة  نظرات 
نحو عالم التجارة واألعمال، فأسس مطعماً يقدم 
طبيعية  ونباتات  مواد  من  معدة  صحية  وجبات 
»بدأت  بداياته:  يقول بن ظاهر عن  غير مصنعة. 
تأسيس مشروع المطعم الخاص بي قبل نحو 3 
الجامعية وحصلت  أنهيت دراستي  أعوام بعد أن 
أن  المالية، فاخترت  اإلدارة  بكالوريوس في  على 
وأسست  األعمال  تجارة  مجال  في  طريقي  أشق 
وجبات  يقدمان  ومقهى  مطعماً  إخوتي  بمشاركة 
عالية،  غذائية  قيم  ذات  بمكونات عضوية  صحية 
الحصرية  المذاقات  القهوة ذات  تقديم  إلى جانب 
واكتشافها  تجربتها  خطوات  على  أشرف  التي 

بنفسي وكذلك على تجهيزها وإعدادها للزبائن«.
عائلته  أفراد  مع  ظاهر  بن  قرر  أن  بعد 
عن  البحث  بدؤوا  تجاري،  مشروع  تأسيس 

اإعداد: خالد الظنحاين

في  المطاعم  بعض  من  استوحاها  التي  الفكرة 
وجبات  تقدم  والتي  األمريكية،  المتحدة  الواليات 
المواد  تدخل  ال  طبيعية  بمكونات  ومشروبات 
الوقت  تركيبتها وفي  أو  الكيميائية في تصنيعها 
ذاته تتوافر فيها العناصر الغذائية كافة، وفي ذلك 
يوضح:»لقد تمكنا بحمد الله وتوفيقه من تحقيق 
يقدم عشرات  مطعم  تأسيس  عبر  إليه  ما نصبو 
ذات  الحلويات  جانب  إلى  الرئيسة  األطباق  من 
بديلة  وبمكونات  المنخفضة  الحرارية  السعرات 
المشروبات  وكذلك  والنباتات،  المكسرات  مثل 
الساخنة كالقهوة ذات المذاقات العربية المتنوعة 
المعّدة من القرفة والشوفان وحليب اللوز وجوز 
الهند«. يمضي بن ظاهر معظم ساعات يومه في 
إدارة المطعم الخاص به بكل احترافية وإتقان، كما 
يعكف على تدريب الموظفين بطريقته الخاصة فيما 
يتعلق بتحضير القهوة والوجبات الغذائية وأطباق 
الحلويات التي تحوي نكهات خاصة ال تتوافر إال 
لدى قائمة مطعم »مناجري«، وكّون صداقات مع 
بقائمة  ويعّرفهم  يستقبلهم  الذين  المطعم  زبائن 

الوجبات المتوافرة لديه.
يتطلع بن ظاهر إلى توسيع مشروعه لتكون له 
أفرع في جميع إمارات الدولة بهدف نشر ثقافة 

معلوم،  هو  »كما  يقول:  الصحية. حيث  الوجبات 
تشبيهه  ويمكن  حياة  دورة  مشروع  لكل  فإن 
ويكبُر  بالنمو  يبدأ  ثم  يولد  فهو  الحي؛  بالكائن 
في  والدقة  الحرص  يستلزم  وهذا  فشيئاً،  شيئاً 
تواكب  كي  وتطويرها  منتجاته  وتسويق  إدارته 
والتغيرات  الناس،  ورغبات  حاجات  في  التطور 
البيئية المختلفة، وهذا ما نعمل عليه أنا وإخوتي 
لـ  بن ظاهر حديثه  الرائد«. وختم  في مشروعنا 
»إن  الهمم:  أصحاب  من  زمالءه  ناصحاً   »999  «
تفوق  قد  وقدراتهم  إمكانات  لديهم  اإلعاقة  ذوي 
فاإلعاقة  العاديين،  األشخاص  من  غيرهم  قدرات 
عن  العقل  إعاقة  هي  وإنما  جسد،  إعاقة  ليست 
لتطوير  المتاحة  والطرق  السبل  كل  في  التفكير 
والفكرية  والعقلية  الجسدية  اإلنسان  مهارات 
المختلفة، لقد وهب الله تعالى اإلنسان العديد من 
هو  يكتشفها  والتي  والفكرية  الجسدية  القدرات 
بنفسه، فاإلنسان في رحلة الحياة ُمكلف باكتشاف 
ما حباه به الله من قدرات ومهارات واستغاللها 
لتحسين وتطوير حياته وحياة اآلخرين والمجتمع 
وتخطي  التحدي  على  قادرون  فنحن  حوله،  من 
كل الظروف والصعاب باإلرادة والعزيمة والفكر 

القويم«.

عبداهلل بن ظاهر.. 
يصنع من إعاقته نافذة إلى المستقبل

 نتقدم بأطيب التهاني لمجلة
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شخصيات

اإلصالح  حزب  من  كاالس  كايا  أصبحت 
المنتمي ليمين الوسط أول رئيسة وزراء إلستونيا 
الشهر الماضي بعد موافقة البرلمان على تعيينها 
في أعقاب استقالة سلفها يوري راتاس على ضوء 
تحقيق حول قضية فساد تتعلق بمشروع عقاري.
وأدت حكومتها اليمين الدستورية لتحكم الدولة 
 1.3 األوروبي والتي يسكنها  االتحاد  العضو في 
مليون نسمة. وقالت كاالس »أول شيء سنتعامل 
إلى  إشارة  في  وذلك  الصحية«،  األزمة  هو  معه 
جائحة فيروس كورونا. وأضافت »هدفنا اإلبقاء 
يتسنى  حتى  اإلمكان  قدر  مفتوحة  إستونيا  على 
للناس الذهاب إلى أعمالهم، والتالميذ إلى مدارسهم 

وأن يستمر النشاط االقتصادي«.
وكايا كاالس )43 عاماً( هي سياسية إستونية 
تشغل منصب رئيس وزراء إستونيا منذ 26 يناير 

 999 - خا�ش

المنصب.  هذا  تشغل  امرأة  أول  لتصبح   ،2021
وعضواً   2018 منذ  اإلصالح  حزب  زعيمة  كانت 
 2011 من  وسابًقا   2019 عام  منذ  ريجيكوغو  في 
إلى 2014. ووافق البرلمان اإلستوني على تعيينها 
في أعقاب استقالة سلفها يوري راتاس على ضوء 

تحقيق حول مشروع عقاري.
من  األوروبي  البرلمان  في  عضواً  وانتخبت 
عام 2014 إلى 2018، ممثلة عن تحالف الليبراليين 

والديمقراطيين من أجل أوروبا.
في  محامية  عملت  بالسياسة  التحاقها  وقبل 

مجال قانون المنافسة اإلستونية واألوروبية.
 ،1977 يونيو   18 في  تالين  في  كاالس  ولدت 
إستونيا  وزراء  رئيس  كاالس  سيم  ابنة  وهي 
وخالل  أوروبياً.  مفوضاً  والحقاً  عشر  الرابع 
ترحيل  تم  إستونيا،  من  السوفييتية  الترحيالت 

أمها كريستي، وكانت تبلغ من العمر ستة شهور 
حينذاك، إلى سيبيريا مع أمها وجدها في شاحنة 
بلغت عشر سنوات.  مواٍش، وعاشت هناك حتى 
كان جدها هو إدوارد ألفر، أحد مؤسسي جمهورية 
إستونيا في 24 فبراير 1918 وأول رئيس للشرطة 
 .1919 مايو   24 إلى   1918 عام  من  اإلستونية 
 1999 عام  تارتو في  تخرجت كاالس من جامعة 
 2007 عام  القانون. وفي  بكالوريوس في  بدرجة 
وحصلت  اإلستوني،  االقتصاد  بمدرسة  التحقت 
على ماجستير في علوم االقتصاد في عام 2010، 

وهي متزوجة ولديها ثالثة أطفال.

الحياة المهنية
المحامين  نقابة  في  عضوة  كاالس  أصبحت 
اإلستونية في عام 1999، ومحامية في عام 2002. 

أقوى امرأة في إستونيا
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وأصبحت شريكة في شركة محاماة لويغا مودي 
مديرة  وعملت  وشركاه،  وتارك  بورينيوس  هال 

تنفيذية في مدرسة االقتصاد اإلستوني.
كما كانت عضواً في تحالف مكافحة االحتكار 
غير  عضواً  أصبحت   2011 عام  وفي  األوروبي. 
اإلستونية. نشرت في  المحامين  نقابة  نشط في 
نوفمبر 2018 مذكراتها بعنوان »إم إي بي: أربع 
سنوات في البرلمان األوروبي«، والتي تصف فيها 
حياتها وعملها في بروكسل من عام 2014 إلى عام 

.2018
إلى  االنضمام  كاالس  قررت   2010 عام  في 
للبرلمان  وترشحت  اإلستوني.  اإلصالح  حزب 
 7157 على  وحصلت   ،2011 عام  في  اإلستوني 
اإلستوني  البرلمان  في  عضواً  وصارت  صوتاً. 
الثاني عشر، وترأست لجنة الشؤون االقتصادية 

من عام 2011 حتى 2014.
 2014 عام  انتخابات  في  كاالس  ترشحت 
لعضوية البرلمان األوروبي، وحصلت على 21498 

صوتاً.
كاالس  خدمت  األوروبي  البرلمان  وفي 
والطاقة،  العلمي  والبحث  الصناعة  لجنة  في 
الداخلي  السوق  لجنة  باألعمال في  قائمة  وكانت 
وحماية المستهلك. وكانت نائبة رئيس الوفد إلى 
األوروبي  االتحاد  بين  البرلماني  التعاون  لجنة 
الجمعية  إلى  الوفد  في  وكذلك عضواً  وأوكرانيا. 
البرلمانية األوروبية والوفد من أجل العالقات مع 
الواليات المتحدة. كما كانت عضواً في المجموعة 
رئيس  ونائب  الرقمي  األعمال  لجدول  الداخلية 

المجموعة الداخلية للشباب.
وخالل عملها في البرلمان، عملت كاالس على 
والطاقة  الواحد،  الرقمي  للسوق  استراتيجية 
مع  العالقات  على  وأيضاً  المستهلك،  وسياسات 
أوكرانيا. ودعمت بشكل خاص حقوق المستثمرين 
والحفاظ  والمتوسطة،  الصغيرة  المشاريع  في 
على الحدود في العالم الرقمي المانعة للشركات 
الخالقة من الظهور. وكانت من المؤيدين لالبتكار، 
وال  تستطيع  ال  التنظيمات  أن  على  دائماً  وتؤكد 

يجب أن تقف عائقاً أمام الثورة التكنولوجية.
حول  الرأي  تقارير:  لستة  مقررة  عملت  كما 
تنظيم ما يسمى بالخصوصية اإللكترونية، وقواعد 
القانون المدني للروبوتات، والتقرير السنوي حول 
صفقة  عقد  وعن  األوروبية،  التنافسية  سياسة 
جديدة من أجل مستهلكي الطاقة، والتشريع حول 
انتهاكات االستهالك وعقوباتها، وتقرير المبادرة 
وخالل  الواحد.  الرقمي  السوق  حول  الذاتية 
وجودها في البرلمان، رشحت للقب قائد الشباب 

األوروبي.
في 13 ديسمبر 2017 أعلن هانو بيفكور زعيم 
حزب اإلصالح أنه لن يترشح لزعامة الحزب في 
يناير 2018 واقترح كاالس بديالً عنه. وبعد التفكير 
ديسمبر   15 في  كاالس  أعلنت  العرض  هذا  في 

قبولها الدعوة للترشح لزعامة الحزب.
اإلصالح  حزب  فاز   2019 مارس   3 وفي 
 %29 بنسبة  العامة  باالنتخابات  كاالس  بزعامة 

من األصوات، في حين حصل الحزب الحاكم وهو 
حزب الوسط اإلستوني على نسبة %23.

2021، وبعد استقالة يوري راتاس  يناير  وفي 
من رئاسة الوزراء، شكلت كاالس حكومة ائتالفية 
لتكون  الوسط،  حزب  مع  اإلصالح  بقيادة حزب 
أول امرأة تشغل منصب رئيس وزراء في تاريخ 

إستونيا.
أدت الحكومة اإلستونية الجديدة برئاسة، كايا 
كاالس، اليمين الدستورية لتصبح بذلك أول امرأة 
عقب  بالدها،  في  الوزراء  رئيس  منصب  تتولى 
فساد،  بسبب فضيحة  السابقة  الحكومة  استقالة 
النساء  يد  العليا فى  الدولة  باتت مناصب  وبذلك 
البالد  رئاسة  كاليواليد  كيرستي  تولت  بعدما 
سابقاً. وقالت رئيسة البالد كاليواليد، أثناء تعيين 
إمكانية  هناك  كاالس،  برئاسة  الجديدة  الحكومة 

لتحويل السيئ إلى جيد، إنها فرصة مهمة.
لها  روتيني  عمل  يوم  عن  روايتها  يلي  وفيما 
األوروبي:  البرلمان  في  عضواً  عملها  خالل 
عندما  6 صباًحا  الساعة  في  يومي  يبدأ  ما  عادة 
يحتاجه  ما  وكل  اإلفطار،  وجبة  وأعد   ، أستيقظ 
ابني للمدرسة. اليوم استيقظت في الساعة 6.40 
اإلفطار  تناول  من  تمكنا   7.30 الساعة  وبحلول 
ركوب  قبل  قليالً  اللعب  وحتى  المالبس  وارتداء 
بعد   .7.37 الساعة  في  المدرسية  الحافلة  ابني 
الحديقة. ثم  له وداعاً، ذهبت للجري في  التلويح 
في  هناك  أكون  أن  ألحاول  المكتب  إلى  أسرعت 

التاسعة.
في  أكون  صباًحا،  التاسعة  الساعة  بحلول 
كبيًرا  اختالًفا  المكتب  في  األيام  تختلف  المكتب، 

أو  مجموعة  أسبوع  كان  إذا  ما  على  اعتماًدا 
كثافة  أكثر  اللجان  أسابيع  تكون  ما  عادة  لجنة. 
عادي  أسبوع  يوم  يبدأ  المجموعة.  أسابيع  من 
9 وربما حتى جلسة  الساعة  باجتماع في  للجنة 
التصويت. أنا عضو في لجنتين ونظًرا ألنها غالبًا 
الوقت تفسه، هناك مخطط  ما تكون األعمال في 
في التقويم الخاص بي مع جدول أعمال كل لجنة 
وإشارة إلى اللجنة التي يجب أن أكون فيها في أي 
بند. هذا ينطوي على الكثير من الجري بين غرف 
االجتماعات. غالبًا ما ُيظهر هاتفي أنني قد مشيت 
اليوم )بما في ذلك  بنهاية  أكثر من 15 كيلومتراً 

الجري الصباحي(.
نظًرا لتلقي الكثير من دعوات التحدث، يجب أن 
تتناسب هذه الدعوات في التقويم الخاص بي بين 
االجتماعات واألصوات واإلحاطات اإلعالمية. هذا 
األسبوع ، كانت لي ست مشاركات نقاشية حول 
مواضيع مختلفة من القضايا الرقمية إلى حقوق 
الدعوات  تحديد  عند  البرلمانية.  واألخالق  النشر 
التي يقبلها مكتبي، نأخذ في االعتبار المسافة إلى 
المكان للتأكد من أنني سأكون في كل مكان في 
الوقت المناسب. عادة ما تستمر األحداث طويالً 
يريدون  الذين  الناس  الكثير من  ذلك هناك  وبعد 
التحدث معي قبل مغادرة المكان. هذا يعني مرة 
أخرى الكثير من المشي السريع )هكذا أحافظ على 

لياقتي( واعتذارات متكررة للتأخير.
في وقت الغداء، أحاول تناول الطعام في مكتبي 
وتصر  طبيبة  والدتي  ألن  البرلمان  مقصف  في 
من  الكثير  أيًضا  هناك  مناسب.  غداء  تناول  على 
االجتماع  في  يرغبون  الذين  المصالح  أصحاب 
لمناقشة التشريع الذي أعمل عليه. تتم جدولة هذه 
االجتماعات بين مشاركات المتحدثين واجتماعات 
أثناء  أيًضا  الغداء  أتناول  قد  وأحياًنا  اللجان، 
ليس  هذا  أن  أعلم  قلقهم.  يثير  ما  إلى  االستماع 

مناسباً، لكن المرء لديه 24 ساعة فقط في اليوم.
لدّي  فسيكون  يكفي،  بما  محظوظة  كنت  إذا 
كتاًبا  قرأت  هنا،  إلى  مجيئي  قبل  للكتابة.  وقت 
أكبر  أحد  أن  البرلمان األوروبي، والذي ذكر  عن 
النضاالت التي يواجهها عضو البرلمان األوروبي 
هو عدم االختفاء من الصورة على الساحة المحلية، 
بل أن يكون نشًطا وفعااًل في بروكسل في الوقت 
نفسه. لهذا السبب أقوم بتحديث مدونتي الخاصة 
لشرح  الوقت  بعض  تخصيص  وأحاول  بانتظام 
في  مالحظات  مجرد  وأحياًنا  وخبرتي  عملي 

بروكسل.
 6 الساعة  نحو  المنزل  إلى  اإلسراع  سأحاول 
مع  العشاء  وتناول  للعب  دائًما(  أنجح  )ال  مساًء 
ابني قبل أن يذهب إلى الفراش. بعد أن ينام، أقوم 
ما  لديه  يكون  )حتى  التالي  لليوم  الغداء  بإعداد 
يأكله عندما يأتي من المدرسة(، وأقوم بالغسيل، 

وأدير المهمات الضرورية األخرى.
عادة  الكتب.  قراءة  دائًما  أحاول  أنام  أن  قبل 
وتصفية  للترفيه  اإلستوني  األدب  إلى  أذهب  ما 
ذهني والتخلص من أفكار العمل، وإال سيكون من 

الصعب أن أغفو.
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د. �شمر �ل�شام�شي

عناق 
الفكرة

أشرقت الشمس ذات يوم وتنفس الصبح بضيائها وحرارتها، وعم الدفء الكون 
والتهى البشر بصنوفهم وأنواعهم بأعباء الحياة اليومية، ومع مرور ساعات النهار 
البحار واحمر قرصها وغابت، وأسدل  غيمت السماء وهبطت الشمس على سفوح 
الليل ستاره على الكون وعم الظالم السماء فهمدت األبدان وجلست خلف جدران 
المنازل في حالة من الهدوء والسكينة، وبدأت أحاديث القلوب تنسج خيوطها وتحاكي 

العقول في حديث صامت بين العقل والقلب.
العقل يسمع أنيناً يتألم منه القلب وال يدري من أين هذا الصوت الخافت اآلتي من 
بعيد وما عالقته بألم القلب النازف الذي تصرعه ساعات الوقت بين الظالم والسكون، 
ولماذا تنحدر الدموع على الوجنات وكأنها تحمل بين طياتها جراح السنين، فعندما 
يخلو اإلنسان بنفسه بعد أن يرخي الليل سدوله وتظلم السماء، وكأنه يسير على 
سراب تائه بين اليأس والرجاء، يستعيد ما مر به طيلة يومه من منغصات تطارده 
على وسادته، ويجافي النوم عيونه بسبب تصرف هذا ومقولة ذاك، وما أرهقه من 

معاناة في معاملة الناس، وكأنه تحتم على جدران غرفته أن تشاركه تلك الهموم.
فتلك الجدران تحاكيه فساعة تكون مرآة يرى فيها نفسه وترسم تفاصيل وجهه 
يشكو  عندما  كالبحر  وكأنها  الحديث  أطراف  تبادله  أنيساً  تكون  وتارة  ومالمحه، 
فيجيبها  المسكين،  أيها  واألنين  األلم  لماذا  يقول  حالها  ولسان  همه،  إليه  اإلنسان 
الباكي بدموع ملتهبة األلم من طعنات األلسنة، واألنين من أفعال المواقف المخذلة، 
فعندما ينبثق الهدوء ويهب نسيم العمر لتتطاير أوراقه وتتناثر فتنقش بوجدان النفس 

الذكرى المؤلمة من دون قائد يقود الرحلة إلى عالم النسيان.
فتظل المشاعر راسية باألعماق، تنزف كلما مر بها لهيب الشوق والحنين، لتلد 
محوه،  على  قدرة  لأليام  ليس  جرحاً  بداخلها  تغرز  عليالً،  قلباً  يديها  بين  وتترك 
لتلعب على أوتار األحاسيس وتعزف على ألحان المشاعر وتصحبه إلى عالم الخيال 
وتكشف مالمح الحزن التي ارتسمت على الوجه، فكم من ساعات الليل الطوال التي 
تصارع اإلنسان بين القسوة والحسرة ، فال نامت عيونه وال سكن ألمه وال اندمل 
جرحه، ويصبح اإلنسان صريع الحيرة بين األمل واأللم وكأن الليل يشاركه حزنه 

فيئن ويتألم ويخيل إليه أنه ليس أنينه هو، ولكنه أنين الليل.

أنين الليل

 نتقدم بأطيب التهاني لمجلة

الصـــادرة عن وزارة الداخليـة بمناسبـة

 اليوبيــل الذهبي للمجلة
Al Shoumoukh Group of Companies
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بحور القوافي
إشراف: خالد الظنحاني

k.dhanhani@yahoo.com

المجبور والغيور

قالوا..

إشراف: خالد الظنحاني
k.dhanhani@yahoo.com

المعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  مسؤوليات  من  إن 
والجهات والدوائر الثقافية على مستوى الدولة أن تتابع 
المثقفين واألدباء والكتاب والشعراء عن كثب كغيرهم من 
المبدعين في المجاالت الثقافية والفنية األخرى، وذلك من 
أجل إنجاح المبدعين اإلماراتيين على المستوى المحلي 

والعالمي والترويج ألعمالهم األدبية.

شعر: راشد شرار

الــــــفــــــرق شـــــاســـــع بــــــن َمــــــْجــــــبــــــور ْوغـــــيـــــور

غــــــــرور أو  كــــــــســــــــوٍل  هــــــــو  يــــــــا  األّولـــــــــــــــــي 

ــور ــ ــث ــ ي ْوال  الــــســــلــــحــــفــــاه  شـــــــــــرات  ــي  ــ ــشـ ــ ميـ

ــبـــور صـ ـــــــّده  الـــــــشِّ ــى  ــ ــل ــ ع الــــلــــى  الــــغــــيــــور  واالَّ 

ــور ــ ــسـ ــ وافـــــــــي ْوِمـــــْتـــــفـــــانـــــي ْوضــــــــرغــــــــاْم ْوجـ

ــور ــحـ ــه بـ ــ ــفـ ــ ــلْـ ــ ــن يـــســـمـــع ْمـــــــَنـــــــادي ولـــــــو َخـ ــ ــ م

ــى لــــــه حـــضـــور ــ ــق ــ ــل ــ ــل األجــــــــــــــواد ت ــ ــف ــ ــح ــ فــــــي م

ــور ــ ــ ــده ــ ــ ــى َمـــــــــــّر ال ــ ــلـ ــ مــــحــــّبــــتــــه تــــــْكــــــَبــــــْر عـ

ــور ــ ن ــع  ــ ــ ــِش ــ ــ ْي ــالم  ــ ــ ــظ ــ ــ ال ــح  ــ ــ ــْن ــ ــ ِج ــي  ــ ــ ف الح  وان 

ــق الـــــصـــــدور ــ ــاديـ ــ ــنـ ــ ــا صـ ــهـ ــحـ ــتـ ــفـ لــــــو ْتـــــــــــروم تـ

شــــــــــــــروات َفــــــــــــــْرق الـــــصـــــبـــــح عـــــــن ِجـــــــْنـــــــح الـــــظـــــالم

ــــــــــِكــــــــــْر بــــــــــن األنـــــــــــــام وهــــــــــــــــذي طــــــــــبــــــــــاٍع ِتــــــــــنِّ

حـــــــتـــــــى ولــــــــــــــو كـــــــــــل املــــــــــــــال حـــــــــولـــــــــه قـــــــيـــــــام!

ــام ــ ــط ــ ــف ــ والــــــلــــــى رَضــــــــــع َســــــْمــــــت الـــــــــَعـــــــــَرْب َقــــــْبــــــل ال

ــام ــ ــنـ ــ عـــــــــن مـــــطـــــلـــــب أحـــــــبـــــــابـــــــه عــــــيــــــونــــــه مـــــــــا تـ

يــــــاتــــــيــــــه ســــــــــاِبــــــــــْح مـــــــــا َبــــــــــَعــــــــــْد فـــــيـــــهـــــا كــــــالم

ســــــالم لـــــــــه  ْي  تــــــــــــــــــــأدِّ ِشـــــــْفـــــــتـــــــه  إذا  َقــــــــــــــــــــْرٍم 

ــــــــنْ ْوِكـــــــــــــــــــــــَراْم كــــــــــــرمي ِوْيـــــــــــــخـــــــــــــاوي ِمــــــــحــــــــبِّ

املــــــــــالم يـــــــــــــاه  مــــــــــا  املَـــــــــــــــــــــــْدح  دوم  عــــــلــــــيــــــه 

ــام ــ ــئـ ــ ــلـ ــ الـ ْمــــــــــن  الـــــــــــِكـــــــــــَرام  ــــــــــْزت  َمــــــــــيَّ كــــــــــان  إن 

كرمي معتوق
شاعر إماراتي
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شعر: النا سويدات  ـ األردن
همس الصمت 

لل�شاعر�ت فقط:

شعر: هند الفهيد
مسبار األمل

حقلي على باب األماني يورق
وعلى انكسار الظل بابك يطرق

أنا ما جنيت فربما يدك التي
قطفت ثمار الحسن وهي تؤنق

أنا قارب يجري بموج قصائدي
وعليك من شمس األغاني أشرق

مذ جئت أحرقِت الزهور عبيرها
فاحترت من أي المباخر أعبُق

لّمي زهور االقحوان ونثري
أوراقها فعسى سريرك يشهُق

هذا أنا شعر يتوه ونغمة
سكرى وكأس بالتمنطق يغرق

بيني وبينك رغبة نهشت فمي 
إني عليك بنارها أتصدُق

ال تسأليني كل ما أدري أنا 
أني إليك وفيك قلبي يخفق

أنا قد سألتك أن أموت مسافراً 
في مقلتيك وفوق ثغرك أُشنُق

قلبي تعلق مثقالً في حلمه
بهواك وهو بأعيني يترقرُق

ـــــــاْت ِلــــــْرَجــــــاْل ــر َهــــــامــــــه.. ِوامْلِـــــــِهـــــــمَّ ــ ــخ ــ ــَف ــ ــلْ ــ ِل

ــْم َقـــــــْول َواْفـــــَعـــــاْل ــ ــِدُهـ ــ ــْجـ ــ ــاْل َزاِيــــــــــْد( َمـ ــ ــ ــَيـ ــ ــ ِو)ْعـ

َمـــــاْل ْوال  ــه  ــ ــاب ــ ــَح ــ ــسَّ ــ ال َجـــــــــاَرى  ِوْطـــــُمـــــْوِحـــــُهـــــْم 

ــْق آَمـــــــاْل ــ ـ ــقَّ ــ ِبـــــاْلـــــَعـــــِزْم )ِمـــــْســـــَبـــــاْر األَمــــــــــْل( َحـ

ــم االْمـــــَثـــــاْل ــجـ ـ ــنَّ ــْر َمــــــْع الـ ــ ـ ــطَّ ــ ِوْســـــــط اْلــــَفــــلَــــْك َسـ

ـــــــْه ـــــــُفـــــــْوس اْلـــــــِكـــــــِرمْيِ ِوامْلَــــــــــْجــــــــــد ِنــــــــــْبــــــــــَراْس الـــــــنِّ

ــْه ــ ــِمـ ــ ــْيـ ــ ــِظـ ــ ــى ِعـ ــ ــ ــَق ــ ــ ــْب ــ ــ اْر ِت ِوْجــــــــــُهــــــــــْوِدُهــــــــــْم ِبــــــــــالــــــــــدَّ

ــْه ــ ــ ــِم ــ ــ ــْي ــ ــ ــِت ــ ــ ــِع ــ ــ ــــــَحــــــاِيــــــْب ِلـــــلْـــــِفـــــَضـــــا ِواْل ى الــــــسَّ َعـــــــــــدَّ

ــــــْه ـــــــُمـــــــْوح.. اْلــــــَعــــــِزمْيِ ِبـــــاْلـــــِعـــــلْـــــم.. ِواْثـــــــــَبـــــــــاْت الـــــــطِّ

ـــــــاِرْيـــــــخ َبــــــْصــــــمــــــه.. ْوِقــــــْيــــــِمــــــْه ِوْبــــــَصــــــْفــــــَحــــــْة الـــــــتَّ

أنا متعب وزمان حزني غربة
وأنا بغربة رحلتي أتمزُق

فأنا اشتهاء الحب أرسم ضحكة
للفجر عند شطوطه وأحدق

ظلي معي وبه امتلكت خواطري
وعلى روابي الحب حباً أغدُق

ظلي معي فدمشق ما زالت معي
وبها سيبدأ من طريقي المشرق

فجميع آثاري التي دونتها
ظلت لروحي روحها تتشوق

وإليك قلبي قاد زورق حبه
وإليك يلقي بالهموم الزورُق

هل من سبيل حاولي أن نلتقي
فلربما بك من جديد أخلق

حبي عنيد فيه أرسم أحرفي
وبها احتراقي واحتراقي مورق.
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بحور القوافيبحور القوافي

أعالم عربية

عبدالله بن ذيبان

إمارة  الشامسي في  الراحل عبدالله بن ديبان  اإلماراتي  الشاعر  ُولد 
الشارقة عام 1945، وتيتم قبل أن تتفتّح حواّسه على الدنيا، حيث توفى 
ابن  الثامنة من عمره فقد  والده قبل والدة شاعرنا بأشهر قليلة، وفي 
المسالك  به  الفقد حتى ضاقت  هذا  عليه  وتكالب  األكبر،  ذيبان شقيقه 
كلها، وهو ما زال طفالً غّضاً، تحاصره األحزان من كل الجهات، ولكن 
انتقاله بعد ذلك إلى دبي خّفف من آالمه المبّكرة، كما إن رعاية أخواله 
له في دبي، عّوضته عن األسى والخسران وتلف الذكرى، وربما كانت 
لتجربة الطفولة المّرة أثر في والدة موهبته الشعرية، ورغبته في البوح 
التعبيرية  المنّصة  هي  النبطية،  القصيدة  فكانت  داخله،  في  يعتمل  عّما 
األهم في تجربته الحياتية واإلبداعية، وكانت هي العزاء والسلوى لتجاوز 

كل الخسارات السابقة.
كتب ابن ذيبان، الذي رحل عن عالمنا في الثاني والعشرين من يناير 
الماضي، قصيدته األولى في عام 1968، وكان متهيّباً ومتردداً في البداية، 
المعنوية،  الدفعة  منحته  الرجال،  مجالس  في  الكثيرة  مشاركاته  ولكن 
التي  الفارقة  اللحظة  أما  الشعرية، وإنضاجها على مهل.  إلكمال مهمته 
على  تعرفه  في  فتمثّلت  ذلك،  بعد  الطاغي  الشعري  لحضوره  أسّست 
شعراء أكبر منه سنّا وتجربة، والذين استطاع أن يجاريهم الحقاً، ويكّون 
بن  وراشد  الكوس،  محمد  مثل   شعراء  ومديدة،  وثيقة  صحبة  معهم 
طنّاف، وعلي بن رحمة الشامسي، وغيرهم. كما إن وفرة الشعراء في 
أسهمت  الشعرية،  واألمسيات  البرامج  في  العديدة  ومشاركاته  عائلته، 
بقوة في تغذية حّسه اإلبداعي، وتعزيز قدرته على الخوض في األغراض 
الشعرية المتنوعة، مثل الغزل والمديح والمساجالت والقصائد الوطنية 
سبكه،  بجاذبية  الشعراء  من  غيره  عن  ذيبان  ابن  وتميّز  واالجتماعية. 
بتحوالت  ومقارنتها  بدقة،  الماضي  لتفاصيل  ونقله  طرحه،  وعفويه 
الحاضر، متّبعاً خّطاً نقدياً الذعاً لمراجعة النتائج السلبية لهذه التحوالت، 
كي ال تتفّشى وتنتشر وتهدم ما بناه اآلباء واألجداد من قيم أصيلة تحافظ 
على تماسك المجتمع وتحميه من الظواهر المقلقة والعادات الدخيلة، وفي 

ذلك يقول ابن ذيبان:
جار الزمان وضاع من فيه

عادي غدا لي كان منقود

ويلي على الماضي وطاريه
فيه العرب ما تصبح ارقود

واليوم يارك ما تالجيه
ما بك درى إن طحت ميهود

كل غدا لنفسه معانيه
بيته ِخلِّي لو ميلسه عود

َوّثق على بابه مزاليه
رّكب جرس عن كلمة »الهود«

جليل من سنعه مساعيه
باقي على مسيار الجدود

أدب عالمي 

ويليبروردوس سليمان ريندرا
)1935-2009( 

 
 1935 الذي ولد عام  يعد ويليبروردوس سليمان ريندرا 
المواهب  متعدِّد  كاتباً  جاكرتا،  اإلندونيسية  العاصمة  في 
في المشهد اإلبداعي اإلندونيسي، فهو شاعر ومؤٍد وكاتب 
ومسرحي وممثِّل، باإلضافة إلى أنَّه مخرج. كما إنَّه كان ُيِعدُّ 
أعماله بشكل ناقد اجتماعياً، معتمداً على العصور اليونانية 
بريخت.  برتولد  األلماني  الكاتب  وعلى  القديمة وشكسبير 
وكثيراً ما كان يتم حظر كتبه واعتبارها مثيرة كثيراً للجدل 
وناقدة جًدا. ولكن عندما كان يتم عرض أعمال ريندرا، كان 
اإلندونيسي  المسرح  ومنح  باآلالف.  يأتون  المشاهدون 
زخماً جديداً. وباإلضافة إلى ذلك فقد مكث بعض الوقت، 

بسبب حماسته، في السجن.
وأشعاره  مسرحياته  جعلته  فقد  ذلك  من  الرغم  وعلى 
مشهوراً عالمياً، حيث كان أيضاً اسمه مدرجاً ولعدة مرَّات 
قام  وكذلك  لآلداب.  نوبل  لجائزة  حين  المرشَّ قائمة  على 
بلدان أخرى  العالم، والتقى بكبار األدباء من  بجولة حول 
مثل الكاتب األلماني غونتر غراس. ولكن مكان إقامته كان 
جنوب  تقع  مزرعة  في  تماماً:  محلياً  األخيرة  الفترة  في 
الذي ما  جاكرتا. وهنا خلق مسرحه الجماعي »بينغكيل«، 
والفنَّانين  الممثِّلين  من  العديد  يلهم  هذا  يومنا  حتى  يزال 

اإلندونيسيين.
العريض،  اإلندونيسي  والثقافي  اإلبداعي  المشهد  في 
المجاالت  مختلف  في  ومجدِّداً  مؤّثراً  رائداً  ريندرا  ُيعتبر  
األدبية والفنّية التي يخوض فيها: شعراً، سرداً، نقداً وكتابًة 
التمثيل واإلخراج  ُمماَرسة  مسرحيّة، وحتّى على مستوى 
المسرحي. إّنه سيّد التجريب الواثق وأبو الحداثة والتحديث 
والقواعد  األصول  فهم  من  دوماً  الُمنطلق  إندونيسيا،  في 
والضاربة جذوراً  العريقة  بالده  المعروفة في  الكالسيكيّة 
»إنسان  سالالت  من  متحّدر  فهو  غرَو،  وال  التاريخ.  في 
جاوة« هذا الُمنتصب منذ أكثر من مليوَني سنة على األرض، 
والذي ترك بصماته وأحفوراته الفنّية شاهدة على صخور 
بالده الُمتناثرة جزراً يصل تعدادها إلى 17508 جزر ُمبعثرة 

على جانبّي خّط االستواء. يقول شاعرنا:
عمق  يتدّفأ  ومعه  أجدادنا/  كهوف  في  يتدّفأ  »الزمن 
مرئية  أخرى/  أوقيانوسات  ج  لتؤجِّ ذهبت  التي  األشياء/ 
وغير مرئية/ نعم، لن أخرج عن مداركم يا أجدادي/ الذي 
هو مدار الجميع على هذا الكوكب/ أنتم الذين قّدمتم دروساً 
هذه  ودروسكم  البقاء/  لتواضع  موجبة  دروساً  معجزة/ 
ما زالت تنتشل العالَم من كوارثه/ حجر الكيمياء يقول لي 
/ ذّرة من الحقيقة محجوبة في كّل مكان تقول لي / إّنه 
آثاركم  النبضة يا أجدادي/  اللّحظة/ حتّى هذه  حتّى هذه 
تراب  تحكي/  المجّوفة  مآقيكم  تحكي/  عظامكم  تحكي/ 
أرواحكم يحكي/ ومعها تحكي بكامل فصاحتها/ خطوطكم 
المرسومة على الكهوف األزليّة/ التي ُتطيّف األجواء كلّها 

بتطييفاته«.
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 اأمثال �شعبية:

ـ ما تبات الفقيرة و عندها ذخيرة
أي ال يهنأ للفقيرة بال، حتى تصرف كل ما يمكن أن يدخر.

يضرب المثل في المرأة المسرفة )أو كل من يسرف بشكل عام( إذ 
ال تستريح حتى تبدد كل ما لديها، ويدل المثل على أن سبب فقرها في 

إسرافها و تبذيرها.

ـ شو خانة الشيرة ما تظلل أهلها
شو خانة: ما فائدة

شيرة: شجرة
من فوائد األشجار الكبيرة أن تمد الظل لمن زرعها أو من يملكها. 
ويتعجب المثل من الشجرة التي ال يستظل بها، كما هو الحال باإلنسان 
الذي ال يمد يد المعونة والمساعدة ألهله وأقربائه الذين هم أولى الناس 

به. 

ـ اصبوعي في حلوجهم و اصبوعهم في عيوني
اصبوعي: أصابعي
حلوجهم: أفواههم

بالنكران.  المعروف  و  باإلساءة  اإلحسان  يرد  فيما  المثل  يضرب 
فحال لسان قائل المثل يقول إنه يطعم أناساً بيده، فيردون عليه باألذى 

)في عينيه(.

كنايات مالحية:
كليب الَدو 

سميت هذه السمكة باسم »ثالثية القوائم« ألن كل زعنفة من زعانفها 
الحوضية استبدلت بشوكة واحدة طويلة فبدت من األسفل بشوكتين 
الزعنفة  من  بجزء  فتمثل  الثالثة  القائمة  أما  قائمتان،  كأنهما  طويلتين 
الظهرية  الزعنفة  مقدمة  في  األشواك  بعض  استطالت  الظهرية، حيث 
مكونين شوكة واحدة كبيرة وقوية. وتعرف هذه األسماك عند باسم 
چليب )كليب( الَدو أو چلب )كلب( الَدو أو باسم »قسي« وربما اشتق 

االسم من قسي أي قساوة وذلك لقساوة جلد هذه السمكة .
وال نعلم بالتحديد سبب تسمية هذه األسماك بهذا االسم، وقال لي 

بعض العامة من أهل الخبرة في األسماك إن بعض األسماك التي تسمى 
بهذا االسم عندما يتم اصطيادها فإنها تفرز لعاباً كثيراً من فمها فربما 
سميت بالكلب لذلك. وهناك لعبة شعبية قديمة تسمى چليب الَدو وهي 
الريشتين،  إحدى  بطول  وعود  حمامة  جناح  من  ريشتين  عن  عبارة 
قوائم شبيه  ثالث  له  فيتكون شكل  والعود  الريشتين  أطراف  وتربط 
اللعبة  وتلعب هذه  اللعبة،  الَدو وهو سبب تسمية هذه  بسمكة چليب 
بوضع المجسم المصنوع المسمى چليب الَدو على األرض وعند هبوب 
الرياح يتحرك معها. وچليب الَدو أيضاً هو االسم العامي لحيوان الوبر 

الصخري الذي يشبه األرنب.
وذكر هذا الدرورة في كتابه »األمثال الشعبية المالحي« أن الكنية 
تقال للذي ينم أو يغتاب والمعنى أن كلب الدو يلسع البحارة بشوكته 
من  األسماك  لصيد  ليالً  الضحل  الماء  في  يسيرون  عندما  السامة 
الحضرة أو الغزل أو القنبار أو السالية أو القراقير والبحارة ال يقصدون 

صيده ومع هذا ينالهم األذى منه.

مفردات إماراتية ومعناها
بعد مرور حول  التمر  الحولي:  المجفف،  السردين  الجاشع: سمك 
عليه، الحشف: التمر الذي يفسد قبل وقت حصاده ويسقط من النخلة، 
طشونة: قليل من الشيء، الخراريف: جمع خروفة وهي قصص تاريخية 
أو أسطورية ترويها كبيرات السن لألطفال، الصناع: مزيج من الزيت 
والزعفران والصندل والزهور الجافة والماء، التغروده: أهزوجة يسوق 
البدو جمالهم على إيقاعها، المن: وهو وحدة قياس الوزن وهي تساوي 
أربعة كيلوجرامات، الخناصير: نبتة تنبت في الجبال وهي قريبة من 
في  وتزهر  السكري  في عالج مرض  وتستخدم  تؤكل  ولكن  الصبار 
فصل الشتاء وزهرها بنفسجي ولونها أخضر، الخرة: الكهف المنغرز 
في األرض والدخول إليه يكون بالنزول إلى األسفل، اليِيِب: الكهف الذي 

يصعب الوصول إليه وغالباً ما يكون خطراً في الوصول إليه.

هب ريح
»نعمل بصفة مستمرة عىل تحسني وتطوير الخدمات التعليمية واالجتامعية، وتطوير 

القطاع الزراعي، واالهتامم برعاية الشباب، ودعم مرافق النقل واملواصالت، وإنشاء 
املطارات والطرق الحديثة واملوانئ املتطورة، ذلك أن الجيل الذي نسعى إىل إعداده هو 

بحد ذاته قوة دفاعية أساسية«. 

                                              صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«
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الكلمة و الظل

شجاعة  بكل  الشعر  محراب  اقتحمت  امرأة 
وبسالة، فنسجت من األحرف كلمات تطرب لها 
اآلذان، وتدق لها القلوب، وتهوي لها العقول.. إنها 
المسرح،  وكاتبة  اإلماراتية،  والروائية  الشاعرة 
وقصص األطفال، صالحة غابش، رئيس المكتب 
في  الثقافي  والمستشار  واإلعالمي  الثقافي 
المجلس األعلى لشؤون األسرة بالشارقة، ومدير 
تحرير مجلة مرامي، وعضو اتحاد كتاب وأدباء 
اإلمارات. حاصلة على شهادة البكالوريوس في 
جامعة  من  العربية  واللغة  اإلسالمية  الدراسات 
الماجستير  تمهيدي  على  حصلت  ثم  اإلمارات، 
لها  القاهرة، صدر  العلوم بجامعة  دار  كلية  من 

حوار: اأبرار الأغا

الشمس«،  »بانتظار  منها:  عدة،  دواوين شعرية 
و»بمن  عرفت«،  و»اآلن  هي«،  ليست  و»المرايا 
لها رواية: »رائحة  تلوذين«، كما صدر  بثين  يا 
أدب  في  قصصية  مجموعة  ولها  الزنجبيل«، 
وعربية.  محلية  عدة  جوائز  على  حائزة  الطفل، 

999 أجرت معها الحوار التالي:
> من المعلوم أنك نشأت في دولة الكويت، 
تجربتك  على  القصيرة  الغربة  هذه  أثرت  فهل 

الشعرية؟
الذي  الماضي  بأبجديات  كاتب  كل  يتأثر   -
عاش فيه، فالكاتب ال غنى له عن مكان ميالده، 
فبعض المشاهد تبقى في ذهنه وتظهر في وقتها 

أن يستخدمها  عند كتابة نص ما، وليس شرطاً 
والدتي  أن  المؤكد  ومن  نصوصه،  جميع  في 
في الكويت وسنوات دراستي األولى فيها تمثل 
جزءاً من مخزوني الثقافي، ولها تأثير في بعض 
كتاباتي، وربما ما تزال؛ ألن الكثير لم أكتبه بعد.
> من وجهة نظرك.. هل الشعر إحساس أم 

صناعة؟
ألن  األولى؛  بالدرجة  إحساس  هو  الشعر   -
الشاعر أو الكاتب بطعبه مرهف اإلحساس، وهذا 
األديب  فنظرة  الحزن،  أو  الضعف  معناه  ليس 
تختلف عن غيره تجاه الموضوع، فالشاعر حالم 
وهو ليس أكثر حلماً من اآلخرين، فتجده يتعامل 

صالحة غابش: 
ال أعتقد أنني سأخوض غمار 

الرواية التفاعلية
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مع حلمه بشكل مختلف.
على  النثر  قصيدة  أثرت  هل  برأيك..   <

القصيدة التقليدية؟
النثر  قصيدة  بين  ينتهي  لن  صراع  هذا   -
التقليدية، وهنا البد من اإلشارة إلى  والقصيدة 
أن النص هو الذي يفرض شاعريته على الكاتب، 
القصيدة  كتبوا  الذين  الشعراء  من  والكثير 
العمودية تأثروا بقصيدة النثر وكتبوا بها، ومن 
بينهم أنا، وأشعر اآلن أن هناك عودة للقصيدة 
الشباب،  الشعراء  قبل  من  الفصيحة  العمودية 
وأنا أعتز بها، كونها تمس التراث العربي األدبي، 
وعلينا أن نتمسك بها ونطورها، ومن الجيد أن 
نوظف حداثة حياتنا في هذا الزمن في قصائدنا، 
أما أنا فأكتب القصيدة العمودية وقصيدة النثر، 
وأفضل قصيدة التفعيلة التي تمزج بين القصيدة 

العمودية والنثر.
> يردد بعض الشعراء مقولة: »أنا ال أكتب 
القصيدة، بل هي التي تكتبني«.. فهل تؤيدين ما 

يذهبون إليه؟
- ال أعلم حقيقة من أين جاءتهم هذه الجملة، 
وهي صيغة فيها مبالغة في التعامل مع القصيدة، 
أنها  وصحيح  النص،  زمام  نمسك  من  فنحن 
يعيشها  التي  باالستعارات  عالقة  لها  مبالغة 
الكاتب، فهم يريدون القول إن القصيدة تفرض 
نفسها على الشاعر، والقصيدة الحقيقية هي التي 
تأتي للشاعر، وبرأيي أنه يجب علينا أن نستدعي 

األفكار حينما نكتب.
نحو  مسارك  تحول  ثم  بالشعر  بدأِت   <

الرواية.. فما أسباب هذا التحول؟
- في الواقع بدأت بالسرد ثم الشعر ثم عدت 
للسرد مرة أخرى.. والسبب يعود لحبي للكتابة 
األطفال،  وأدب  للمسرح،  فأكتب  عام،  بشكل 
الشعر  جوانب  في  نفسي  وطورت  والمقاالت، 
عندما تخصصت في اللغة العربية، وكان هدفي 

تثبيت أقدامي في الكتابة األدبية وخاصة الشعر، 
لتالشي  واسعة؛  ثقافة  إلى  بحاجة  مهمة  فكل 

الوقوع في بعض األخطاء المعلوماتية. 
> استحوذت المرأة على اهتمامك.. فهل كنت 

تنتصرين لقضيتها أم تحاولين تثقيفها؟
- أنا لست مع مسألة مناصرة المرأة، فالمرأة 
قوية وذكية بما فيه الكفاية وتستطيع أن تنصر 
نفسها بنفسها، صحيح أن هناك بعض الظروف 
االقتصادية  والظروف  الحروب  مثل:  الصعبة، 
ولكن  أيضاً؛  والرجل  المرأة  كيان  تضعف  التي 
االستثنائية  للمرأة  االهتمام  نوجه  أن  علينا 
الضعيفة لمنع العنف عنها. ففي ديوان »يا بثين 
وليس  العاطفي  الضعف  تناولُت  تلوذين«  بمن 

الضعف بأنها متسلط عليها.
الزنجبيل«  »رائحة  رواية  في  طرحت   <
االجتماعي..  الفكر  وطبيعة  المرأة  عمل  قضية 
قريبة من واقع  القضية  أي مدى تعد هذه  إلى 

المرأة اإلماراتية؟
المرأة متطور اآلن  الفكر االجتماعي لعمل   -
بشكل كبير، واآلن ننافس الدول الكبرى في ذلك؛ 
ألن القيادة في دولة اإلمارات تدعم عمل المرأة، 
وهو ما أوجد لها دعماً أسرياً واجتماعياً.. أما في 
الرواية فلم يكن هناك من يقف ضد عمل المرأة؛ 
بل كان فيه نوع من التشجيع، بتوظيف نجاحها 
في عملها لصالح آخرين من أسرتها، حيث استند 

األخ إلى أخته سيدة األعمال.
إلى  الروائية  أعمالك  تحويل  تؤيدين  هل   <

أعمال درامية؟
رواية  تحويل جزء من  تم  وقد  أؤيد،  نعم   -
»رائحة الزنجبيل« إلى مسلسل درامي ألفته في 
»بنات شما«، مكون من 15 حلقة، وهو من إنتاج 
تلفزيون دبي، فوظفت معظم شخصية عليا في 
الرواية واسمها أيضاً، مع اختالف العالقات مع 

اآلخرين.

> من وجهة نظرك.. ما األبعاد التي تضيفها 
األماكن إلى الرواية؟

- األبعاد كثيرة ومتعددة، واألماكن لها دور 
كبير في النصوص السردية، فقد يكون المكان 
أحياًنا بطل العمل، واألماكن الواقعية أجمل بكثير 
من األماكن الخيالية، واألماكن المرتبطة بالذاكرة 
القديمة هي األقرب لي، واألماكن الطبيعية كذلك.
> كيف ترين مستقبل الرواية التفاعلية في 

اإلمارات؟
جديد،  ومصطلح  منتج  التفاعلية  الرواية   -
والوقفات، وال  الدراسات  الكثير من  إلى  تحتاج 
أستطيع  وال  ال،  أم  مستقبل  لها  كان  إذا  أعلم 
غماره؛  سأخوض  أني  أعتقد  وال  عليه،  الحكم 
ألن اإلبداع بحاجة إلى تركيز عاٍل، بينما الرواية 

التفاعلية تجمع أكثر من مستوى ثقافي.

البصمة الشخصية
استشهادك  كثرة  كتاباتك  في  يالحظ   <
والعربي  اإلماراتي  التراث  من  بنصوص 
ما  الواقعية..  النماذج  جانب  إلى  واإلسالمي 

الغاية من هذا المزج؟
التي  والثقافة  التراث  من  آخذ  أن  أُفضل   -
أنتمي إليها، فالمزج بين التاريخ والواقع هو الذي 
هويته،  ويرسم مالمح  األديب،  يحقق شخصية 
فاألديب إذا أراد أن يحقق النجاح عليه أن ينطلق 
االطالع  مع  يتنافى  ال  وهذا  وثقافته،  تراثه  من 

على الثقافات الغربية.
> دراسات أكاديمية تناولت نقد مؤلفاتك.. 
إلى أي مدى تتفقين مع ما ذهبوا إليه؟ وما الذي 

يضيفه النقد إلى الكاتب؟
رأيهم،  فهذا  ال..  أو  أتفق  أن  النظر  بغض   -
الرفيع،  المستوى  من  نقاد  أنهم  الجيد  والشيء 
ويضعون أيديهم على نقاط مهمة، ربما أناقشهم 
للناقد  جملة  أنسى  ال  وهنا  األمور،  بعض  في 
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الكلمة و الظل

بداية  في  الماغوط  محمد  المرحوم  الكبير 
مسيرتي »تملكين إحساس طفلة؛ ولكنك تكتبين 
بلغة المرأة الكبيرة«.. هذه الجملة كانت مجهولة 
أن  الوقت  مرور  مع  استطعت  ثم  لي،  بالنسبة 

أدرك مغزاها ومعناها.
الرواية  تكتبين  أنك  النقاد  بعض  يرى   <
بلغة شاعرية.. فهل نستطيع القول إن هذه هي 

بصمة صالحة غابش في الكتابة اإلبداعية؟ 
كتبوا  الذين  الشعراء  كثير من  - هي بصمة 
الرواية ال ينسى  الرواية، فالشاعر حينما يكتب 
والتجربة  الشعرية  تفرض  وبذلك  شاعريته، 
نفسها على الكاتب الشاعر، و»رائحة الزنجبيل« 
التي كتبت من  الشعرية  الجمل  الكثير من  فيها 

دون تعمد.
> ما سر اهتمامك بأدب األطفال واليافعين؟ 

وكيف تقيمين واقع أدب الطفل اإلماراتي؟
- في يوم من األيام كنت معلمة، وشعرت أنه 
يجب أن أكتب للطفل، كما هو مطلوب من كبار 
الُكتّاب، وأن ال تقتصر كتاباتهم حول مواضيع 
من  يجري  بما  مدهوش  اليوم  فالطفل  محددة، 
أدب  ويسعى  ويثقفه.  يوّعيه  من  ويلزمه  حوله 
األطفال اإلماراتي إلى الرقي، فقد أوجدت الشيخة 
جمعية  رئيس  القاسمي  محمد  بنت  جواهر 
الناشرين اإلماراتيين أرضية قوية ألدب الطفل، 
من خالل افتتاحها دار »كلمات« للنشر، ومن ثم 
تشجيعها لدور النشر وألدب الطفل، صحيح أن 
الجهود،  المشوار طويل؛ ولكن البد من تضافر 
صديقات  دار  لدّي  الشخصي  الصعيد  وعلى 

للنشر، تعنى بإصدار كتب األطفال واليافعين. 
اإلماراتي  المسرح  وصل  هل  برأيك..   <

مرحلة النضج؟ 
السمو  صاحب  من  كبيرة  رعاية  هناك   -
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو 
وهذا  الشارقة،  حاكم  لالتحاد  األعلى  المجلس 
ارتقاء  حالة  في  المسرحيين  يجعل  ذاته  بحد 
المسرح.  وتطور وبحث مستمر عن مستجدات 
لمسرح  أكتب  للمسرح،  متواضعة  كاتبة  وأنا 
مسرحياً  أؤلف عمالً  أن  وأطمح  الغنائي،  الطفل 

ذا قيمة.
ظل  في  المسرح  واقع  تصفين  كيف   <

منافسة وسائل االتصال األخرى؟
- بعيداً عن جائحة كورونا.. نستطيع القول 
الشارقة  وأيام  كبيراً،  إقباالً  يشهد  يزال  ما  إنه 
ومؤثراً  زال جاذباً  ما  أنه  على  دليل  المسرحية 
وسيبقى  والوجدان،  والمشاعر  الحواس  في 
كونه  األخرى؛  الوسائل  نافسته  مهما  صامداً 
يحقق االتصال الوجاهي الذي تفتقده كثير من 

الوسائل األخرى.

وحي الكلمة
> هل لديك طقوس خاصة تمارسينها أثناء 

كتابتك؟ وما مصدر إلهامك؟
- الكتابة ليس لها وقت محدد، وفي أي لحظة 
الممكن  ومن  الكتابة،  وسائل  توافرت  إذا  أكتب 

لم تدون في لحظتها،  إذا  الفكرة  أن تذهب  جداً 
أما األفكار فتأتي من الحياة، وقد يأخذ بعضهم 
الحياة، ثم ينعزل مع نفسه ويعيش  الفكرة من 

معها ويكتبها.
يكتب«..  ما  وآخر  يقرأ  ما  أول  »العنوان   <

فبماذا تبدأ صالحة غابش؟ 
- كالم صحيح، أحياناً يكون العنوان جميالً 
جداً، وله رنين في األذن، ويمكن أن يلهم لبعض 
األشياء داخل النص، وأحياناً خالل كتابة النص 
نصل إلى العنوان.. فالعنوان أول ما ُيقرأ ويجب 
في  وفقت  كوني  سعيدة  وأنا  جذاباً.  يكون  أن 
تثير  فهي  الشعرية،  دواويني  عناوين  اختيار 
جملة من األسئلة في نفس القارئ قبل شروعه 

في قراءة النص.
أين  والمسرح..  والرواية  الشعر  بين   <

تجدين ذاتك؟
الشعر  أكتب  حينما  لكن  كشاعرة؛  أُصنف   -
أجد نفسي في الشعر، وحينما أكتب الرواية أجد 
نفسي فيها، وحينما أكتب أدب الطفل أجد نفسي 
التي  اللحظة  أنك تجدين نفسك في  فيه، بمعنى 

تخبرك إلى أين أنت ذاهبة.
خالل  الجوائز  من  الكثير  حصدت   <
مسيرتك.. أي الجوائز كان لها وقع خاص في 

وجدان صالحة غابش؟
- حصدت جوائز عدة، ولكل جائزة جمالها، 
وسام  فهي:  روحي،  المست  ومن  أجملها  أما 
وجائزة  المتميز،  للعمل  جواهر  الشيخة  سمو 
الشعر من مركز دراسات المرأة العربية، وجائزة 
جائزة  أمناء  مجلس  من  التقديرية  عمران  تريم 

تريم عمران لألعمال الثقافية واإلنسانية.
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ستوب!

برغم كل شيء يظل فيها حاجة حلوة، أتحدث 
عن تلك السنة الثقيلة جداً التي مرت وما نزال 
ولهيب  وطأتها،  تحت  الجديد  عامنا  في  نعيش 
نيرانها. من بين األفالم السينمائية القليلة، التي 
عز  في  العرض  دور  إلى  تنفذ  أن  استطاعت 
سيطرة الفيروس، أمتعتنا رغم ضراوة الجائحة 
الفيلم األمريكي »نومادالند« للمخرجة الصينية 

كلوي تشاو.
برغم أن كل شيء في العام الماضي وما تزال 
توابعه نعيشها، كان يبدو أنه ضد المتعة وضد 
إال في  ينتعش  باعتباره ال  السينما تحديداً  فن 
تزداد  المخاطر  كل  بينما  الناس،  أنفاس  ظل 
شراسة كلما اقتربت تلك األنفاس بحكم الزحام 

الذي يفرضه قانون العروض السينمائية.
واقعياً  فينسيا  مهرجان  في  عرض  الفيلم 
شهر سبتمبر الماضي، وهو المهرجان العالمي 
الكبير الذي أبقى على جزء من فعالياته واقعياً، 
اعتبار  على  وبرلين  كان  من  كل  عكس  على 
واألهم  األكبر  هي  الثالثة  المهرجانات  تلك  أن 
على مدى تجاوز 70 عاماً. »نومادالند«  عالمياً 
من  وتنتظره  الجوائز  من  على عشرات  حصل 
على  مستحقة،  أخرى  جوائز  نظري  وجهة 
جوائزه  عن  سيعلن  الذي  »األوسكار«  رأسها 
لجائزتي  مرشح  والفيلم  القادم.  أبريل   25 في 
الكبيرة  للفنانة  وتمثيل  وتصوير  فيلم  أفضل 
كلوي  المخرجة  وأيضاً  مكدورمند  فرنسيس 
تشاو باإلضافة إلى التصوير. أخذت المخرجة 
للصحفية  توثيقي  كتاب  عن  الفيلم  الصينية 
جيسيكا برود باالسم نفسه، المخرجة هي أيضاً 

كاتبة السيناريو وكعادتها في أفالمها 
المونتاج  مسؤولية  تولت  السابقة 
الذي كان هو أحد أهم عناصر الرؤية 
الجمالية للشريط السينمائي، كما إنها 
شاركت بسبب حماسها للقضية في 
الفيلم مع  أتيح لي مشاهدة  اإلنتاج. 
الجمهور في شهر ديسمبر الماضي 
القاهرة  بمهرجان  عرضه  عند 
برغم  واقعياً  أقيم  الذي  السينمائي 
كل مظاهر االحتراز التي تم تطبيقها 

بكل صرامة. 
مقتل  في  ضربة  تلقت  السينما 
وما تزال توابع الضربات تالحقها، 
الواقعية  المهرجانات  عدد  تضاءل 
السينمائية  المشروعات  وتراجعت 
الضخمة التي كانت قد أعدت سلفاً 
األفالم  العديد من  إن  لإلنتاج، كما 
الكبرى التي كانت في طور اإلعداد 
مرة  من  أكثر  تأجيلها  تم  للعرض 
في انتظار لقاح يطمئن الجميع على 

الخروج من المنزل آمناً والذهاب لدار العرض 
من دون مخاطرة محفوفة بالمخاطر، العديد من 
الدول سمحت بعودة فتح دور العرض بنسبة 
اإلقبال  يتجاوز  ال  عالمياً  بينما   %50 إشغال 

الجماهيري حدود الـ%10.
وحتى  الحقيقية  السينما  روح  هو  الزحام 
لديكم  مخطوفة،  السينما  روح  تزال  ما  اآلن 
شهر  إلى  فعالياته  أُرجئت  برلين  مهرجان 
القادم والمتابعة افتراضية، وفي يونيو  مارس 

»نومادالند«.... 
الصحراء القاحلة أحالتها المخرجة إلى لوحة شاعرية!

سيسمح بوجود الجمهور، بينما األوسكار حتى 
حدد  فهو  أمره  يحسم  لم  السطور  هذه  كتابة 
للتحقق  واألقرب  الجوائز  إعالن  تاريخ  فقط 
افتراضي،  ونصف  واقعي  نصف  سيقام  أنه 

وبحضور محدود جدا للجمهور.
 »نومادالند« حقق درجة من اإلقبال الجماهيري، 
إلى  بالتحليل  ينفذ  الفيلم  المعوقات،  كل  برغم 
منطقة عمرية في العادة ال تجد السينمائيين في 
امرأة ستينية،  البطلة  عليها،  يقبلون  كله  العالم 
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الخاص والعام، متى تذوب الفوارق بينهما؟ لو أننا بصدد الحديث عن شخصيات عامة، 
هل يظل الخاص خاصاً والعام عاماً، هل رسائل الفنانين الشخصية تصبح مشاعاً بعد 

رحيلهم، أم أن ما كان سراً في حياتهم ينبغي أن يظل لألبد ممنوعاً من التداول؟
 مثالً من بين المقتنيات الخاصة لمحمد عبد الوهاب تلك الرسائل التي أرسلها لزوجته 

السيدة الراحلة نهلة القدسي.
السيدة نهلة قبل 7 سنوات أكدت بكل فخر أنها قد جمعت كل هذه الخطابات ووضعتها 
في ماء العطر الباريسي المفضل له، ثم أضرمت فيها النيران، وعندما سألوها عن السبب 

قالت أخشى بعد رحيلي أن تصبح مشاعاً!
قررت أرملة الموسيقار الكبير الراحل تنفيذ حكم اإلعدام في هذه األوراق، وقالت إنها مع 
مرور السنوات شعرت بقدر من الخوف من أن تقع في أيدي األحفاد، ثم يكتشفون أن 
جدتهم وجدهم كانا يتبادالن خطابات الغرام والعتاب ولهذا كان ينبغي التخلص السريع 
بيوم ميالد  ليلة االحتفال  الرومانسية، وهي  القدسي لحظة شديدة  نهلة  اختارت  منها. 
الموسيقار الكبير 13 مارس، وغمرت الخطابات بماء العطر وأضرمت فيها النيران، اعتبرت 
»نهلة« أن هذه الخطابات شأن خاص بينها وبين عبد الوهاب، ألن ما يربطه بجمهوره هو 

أغنياته وألحانه فقط وهي لم ولن تفرط فيها، ولكن األوراق الشخصية ملك لها وحدها!
أو مؤلفاته  ألحانه  إلى مزار، وليس مجرد  تتحول  الزمن  الفنان مع مرور  كل مقتنيات 
الشهير  بمنديلها  أسرتها  احتفظت  كلثوم  أم  العربي  الغناء  سيدة  لوحاته.  أو  األدبية 
ونظارتها السوداء وقبل سنوات تم التبرع بهما في مزاد علني ذهبت حصيلته لمكافحة 
الجوع، وحقق المنديل فقط أرقاماً مذهلة، صحيح أننا نتابع بين الحين واألخر مزاداً لبيع 
مقتنيات ألم كلثوم مثل العقد الذي ترتديه أو أساورها الذهبية، لكنها بالطبع حكاية أخرى!
العالم تم االحتفاظ  وليم شكسبير والذي اعتبرته األبحاث والدراسات أهم كاتب عرفه 
بكل متعلقاته الشخصية، وقبل سنوات ثار جدل واسع حول »غليون« شكسبير هل كان 

الستعماله الشخصي أم شاركه فيه اآلخرون؟
جبران خليل جبران، هذا الفنان الكبيرالذي كان يجمع بين موهبة الشاعر والفنان التشكيلي 
وحكمة الفيلسوف لم يتم االكتفاء بأدبه سواء الذي كتبه بالعربية أو اإلنجليزية، بل كل 
لألديبة  أرسلها  التي  الغرامية  رسائله  طبعت  فلقد  وبالطبع  بها،  االحتفاظ  تم  مقتنياته 
اللبنانية مي زيادة في كتاب، فهي بمثابة قطع ثمينة من اإلبداع، والمنضدة التي شهدت 
العبقرية  هذه  على  شهوداً،  أصبحت  الزمن  مع  كلها  والفرشاة  الكتابة  وأدوات  إبداعه 

االستثنائية، تحولت أيضاً إلى مزار أقيم له في لبنان مسقط رأسه!
خطابات عبد الوهاب جزء من هذا الفنان الكبير، تستمد قيمتها من كونها صدرت عنه، ثم 
إن عبد الوهاب كلما استمعنا إلى أحاديثه اإلذاعية والتليفزيونية، اكتشفنا أن بداخله أديباً 

كامناً اختار أن يعبر نفسه بالموسيقى واألنغام!
على العكس من كل ذلك فإن السيدة جيهان السادات كان لديها نظرة أبعد كثيراً، احتفظت 
بالعديد من الرسائل التي تلقتها من أنور السادات في مرحلة الشباب عندما كان مطارداً 
ومطلوباً للقبض عليه باتهامات سياسية، وتتابعت رسائله ورسائلها، طوال رحلتهما معاً، 
ولم تجد جيهان السادات حرجاً أن تسجلها بصوتها قبل بضع سنوات في أحد البرامج.

نعم كل التفاصيل الصغيرة المتعلقة بكبار الشخصيات العامة السياسية والفنية ينبغي أن 
نحتفظ بها كشاهد على الزمن، وعلينا أيضاً!

أكشن

حياة  وبال  زوج  وبال  عمل  بال  نفسها  تجد 
اجتماعية.

الرحلة التي قامت بها في تلك البقعة الصحراوية 
اكتساب  أجل  من  ليست  أخرى  إلى  والية  من 
الرحلة  وظيفة وال مال وال زوج ولكنها طوال 
لو  حتى  الحقيقية،  روحها  على  العثور  تحاول 
كان ما تبقي لها في الدنيا قليل بمقياس البشر، 
إال أن متعة اكتشاف الذات هي األبقى واألروع.
ُيعرف بسينما  ما  إطار  يقع في  العام  الخط 
تتقابل  العادة  وفي   ،)road movie( الطريق  
الشخصية الرئيسة مع العديد من الشخصيات 
األخرى، لتسرد لنا من خالل عيونها حكايتها، 
كل  أن  درامياً،  الفيلم  بناء  في  الجديد  أن  إال 
ترسم  كانت  البطلة  التقتها  التي  الشخصيات 
السكان  حتى  هي،  مالمحها  من  جزءاً  أساساً 
على  بالرحلة  رفقاءها  كانوا  الذين  األصليين 
الطريق، كنا نتابع من خالل عيونهم وحوارهم 
القصير مع البطلة، ملمحاً يشي بشيء ما كامناً 
في البطلة ومسكوت عنه. في الفيلم جزء تركته 
وليست  التسجيلية  للرؤية  أقرب  المخرجة 
مرة  ألول  يقفون  رأيناهم  ممن  عدد  الدرامية، 
المخرجة  على  يلقي  ما  وهو  الكاميرا،  أمام 
مسؤولية مضاعفة للحفاظ على تلقائيتهم وفي 
أي  الهارمونية(   ( على  الحفاظ  نفسه،  الوقت 

االنسجام مع الممثلين المحترفين.
ويشاركها  مكدور  فرنسيس  الكبيرة  الممثلة 
البطولة ديفيد ستراثرن، رأينا كيف أن سيارتها 
تتعطل  وعندما  البسيط  للعيش  مهيأة  »الفان« 

تجد أن هناك من يساعد ويمد يد العون.
المخرجة الموهوبة تصنع لوحات شاعرية رغم 
بال  الكالم  قليلة  والشخصيات  القاحلة  األرض 
ثرثرة، الموسيقي استخدمتها المخرجة بمنهج 
التكثيف الشديد،ال تراهن على الكثير من التعمق 
في الحكاية بقدر ما نتأمل النفس البشرية التي 
تظل تبحث عن عمقها، مهما أوغلنا في سنوات 

العمر.
بومضات  أشبه  نلتقيها  التي  الشخصيات 
سريعة فهي أقرب لرسم بقلم رصاص وعليك 
أن تضع أنت كمتلٍق كل األلوان، في هذا السياق 
السينمائي ال تنتظر ما هو أكثر من تلك اللمحة 
المتفرج  ويظل  الشاشة  على  نعيشها  التي 

مشاركاً في استكمالها .
الجمعي وخاصة  الضمير  أمريكا في  إذا كانت 
من  فإن  األحالم،  أرض  هي  الجنوب  لدول 
أحالمهم  أيضاً  لديهم  األرض  هذه  على  يعيش 
كانت  الصحراء،  وخشونة  صالبة  المجهضة، 
هي الحافز لكي نرى كل هذا الجمال، وكل تلك 
النعومة والشاعرية التي ُتطل علينا من الشاشة.
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»الماء  في  السفر  متعة  إن  الماضي  في  قيل 
والخضرة والوجه الحسن«، وهذا يشبه ما ينشده 
عدد كبير من السياح حول العالم، أي زيارة وجهات 
سياحية فيها مياه واخضرار واستقبال حسن سواء 
من العاملين في المرافق السياحية أو من بقية أفراد 
المجتمع، وهذا ما يجده السياح في عدد من الدول 
العربية واألجنبية التي تحتوي على أماكن سياحية 
البحرية  والشواطئ  واألنهار  البحيرات  مثل  مائية 

والجزر.
واألجنبية  العربية  الدول  هذه  أبرز  بين  ومن 
التي تنتشر فيها السياحة المائية أو السياحة وسط 

الماء، هناك:

اإلمارات
يتوجه السياح من مختلف قارات العالم من هواة 
السياحة المائية إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

اإعداد: �شايل اأبوفار�ش

وتحديداً إلى مدينة الشارقة التي اشتهرت بالسياحة 
المائية من خالل بحيرة خالد االصطناعية، والتي 
تبلغ مساحتها مليونين ومائة وخمسين ألف متر 
مدينة  في  السياحية  الوجهات  من  وهي  مربع، 
حكومة  وعملت  للسياح،  جذباً  األكثر  الشارقة 
البحيرة،  هذه  في  السياحة  تشجيع  على  الشارقة 
طول  على  البحيرة  كورنيش  بتعبيد  قامت  حيث 
خمسة كيلومترات، وتزيينه بعدد من أشجار النخيل 
الزينة وأنواع الزهور، وتخصيص أماكن  ونباتات 
لجلوس السياح، وممرات لمحبي ممارسة رياضة 

الجري منهم، أو ركوب الدراجات الهوائية.
البحيرة  وسط  كبيرة  مياه  نافورة  إنشاء  وتم 
 100 فيها  المياه  ارتفاع  يبلغ  والتي   ،1984 عام 
الوضع  في  متراً  و76  رياح،  هبوب  حال  في  متر 
الطبيعي، وتتخذ مياه النافورة أشكاالً جميلة خالل 
قوارب  في  الموجودين  السياح  فيسارع  الليل، 

وسط البحيرة أو على جوانبها إلى التقاط الصور 
والفيديوهات التذكارية.

يقودها  كبيرة  قوارب  استئجار  للسياح  ويمكن 
بحارة والتجول في عمق البحيرة، أو يقودون ذاتياً 

قوارب صغيرة على جانب البحيرة.
ومن مرافق بحيرة خالد السياحية، جزيرة النور 
التي تقع وسط البحيرة، والتي يمكن الوصول إليها 
على  تمتد  والتي  النور،  مسجد  خلف  الجسر  عبر 
مساحة 45470 متراً مربعاً، حيث يجلس السياح في 
مقهى الجزيرة لتناول الطعام والشراب، ويزورون 
بيت الفراشات الذي تبلغ مساحته 230 متراً مربعاً، 
والذي يتميز بسطحه المزخرف وجدرانه الخضراء 
فراشة   500 البيت  ويتضمن  بالنباتات،  المغطاة 

متنوعة األحجام واأللوان.
ويشاهد السياح تماثيل محفورة بإتقان وموزعة 

في أرجاء الجزيرة، وكل تمثال يرمز إلى قصة. 

سياحة وسط الماء
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وهو  الجزيرة،  في  الديوان  زيارة  ويمكنهم 
ملتقى للمثقفين، وصمم على شكل زهرة بنفسجية 
بأسفلها العديد من الكراسي المريحة، باإلضافة إلى 
ملعب لألطفال مغطى بالرمل واألعشاب واألشجار 
الكبيرة، ومزود باأللعاب الصغيرة كألعاب التسلق 

واألرجوحات.
ومن األماكن السياحية في بحيرة خالد، منطقة 
تقع  والتي  متراً،   120 عرض  على  المجاز  واجهة 
قبالتها نوافير مياه، تقوم بعروض جميلة من الليزر 
والموسيقى أكثر من مرة كل ليلة، فيسارع السياح 
إلى التقاط الصور والفيديوهات التذكارية لها، كما 
وتتوسط  والمقاهي،  المطاعم  من  سلسلة  توجد 
األفالم  لعرض  عمالقتان  المجاز شاشتان  واجهة 
واسعة  ومساحات  متطورتين،  وإضاءة  بصوت 
وحديقة  المنوعة،  والمهرجانات  الفعاليات  إلقامة 
لألطفال،  المخصصة  النحت  وحديقة  للفنون، 
مخصصة  مائية  ألعاب  ومنطقة  جولف،  ومالعب 

لألطفال األصحاء وأصحاب الهمم. 
بحيرة  في  السياح  يزورها  التي  األماكن  ومن 
القباب  بكثرة  يتميز  الذي  النور  هناك جامع  خالد 
القديم،  اإلسالمي  المعماري  بالطراز  متأثراً  فيه 
وجامع عبدالله بن العباس، واللذين تنعكس عليهما 

األضواًء بشكل جميل.
ومن األماكن التي يزورها السياح أيضاً حديقة 
تبلغ  والتي  خالد،  بحيرة  شمال  المائية  المتنزه 
مساحتها 100 ألف متر مربع، والتي تحتوي على 
الواسعة،  المسابح  إلى  يصل  طويل  مائي  أنبوب 
لتناول  وأماكن  الماء،  كرة  لعبة  لممارسة  وأماكن 

الطعام والشراب.
محال  قصد  يمكنهم  التسوق،  هواة  وللسياح 
بحيرة  ضفتي  على  تقع  صغيرة  تجارية  ومراكز 
خالد، باإلضافة إلى السوق المركزي المصمم وفق 
التراث المعماري اإلسالمي، والمكون من جناحين 
خالد،  بحيرة  على  يطل  منهما  واحد  رئيسين، 
المجاور  فيصل  الملك  شارع  على  يطل  والثاني 

لكورنيش البحيرة.

سويسرا 
من  المائية  السياحة  هواة  السياح  ويتوجه 
ويزورون  سويسرا،  إلى  العالم  دول  مختلف 
مدينة  بحيرة  مثل  عالمياً  المشهورة  بحيراتها 
جنيف، حيث يستمتعون بمنظر الجبال المطلة على 
األلب وجبال جورا وبنافورة  البحيرة وهي جبال 
تقع  التي  أنترالكن  ومدينة  المائية.  جنيف  بحيرة 
بين بحيرتي برينز وثون في منطقة بوديلي، والتي 
يعبرها نهر اآلر الذي يصل بين البحيرتين. ومدينة 
زيورخ في وسطها وجبال  بحيرة  زيوريخ، حيث 
تتميز  التي  لوغانو  ومدينة  عليها.  المطلة  األلب 
ومدينة  التاريخية.  وأبنيتها  ومتاحفها  ببحيرتها 
ساحل  بجمال  السياح  يستمتع  حيث  لوسيرن، 

بحيرة لوسيرن وجبلي بيالتوس وريجي.
ويتوفر للسياح في هذه المدن رحالت بالقوارب 
الكبيرة والصغيرة وسط هذه البحريات، وزيارات 
والحدائق  والمتنزهات  والمعارض  للمتاحف 
المتنوعة داخل هذه المدن، وفرص متنوعة لتناول 
الطعام والشراب في المطاعم والمقاهي، وللتسوق 

هذه  على  المطلة  التجارية  والمحال  المراكز  في 
البحيرات.

أستراليا 
لدى  استراليا  عاصمة  كانبيرا  مدينة  ارتبطت 
السياح هواة السياحة المائية ببحيرة بيرلي جريفين 
االصطناعية التي شيدت عام 1912، وأصبحت منذ 
عام 1958 مقصداً للسياح من حول العالم، وترجع 
المعماري األمريكي  المهندس  إلى  البحيرة  تسمية 
والتر بيرلي جريفين الذي فاز مع زوجته ماريون 
ماهوني جريفين في مسابقة دولية لتصميم مدينة 

كانبيرا.
وتوجد ست جزر وسط بحيرة بيرلي جريفين، 
ميموريال جت  كوك  نافورة  في وسطها  وشيدت 
كوك  الكتشاف   200 ال  الذكرى  في   1970 عام 
أستراليا، ويصل ارتفاع مياه هذه النافورة إلى 147 

متراً.
بمشهد  وليالً  نهاراً  االستمتاع  للسياح  ويمكن 
بمشهد  والتمتع  البحيرة،  في  المياه  نافورة 
في  التجديف  رياضة  وممارسة  فيها،  الشالالت 
المسارات  واستخدام  صغيرة،  بقوارب  البحيرة 
وركوب  المشي  رياضتي  ليمارسوا  المخصصة 
والتي  البحيرة  حديقة  وزيارة  الهوائية،  الدراجات 
الطعام  وتناول  زهرة،  مليون  من  أكثر  تضم 
والشراب في المقاهي والمطاعم المحيطة بالبحيرة، 
التجارية  والمراكز  المحال  في  بالتسوق  والقيام 

المطلة عليها.
الوطني  المعرض  زيارة  أيضاً  للسياح  ويمكن 
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والذي  البحيرة،  ضفة  على  يقع  الذي  ألستراليا 
افتتحته الملكة البريطانية إليزابيث الثانية عام 1982، 
األربعة،  للفصول  وحديقة  11 صالة،  من  ويتكون 
فيطلعوا على المعروضات المهمة في هذا المعرض 
الزخرفي،  والفن  والنحت،  الزيتية،  اللوحات  مثل: 
والسيراميك،  الفوتوغرافية،  والصور  والرسومات، 

واألزياء، والمنسوجات. 

مصر 
يتوجه عدد من السياح من هواة السياحة المائية 
إلى  العالم إلى مصر، وتحديداً  من مختلف قارات 
العاصمة القاهرة التي ارتبطت سياحياً بنهر النيل 
السفن  السياح  يستقل  حيث  وسطها،  يمر  الذي 
في جولة سياحية  المتوسطة  المراكب  أو  الكبيرة 
الطعام  بتناول  ويستمتعون  النيل،  نهر  مياه  في 
والشراب وحضور الحفالت واإلقامة ليالً في هذه 
الصغيرة  الزوارق  يستقلون  أو  والمراكب،  السفن 
و”األتوبيسات المائية”، ثم يقومون بجولة سياحية 
برية على جانبي نهر النيل في القاهرة هذه المدينة 

الغنية بالمواقع السياحية القديمة والمعاصرة.
مصر  في  األحمر  منطقة البحر  تجذب  كما 
هذه  تتميز  حيث  المائية،  السياحة  هواة  السياح 
أكثر من 1200 نوع من األسماك،  المنطقة بوجود 
ومئات الكيلومترات من الشعاب المرجانية، وأكثر 
الالفقارية،  البحرية  الكائنات  من  نوع   1000 من 

وأكثر من 200 نوع من المرجان.
البحر  مياه  وسط  بالمراكب  السائح  ويبحر 
األحمر ومنهم من يغوص فيها ال سيما في األماكن 

التالية:

التي يوجد  أبو دباب  مرسى علم: حيث منطقة 
فيها عدد كبير من السالحف المائية وأبقار البحر 
والكائنات البحرية. وأيضاً منطقة شعاب الفينستون 
األبيض  القرش  أسماك  أحياناً  فيها  توجد  التي 
والقرش الحوت. وكذلك جزر األخوة، حيث توجد 
أسماك القرش الدراس والقرش الرمادي والقرش 
الحوت، باإلضافة إلى منطقة شعاب دايدالوس أو 

مشاهدة  للسياح  يمكن  حيث  الكيزال،  أبو  شعاب 
المهاجرة  التونا  وسمكة  المطرقة  قرش  سمكة 
الظهر  ذات  والسمكة  الملونة  اإلنكليس  وسمكة 

المنقط.
وهي  محمد،  رأس  منطقة  وفيها  الشيخ:  شرم 
األحمر،  البحر  سواحل  في  طبيعية  محمية  أقدم 
يمكن للسياح فيها مشاهدة 1200 نوع من األسماك، 
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إلى  باإلضافة  المرجان،  من  نوعاً   220 من  وأكثر 
حطام سفينتين غارقتين منذ أيام الحرب العالمية 
الثانية 1939 - 1945. وأيضاً مدينة شقائق النعمان 
شقائق  نباتات  من  كبيرة  أعداد  فيها  توجد  التي 
مثل  األسماك  آالف  فيها  تعيش  والتي  النعمان، 

سمكة المهرج وسمكة نابليون وغيرها..
منطقة  وهي  الدالفين،  بيت  وفيها  الجونة: 

مرجانية يعيش فيها أكثر من 200 دلفين.
مضيق تيران: وفيه شعاب جاكسون التي تعيش 
مثل  الخطرة  أو  العادية  األسماك  من  أنواع  فيها 

سمك القرش المطرقة والقروش الرمادية.

فرنسا
المائية  السياحة  هواة  السياح  من  الكثير  يزور 
من مختلف أنحاء العالم العاصمة الفرنسية باريس، 
المائية  النقل  وسائل  عبر  بجولة  يقومون  حيث 
المدينة،  في  يمر  الذي  السين  نهر  في  المتعددة 
الطعام والشراب وحضور الحفالت على  وبتناول 
أو  المتوسطة  أو  الكبيرة  السياحية  المراكب  متن 
ثم  النهر.  على  المطلة  والمقاهي  المطاعم  أحد  في 
ينطلق السياح في جولة داخل باريس، ومن األماكن 
التي يتوجهون إليها هناك برج ايفل ومتحف اللوفر 
وميدان  النصر  وقوس  الشانزيليزيه  وشارع 

كونكورد.

أمريكا 
المائية  السياحة  هواة  السياح  من  عدد  يقصد 
نيو  مدينة  وتحديداً  األمريكية  المتحدة  الواليات 
أورلينز إحدى أهم المدن في والية لويزيانا، وقد 

ارتبطت هذه المدينة سياحياً بنهر المسيسيبي. 

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

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

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

والمقاهي والمحال التجارية.

المالديف
جزر المالديف هي من وجهات السياحة المائية 
الهادئ،  المحيط  في  الجزر  هذه  وتقع  العالمية، 
وتبلغ مساحتها 298 كيلومتراً مربعاً، وتتألف من 

1190 جزيرة، يعيش السكان على 185 جزيرة فقط، 
بينما ُتستخدم باقي الجزر للصيد والسياحة. 

ماليه  مطار  عبر  المالديف  إلى  السياح  يصل 
بالقرب من  الواقع في جزيرة هول هولي  الدولي 
على  الواقع  غان  مطار  عبر  أو  ماليه،  العاصمة 

جزيرة مرجانية.
في  المائية  السياحة  هواة  السياح  ويستمتع 
حيث  الجميلة،  الرملية  بالشواطئ  المالديف 
والغوص  والصيد  والسباحة  التنزه  يمارسون 
وركوب القوارب السياحية، كما يستمتعون بغطاء 
والزهور  والنباتات  األشجار  من  رائع  نباتي 
أو  وصحي.  ومريح  هادئ  وبجو  واألعشاب، 
يقضون أوقاتهم في المنتجعات مثل منتجع جزيرة 

باندوس ومنتجع قرية كورامبا.

مالطا 
هواة  السياح  يقصدها  التي  الوجهات  ومن 
هناك  العالم،  دول  مختلف  من  المائية  السياحة 
المتوسط شرق  البحر  في  تقع   التي  مالطا  دولة 
 3 عن  عبارة  وهي  ليبيا،  من  الشمال  وإلى  تونس 
جزر صغيرة، وتبلغ مساحتها 316 كيلومتراً مربعاً.
تتوفر للسياح في مالطا فرص مشاهدة المناظر 
وزيارة  والجبلية،  الساحلية  الجميلة  الطبيعية 
 2000 من  ألكثر  بعضها  يعود  التي  القديمة  اآلثار 
والعربية  والصقلية  الرومانية  اآلثار  ومنها  سنة 
والصيد  والسباحة  التنزه  وممارسة  اإلسالمية، 
واصطياد  السياحية  القوارب  وركوب  والغوص 
ودخول  والمرجان،  البحرية  واألصداف  اللؤلؤ 
من  واالستفادة  الرياضية،  التدريبية  المخيمات 

ينابيع مياه حارة للعالج الطبيعي. 
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من هنا وهناك

األجيال  فخر  بطولة  فعاليات  من  جانب 
التي نظمها مركز  »التلواح«  بالصقور  للصيد 

حمدان بن محمد إلحياء التراث،  في دبي.

العلماء  من  فريق  أعلن 
على  ُصنّفت  حرباء  اكتشاف 
معروف  نوع  أصغر  أنها 
األرض،  على  الزواحف  من 
الفائقة  الحرباء  هذه  وتحمل 
باإلمكان  أن  لدرجة  الصغر 
وضعها على أطراف األصابع، 

اسم »بروكيسيا نانا«.

عند  دبي  في  الناس  تفاعل 
مشاهدة شاشات تعرض معلومات 
مدار  يدخل  وهو  األمل  من مسبار 

المريخ. 
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تجربة  بدبي   القدرة  منطقة  احتضنت 
ظهور  شهدت  نوعها،  من  وفريدة  نوعية 
»فوبوس«  وهما  السماء،  في  جديدين  قمرين 
و»ديموس« التابعين للمريخ. وجاءت الخطوة 
التواصل  مواقع  في  كبيراً  تفاعالً  القت  التي 
التي  اإلعالمية  الحملة  إطار  في  االجتماعي، 
نظمها المكتب اإلعالمي لحكومة دولة اإلمارات 
األمل  مسبار  مهمة  وصول  مع  بالتزامن 

للمريخ.

أسهمت  التي  الكائنات  أنواع  أحد 
للمحافظة  زايد  بن  محمد  ِمنح صندوق 
عليها،  الحفاظ  في  الحية  الكائنات  على 
حيث نجح بالحفاظ على 1402 نوع من 
الدعم  تقديمه  الحية، من خالل  الكائنات 
لـ 2152 مشروعاً في 180 دولة منذ عام 

.2009

توقع تقرير موله مركز أنتويرب 
العالمي لأللماس أن يتعافى الطلب 
الحجر  من  المصنعة  الُحلي  على 
ما  مستويات  إلى  ليعود  الكريم، 
قبل الجائحة بين 2022 و2024، في 

انتعاش ستقوده الصين.
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نزهة

الكلمات المتقاطعة

تراثيــــــات:
 - بعث ُعمر رضي الله عنه جيشاً لحرب الروم وكان من بينهم الصحابي عبد الله بن حذافة رضي 
فجاؤوا  المسلمين.  من  بأسير يحضره  فأمر  المؤمنين وجرأتهم  ثبات  من  قيصر  عنه. وعجب  الله 
بعبدالله بن حذافة فتحدث معه قيصر فأعجب بذكائه وفطنته فقال له: اترك قتالنا ودينك وأنا أطلقك 
من األسر فرفض فعرض عليه نصف ملكه فرفض وقال: والله لو أعطيتني ملكك وملك آبائك ما فعلت. 
فغضب قيصر وقال: إذاً أقتلك فقال: اقتلني. فلما رأى قيصر إصراره أمر بأن يمضوا به إلى الحبس 
ولم تفلح إغراءات عدة عرضها قيصر. ولما يئس منه أمر بقدر من نحاس ثم أغلى الزيت ليقذف فيه 
وعندما شعر بحرارة النار بكى فسأله: ماذا يبكيك فقال: وددت لو كان لي بعدد شعر رأسي أنفساً 
كلها تموت في سبيل الله مثل هذه الميتة. فقال له قيصر: قبّل رأسي وأخلي عنك. فقال عبد الله: وعن 
جميع أسرى المسلمين عندك. فقال: أجل فقبّل عبد الله رأسه ثم أطلق مع باقي األسرى. فقدم بهم على 
ُعمر رضي الله عنه فأُخبر عما فعله فقال: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن ُحذافة وأنا أبدأ 

فقام ُعمر فقبّل رأسه رضي الله عنه.

قالوا:
- إن حزنت اطرق باب الله وإن زاد حزنك أطرق الباب بجهد أكبر فال أحداً أرحم وال أعلم بهمومك 

إال ربك..
- سرق اللصوص بيته فبكى شهراً وسرق الشيطان قلبه ولم ينتبه.. ُعمره..

 طرائف العرب: 
- ضرب الحجاج أعرابياً سبُعمائة سوط، وهو يقول عند كل سوط: شكراً لك يا رب فلقيه أشعب 
فقال له: أتدري لم ضربك الحجاج سبُعمائة سوط، قال: ما أدري قال: لكثرة شكرك أما علمت أن الله 

تعالى يقول: لئن شكرتم ألزيدنكم.

عجلون.
10- يعفي من المنصب- فقد النشاط رجل دين 

مسيحي.
11- حجر الطاولة- إمكاناته.

12- يتكلمان بصوت منخفض- ساخن.

أفقياً:
العثمانية- العب فرنسي  الدولة  لقب فخر   -1

سابق لكرة القدم.
احترمت  آسيا-  شرق  جنوب  في  مملكة    -2

وقدست.
3- حجر كريم- يرغبه.

4- يستخرج من جوف الحوت- والدة يوسف 
عليه السالم.

وحسد-  غل  قلوبهم  في  منفصل-  5-ضمير 
نجيع.

6- لقب ارستقراطي نبيل- عدلت بين األطراف.
7- رمز رياضي- والدي- خفف من السرعة.

8- اتهم بالباطل- يهدف إلى الترويج والتشهير.
9- خالية »م«- مشيئتها »م«.

10- رئيس أمريكي سابق »م«- في البيضة.
11- متشابهان - فّرق- براعته في العمل »م«.
12- لقب رئيس أفريقي سابق- نسامر الليل.

عمودياً:
1- لقب تركي- فيلم سينمائي لفريد ا ألطرش.

2- أديب مصري راحل.
3- ريعان الصبا- مائة عام.

4- أشعلوا فيه النار »م« - كاد.
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 أفقي: –المفردات 
 العب فرنسي سابق لكرة القدم –العثمانية لقب فخر الدولة  – 2
 ستوقد  احترمت  –ب شرق آسيا ومملكة في جن – 0
 يرغبه –حجر كريم  – 3
 والدة يوسف عليه السالم –يستخرج من جوف الحوت  – 4
 نجيع –وحسد قلوبهم غل  في –ضمير منفصل  – 5
 عدلت بين األطراف –لقب ارستقراطي نبيل  – 6
 خفف من السرعة – والدي –رمز رياضي  – 7
 يهدف الى الترويج والتشهير –اتهم بالباطل  – 8
 مشيئتها )م( –خالية )م(  – 9
 في البيضة –رئيس أمريكي سابق )م(  – 22
ق  –متشابهان  – 22  لعمل )م(في ا براعته –فر 
 نسامر الليل –لقب رئيس افريقي سابق  – 20

  عمودي:
 طر فيلم سينمائي لفريد األ –لقب تركي  – 2
 أديب مصري راحل – 0
 مائة عام – ريعان الصبا – 3
 كاد –أشعلوا فيه النار )م(  – 4
 ثغرها –قطني نبات  –عالمة موسيقية  – 5
 للنداء  – بيروت متفرقة – 6
 عاتبها –ضع خلسة أ –للنفي  – 7
 ممثل مصري راحل – 8
 بلدة أردنية تتبع محافظة عجلون –مدينة إيطالية  – 9
 رجل دين مسيحي –فقد النشاط  –يعفي من المنصب  – 22
 إمكاناته –حجر الطاولة  – 22
 ساخن -بصوت منخفض ن يتكلما – 20

5- عالمة موسيقية - نبات قطني - ثغرها.
6- بيروت متفرقة - للنداء.

7- للنفي - أضع خلسة - عاتبها.
8- ممثل مصري راحل.

محافظة  تتبع  أردنية  بلدة  إيطالية-  مدينة   -9
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سودوكو

كلمة السر

الفوارق

تتابع الكلمات

بعضها  مع  تشترك  الكلمات  ومعاني  مرادف 
بعضاً بآخر حرف من كل كلمة.

1- 4 = آلة موسيقية.
4- 7 = من أشكال التضاريس.

7- 10 = واحة إماراتية.
10- 13 = منه ماء النار.

13- 15 = دخل.
15- 16 = نزع الغالف.

< تشطب الكلمات باالتجاهات كافة الحروف غير 
المشطوبة تدل على كلمة السر »موسيقى جزائرية من 
5 حروف«، أدنوك- صفا- شذر- قن- حل- نيسان- 

اودي- فيات- سكودا.

أوجد الفوارق الـ 15 بين كال الصورتين.

 0202مارس 

 سودوكو
 شرط عدم تكرار الرقم 9 – 2تمأل الخانات باألرقام من 

 أكثر من مره في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي
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 بعضها بآخر حرف من كل كلمة  مرادف ومعاني الكلمات تشترك مع
 = آلة موسيقية 4 – 2
 = من أشكال التضاريس 7 – 4
 = واحة إماراتية 22 – 7

 منه ماء النار=  23 – 22
 = دخل 25 – 23
    = نزع الغالف 26 – 25

 تتابع الكلمات

 0202مارس 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كلمة السر

تشطب الكلمات بكافة االتجاهات الحروف الغير مشطوبة تدل على 
 (حروف 5 من جزائريةكلمة السر )موسيقا 

ا سكود –فيات  –اودي  –نيسان  –حل  –قن  –شذر  –صفا  –ادنوك 
 رينو  –تويوتا  –
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 الفــوارق

 كال الصورتين بين 21أوجد الفوارق الـ 
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صحة

د. جميلة الظهوري

ألم الصدر قد يكون مشكلة خطيرة!

كونه  من  تتراوح  أشكال  بعدة  الصدر  ألم  يظهر 
كالطعنة الحادة إلى األلم الخفيف وأحياًنا كالسحق أو 
الحرق. وتقول الدكتورة جميلة الظهوري استشاري 
بمديرية  وسكري،  صماء  وغدد  باطنية  أمراض 
الخدمات الطبية  في شرطة أبوظبي، إن هناك العديد 
من المشكالت المختلفة التي تتسبب في ألم الصدر، 
تضم أكثر األعضاء الحيوية وهي القلب أو الرئتين. 
وجود  إلى  يشير  أن  يمكن  الصدر  في  األلم  وألن 
مشكلة خطيرة، فمن المهم أن تسعى للحصول على 

مساعدة طبية فورية.

أعراض آالم الصدر
أعراض آالم الصدر مختلفة ومتنوعة فمنها:

آالم الصدر المرتبطة بالقلب
يشعرون  إنهم  يقولون  القلب  مرضى  من  كثير 
شعوًرا مزعًجا غامًضا، ال يصح وصفه بالضرورة 
المزعج  اإلحساس  فإن  عامة،  وبصفة  ألًما  بكونه 
قلبية  بمشكلة  أو  قلبية،  بنوبة  والمرتبط  بالصدر، 
أكثر مما  أو  إقرانه بواحدة  أو  أخرى، يمكن وصفه 
يلي: ثقل، أو امتالء، أو حرقة، أو ضيق بالصدر، ألم 
والفك،  والعنق،  الظهر،  إلى  ينتشر  الفح،  أو  ساحق 

والكتفين، وإحدى الذراعين أو كلتيهما.
ألم يستمر ألكثر من بضع دقائق، ويزيد بالحركة 
شدته.  في  يتباين  أو  ويعود،  ويخفت  النشاط،  أو 

ضيق في التنفس، عرق بارد، دوخة أو ضعف
الغثيان أو القيء.

أنواع آالم الصدر
المرتبطة  الصدر  آالم  بين  التفريق  يصعب  قد 
ألم  بالقلب وغيرها من آالم الصدر. ومع ذلك، فإن 
الصدر الذي ال يرتبط بالقلب على األرجح يقترن في 

أغلب األحيان بما يلي:
- طعم الذع أو شعور بارتداد الطعام إلى فمك.

- مشاكل في البلع.
- ألم يتحسن أو يسوء بتغييرك لوضع جسدك.

- ألم يشتد عندما تتنفس بعمق أو تسعل.
- ألم عند الضغط على الصدر.

- ألم يستمر لعدة ساعات.
قد ترجع األعراض التقليدية لحرقة الفؤاد )حرقة 
عظمة  خلف  بحرقة  مؤلم  إحساس   — المعدة(  فم 

الصدر — إلى مشاكل بالقلب أو المعدة.

أسباب آالم الصدر المختلفة
آالم الصدر لها عدة أسباب وتحتاج جميعها لعناية 

طبية ومنها:

أسباب متعلقة بالقلب
انسداد  عن  القلبية  النوبة  تنجم  القلبية:  النوبة 
في تدفق الدم إلى عضلة القلب، غالبًا بسبب جلطة 

دموية. 
مصطلح  هو  الصدرية  الذبحة  الصدرية:  الذبحة 
يصف ألم الصدر الناتج عن ضعف تدفق الدم إلى 
القلب، غالبًا ما يسبب ذلك تراكم لويحات سميكة على 
الجدران الداخلية للشرايين التي تحمل الدم إلى القلب 
إمداد  من  وتحد  الشرايين  اللويحات  هذه  وتضيق 

القلب بالدم، خاصة في أثناء بذل المجهود.
تسلخ الشريان األبهر: يصيب هذا المرض المهدد 
للحياة الشريان الرئيس الممتد من القلب )الشريان 
لألوعية  الداخلية  الطبقات  انفصلت  إذا  األبهر( 

أن  ويمكن  الطبقات  بين  ما  إلى  الدم  ُيدفع  الدموية، 
يؤدي إلى تمزق الشريان األبهر.

الكيس  في  االلتهاب  هذا  يحدث  التامور:  التهاب 
المحيط بالقلب عادة ما يتسبب ذلك في ألم حاد يزداد 
سوًءا عندما تتنفس هواء الشهيق أو عندما تستلقي.

األسباب المتعلقة بالجهاز الهضمي
في  الصدر في اضطرابات  ألم  يتسبب  أن  يمكن 

الجهاز الهضمي، بما في ذلك:
المؤلم  الحرقة  إحساس  يحدث  المعدة:  حرقة 
هذا وراء عظمة الصدر عندما ينجرف سائل المعدة 
األنبوب  في  لألعلى  متحرًكا  معدتك  من  الخارج 

)المريء( الذي يوصل الحلق بالمعدة.
اضطرابات  تصعب  أن  يمكن  البلع:  اضطرابات 

المريء البلع، بل يمكن أن تجعله مؤلًما.
يسبب  أن  يمكن  والبنكرياس:  المرارة  مشاكل 
أو  المرارة  التهاب  أو  بالمرارة  حصاوي  وجود 

البنكرياس ألًما في البطن يمتد إلى الصدر.

األسباب المتعلقة بالعظام والعضالت
ترتبط بعض أنواع ألم الصدر بإصابات ومشاكل 
أخرى تصيب البنى التي تكون جدار الصدر، بما في 

ذلك:
التهاب الغضروف الضلعي: في هذه الحالة، يصبح 
الغضروف  وخاصة  الصدري،  القفص  غضروف 

الذي يربط الضلوع بعظمة الصدر، ملتهبًا ومؤلًما. 

اإعداد: اأماين اليافعي
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> ما هي أهم أمراض فصل الشتاء عند األطفال؟
نزالت  تشمل  أطفالنا  التي تصيبنا وتصيب  والشائعة  المعروفة  الشتاء  أمراض   -
البرد، التهابات الحلق، السعال، واإلنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي، والتهاب الملتحمة 
التي عادة ما تكون بسبب انتقال الفيروس من شخص آلخر عن طريق العطس وسيالن 

األنف، وانتشاره في الهواء.
> ما هي أعراض كل منها وكيفية الوقاية منه؟

الزكام المعتاد
األعراض: سيالن األنف، السعال، والحرارة البسيطة التي سرعان ما تزول.

شعور الطفل: الغضب، وصعوبة التنفس واألكل، إن كان األنف محتقناً.
أنها تجعل بعض  الرغم من  لفتح األنف على  ما يمكن فعله: جربي قطرات ملحية 

األطفال يتقيأون.
اللجوء إلى الطبيب: ال حاجة للطبيب إال إن دام السعال أو ساء وضعه.

التهاب الملتحمة
األعراض: إفرازات صفراء لزجة بفعل فيروس أو حساسية أو بكتيريا.

شعور الطفل: قد تكون عيناه متورمتين، وسيغضب إن كان الجفنان ملتصقين معاً.
ما يمكن فعله: إجراء كمادات لعينيه بغمس قطع قطن في حليب الصدر، أو يمكنك 

استخدام ماء فاتر مغلي.
اللجوء إلى الطبيب: إن دام األمر فقد يكون ذلك عالمة على كونه التهاباً بكتيرياً.

التهاب األذن
األعراض: شد الطفل ألذنه أو وجود إفرازات تخرج مع دم.

شعور الطفل: نكد ومتألم، ولن يكون على سجيته، وقد يعاني من ارتفاع حرارة.
ما يمكن فعله: إعطاء الطفل باراسيتامول على فترات محددة لتخفيف األلم.

اللجوء إلى الطبيب: عندما تكون هناك إفرازات، وقد يكون هناك ثقب بطبلة األذن.

اإلنفلونزا
األعراض: أعراض الرشح نفسها ولكن مع حرارة أعلى.

شعور الطفل: بائس ويعاني من الحرارة، يتعرض النتفاخ األطراف.
ما يمكن فعله: تقديم المشروبات باستمرار؛ لضمان عدم تعرض الطفل للجفاف.

اللجوء إلى الطبيب: عند جفاف الحّفاظ، أو كون منطقة اليافوخ غائرة.

أمراض فصل الشتاء عند األطفال

ألم العضالت: يمكن أن ينتج عن متالزمات األلم 
مستمر  ألم  التليفي،  العضلي  األلم  مثل  المزمن، 

بالصدر متعلق بالعضالت.
إصابات الضلوع: يمكن أن يسبب ضلع مكسور 

أو ضلع به كدمة ألًما بالصدر.

األسباب المتعلقة بالرئة
االنضمام الرئوي: يحدث ذلك عندما تصبح جلطة 
الدم مستقرة في شريان بالرئة )رئوي(، ما يحجب 

تدفق الدم من الوصول ألنسجة الرئة. 
يغطي  الذي  الغشاء  أصبح  إذا  الجنبة:  التهاب 
بالصدر يزداد  ألًما  أن يسبب  الرئتين ملتهبًا، يمكن 

سوًءا عندما تستنشق الهواء أو تعاني من السعال.
المرتبط  الصدر  ألم  يبدأ  ما  عادة  الرئة:  هبوط 
أربع  لمدة  يستمر  أن  ويمكن  فجأة  الرئة  بهبوط 
ساعات أو أكثر، رتبط ذلك بصفة عامة بضيق النفس 

وقد يؤدي الى الفشل التنفسي.

أسباب أخرى آلالم الصدر
نوبات الهلع: إذا كنت تشعر في أوقات بالخوف 
القلب  وضربات  الصدر  في  بألم  مصحوًبا  الشديد 
السريعة والتنفس السريع والتعرق الشديد وانقطاع 
فقد  الموت،  والخوف من  والدوخة  والغثيان  النفس 

تكون مصاًبا بنوبة هلع.
الهربس  يسبب  أن  يمكن  النطاقي:  الهربس 
جدري  فيروس  تنشيط  إعادة  عن  الناتج  النطاقي، 
الماء، ألًما ووجود مجموعة من البثور تبدأ من الظهر 

حتى جدار الصدر.

األدوية
وتشمل األدوية المستخدمة لعالج بعض األسباب 
حسب  )على  الصدر  بألم  للشعور  شيوًعا  األكثر 

التشخيص المناسب( وبعض األمثلة على ذلك:
أدوية انحالل الخثرة. إذا كنت تعاني نوبة قلبية، 
حيث  للجلطات.  المذيبة  األدوية  هذه  تتلقى  فربما 
تعمل على إذابة الجلطة التي تمنع وصول الدم إلى 

عضالت القلب.
أحد  في  جلطة  تعاني  كنت  إذا  الدم:  مسيالت 
الشرايين المغذية للقلب أو الرئتين، فسيتم إعطاؤك 
من  المزيد  تكوين  لمنع  الدم  تجلط  تثبط  أدوية 

الجلطات.
الصدر  ألم  كان  إذا  لألحماض:  المثبطة  األدوية 
فقد  المريء،  إلى  المعدة  حمض  انتشار  عن  ناتًجا 
في  األحماض  كمية  من  تقلل  أدوية  الطبيب  يقترح 

المعدة.
المسكنات ومضادات االلتهابات: في حاالت اآلالم 

الناتجة عن التهاب العضالت أو الغضاريف.
الهلع،  نوبات  تعاني  إذا كنت  االكتئاب:  مضادات 
فربما يصف لك طبيبك مضادات لالكتئاب لمساعدتك 
يوصى  قد  تعانيها.  التي  األعراض  في  التحكم  في 
العالج  مثل  النفسي،  للعالج  بالخضوع  أيًضا 

السلوكي المعرفي.
وكذلك العالجات التي تحتاج إلى تدخل جراحي 

كل حسب تشخيص الطبيب المعالج.

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

alyafi3@gmail.com

ب
جوا

 و
ال

سؤ
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قراءات

يرصد الكتاب مدى التطور الذي شهدته اإلمارات منذ 1972، بداية المرحلة التي بدأت بها اليوميات، 
وتسلط هذه اليوميات الضوء على اهتمامات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك »أم اإلمارات« -حفظها 
الله- رئيسة االتحاد النسائي العام، الرئيس األعلى لمؤسسة التنمية األسرية، رئيسة المجلس األعلى 
والرياضية،  والسياسية  واإلعالمية  واالقتصادية،  االجتماعية  المجاالت  في  والطفولة-  لألمومة 

ودعمها إلنجازات المرأة اإلماراتية في شتى المجاالت.
من  إيماناً  في موضوعه ومحتواه؛  نوعه  من  األضخم  يعّد  والذي  الموّثق  اإلصدار  هذا  ويأتي 
مختلف  في  وإنجازات  نجاحات  من  حققته  وما  اإلماراتية  المرأة  تمكين  بأن  الوطني  األرشيف 
المجاالت، وإسهاماتها في المسيرة الحضارية للدولة كلها –كانت وما تزال - بفضل الدعم الكبير 
الذي تالقيه من سموها -حفظها الله-ومن قيادتنا الحكيمة التي سارت على نهج القائد المؤسس 
المرأة شريكة للرجل منذ انطالق  الذي جعل  الله ثراه-  –طيب  الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

مرحلة التأسيس.
الكتاب من خمسة مجلدات، في بداية كل مجلد فهرس لمحتوياته من الموضوعات، ثم  يتألف 
مقدمة، ثم موضوعات المجلد، وفي نهاية كل مجلد فهرس تفصيلي لجميع اليوميات، وقد تم توثيق 
اليوميات وفق ترتيب موضوعي وزمني. وبطريقة ُتسِهّل الرجوع إلى أصل الحدث ومصدره، وقد 

ُصنفت الموضوعات، وتم ذكر مصدرها وتاريخها.

يوميات الشيخة فاطمة بنت مبارك - خمسة مجلدات  

الناشر األرشيف الوطني، أبوظبي، 2019، الطبعة األولى، 2461 صفحة.
اإعداد: الأر�شيف الوطني

حظي نخيل التمر بسمات قدسية الرتباطه بدالالت رمزية، أو التصاله بأحداث كانت النخلة أو 
فروعها شاهدة عليها. ورغم تجاهل الرحالة األوروبيين في الجزيرة العربية هذا الرابط الوثيق بين 
النخلة، واألديان التي ُبعثت في الشرق، ما تزال بركة النخل تعيش في الالوعي الديني العميق، تماماً 
كما في اسم تمارا الذي كانوا يطلقونه على الفتيات تيمناً بما للنخلة من قداسة وجمال، وبينما تعّددت 
الدروب التي سلكها الرحالة األوروبيون عبر شبه الجزيرة العربية، ترّكز هذه الدراسة على الطرق 

التي اجتازها الرحالة ممن استرعى النخيل انتباههم، والسيما مناطق إنتاج التمر ومراكز تجارته.
يتألف الكتاب من أربعة فصول، الفصل األول: مالحظات الرحالة األوروبيين، وأبرزهم الرحالة 
بوركهارت وما الحظه عن التمور في سوق جدة، وبالغريف وما رواه عن نخيل الجوف، وما كتبه 

الرحالة اإليطالي جورماني، وغيرهم.
والفصل الثاني: التمور ومنتجاتها في أودية الحجاز، والفصل الثالث: نخيل األحساء والبحرين 
وقطر، الفصل الرابع: النخيل في الساحل المتصالح وُعمان، وفي آخر الكتاب الخاتمة التي يذكر فيها 
الكتاب أن النخلة شرقية األصل غرست جذورها في تاريخه وتفاعلت في عصور ما قبل العولمة مع 
إنسان الشرق ويّسرت له عدداً من المعينات على أسباب البقاء والرفاه، ثم يأتي الملحق ويتضمن 

بعض أقوال اللغويين في النخيل.

تاأليف: د.عبد العزيز اإبراهيم

نخيل التمر في كتابات الرحالة األوروبيين

الناشر: دار الساقي، بيروت، 2020، 207 صفحات.
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يقدم الكتاب تحليالً وتفسيراً علمياً موثقاً، لتأثير الحوار الديني على الثقافة والتنمية، بالتركيز في 
البعد الثقافي في التجربة الماليزية التي نجحت في إدارة التعددية العرقية والدينية؛ فكانت أنموذجاً 
للتعايش في القارة اآلسيوية، بخالف بعض الدول التي ما تزال تعاني من أزمات طائفية وعرقية. 
ويربط الكتاب بين أهمية الدين كمحرك وباعث للتنمية، وبين كونه عامالً في حّل المشكالت اإلنسانية 

وليس أداة للصراع والعنف.
وتأتي أهمية هذا الكتاب في كونه يعالج قضية الحوار بين األديان، بالقضاء على ظاهرتي التشدد 
الديني وممارسة العنف باسم الدين، وكما تناول الحوار في القرآن الكريم، تناول الحوار في السنة 
النبوية، واهتّم الكتاب بنشأة حوار األديان منذ الحوار األول عام 1893 في شيكاغو الذي جاء بعنوان 

»لبرلمان العالمي لألديان« وانتهاء بوثيقة األخوة اإلنسان عام 2019. 
وما زاد في أهمية هذا الكتاب اتخاذه أنموذجاً مهماً من نماذج التعايش هو دولة ماليزيا ذات 
الموقع االستراتيجي الحيوي الذي يربط بين شرق آسيا وغربها، والتي استطاعت االنطالق من 
مبدأ التعددية والتعايش إلى آفاق بعيدة من التقدم التكنولوجي واالقتصادي والفكري واإلنساني، 
ويوضح الكتاب جهود النخبة السياسية الماليزية في التعايش وحوار األديان حتى أصبحت واحدة 

من أهم دول العالم استقراراً وتقدماً.

يتناول الكتاب كل ما يتعلق باآلثار الكارثية التي خلفتها الثورة الرقمية، وإذا كانت هذه الثورة قد 
جاءت بالخير العميم، وحصل اإلنسان بفضلها على أشياء كثيرة: في المعلومة ومعالجتها وتداولها 
والحياة  الحميمية  مثل  الكثير  خسر  بالمقابل  لكنه  والسرعة،  واألمن  العمر  وطول  الصحة  وفي 
فاعلين رقميين  الناس يضعون حريتهم تحت تصّرف  النقدي، وصار  الخاصة، والحرية والحس 

يعرفون عنهم ما ال يعرفونه عن أنفسهم.
لقد تغير كل شيء في حياة إنسان القرن الواحد والعشرين، إذ لم يُعْد الناس يعيشون ضمن هذه 
الثورة باعتبارهم كينونة مستقلة تتغذى من القيم وتنتشي بكل مظاهر العزة والكرامة واالستقاللية 
في القرار وفي العواطف، وتخلى الناس عن كل شيء في حياتهم -كما يؤكد الكتاب- تخلوا عن 
أنستهم دفء  افتراضية  بعوالم  لكي يحتفوا  فعلي  واقع  حميميتهم وحريتهم، وتخلوا عن حقائق 

اإلنسانية فيهم.
ولما أصبح سلوك اإلنسان متوقعاً فقد صار قابالً للبرمجة والتوجيه، ما جعل الصناعة اإللكترونية 

قادرة على أن تبرمج سلوك الناس وتحركهم.
إلى  داتا  البيغ  داتا، وكيف تنظر  اإلرهاب والبيغ  أهمها:  الموضوعات  من  الكتاب عدداً  يتضمن 
العالم، نبوءة أفالطون، استيقاظ األشياء، عشاء الملوك، غوغل قتلني، إن المستقبل معادلة، أسياد 

الزمن، البطالة الشاملة، عودة عوليس ... وغيرها.

اإلنسان العاري - الدكتاتورية الخفية للرقمية

الناشر: المركز الثقافي للكتاب، الدار البيضاء، 2020، 191صفحة.

تاأليف: مارك دوغان وكري�شتوف لبي 

ترجمة: �شعيد بنكراد

تاأليف: حممد ثروت

الكتاب: حوار األديان وأثره على التعايش السلمي )ماليزيا أنموذجًا(

الناشر: نيوبوك للنشر والتوزيع، القاهرة، 2020، 190 صفحة.
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علوم و تكنولوجيا

يستخدمون  الذين  األطباء  وسع  في  أصبح 
داخله  اإلنسان من  النانو في عالج جسم  مقياس 
ومن خالل األصوات، حيث يبدو ذلك وكأنه جزء 
لمركز  بالنسبة  األمر  أن  إال  العلمي،  الخيال  من 
الياباني ) كوينز( كان يشكل هدفاً مهماً  األبحاث 
مليار من  والنانو هو جزء من  الجدية.  وغاية في 
الشيء أي هو عبارة عن بادئة تستخدم للتعبير عن 

جزء من المليار.
الطموح المتعلق بهذا األمر كبير جداً، والجدول 
النانو،  آالت  تطوير  في  لعقود،  يمتد  الزمني 
وسينتشر في جسم اإلنسان ويعمل على الكشف 
وتشخيص العالج والتواصل الالسلكي مع األطباء 
الذين يراقبون ويوجهون العالج، وهكذا في يوم ما 
قد نجد آالت النانو تتحرك داخل الجسم وتحمل له 

العالج من داخله.
مدير  كاتاوكا  كازونوري  البروفيسور  يقول 
المستقبل  »في  النانو:  لطب  االبتكارات  مركز  عام 
آالت  مثل  جسدك،  في  كامالً  مستشفى  ستجد 

ترجمة: د. ح�شن الغول

نانو.إنه  فالجميع يعمل كآالت  الطب والتشخيص، 
)مستشفيات  اسم  عليه  نطلق  أن  يمكننا  مفهوم 
النوع من  إنه حلم ونعتقد أن هذا  داخل الجسم(، 
قد  فأنت   .2045 عام  بحلول  إنجازه  سيتم  النظام 
تجد آالت النانو المصنوعة من المكونات العضوية 
مواقع  في  وتتجمع  دمك  في  وتنتشر  تدور  التي 

المرض كالسرطان وتبدأ في عالجها.
كما ستقوم آالت النانو بجمع معلومات كيميائية 
من موقع المرض ونقلها الى الرقاقة المزروعة في 
الجسم، حيث تخضع للتحليل ثم يتم إرسالها الى 

األطباء خارج الجسم«.
مجال  في  عمالقاً  كاتاوكا  البروفيسور  ويعتبر 
استطاع  فقد  البوليمر،  وكيمياء  الحيوي  الطب 
باألدوية  الخاصة  البولمرية  النانو  ناقالت  تطوير 
العمل أصبح  الجينات. وهذا  المستهدفة وتوصيل 
قريباً من التطبيق في مجال عالج السرطان وفي 
عام 1996 قام بتقديم شركة برأس مال 24 مليار 
ين متعلقة بنقل النانو، حيث ظهر من خاللها سبعة 

أنواع من العالجات المرتبطة بتقنية النانو لمواجهة 
والرئتين  البنكرياس  يشمل  والذي  السرطان، 

والصدر والمعدة والرأس والرقبة.
ويقول كاتاوكا إن مفهوم )المستشفيات داخل 
الجسم( كرؤية يمكنها دعم بعض التقدم في طب 
النانو. فهي تمثل مهمة أولية في الجهود المتعلقة 
مركز شبكة  أو  )كوينز(  الياباني  األبحاث  بمركز 

االبتكارات المفتوحة للصحة الذكية.
الطبيين  الباحثين  بتوحيد  )كوينز(  ويقوم 
وسبع  جامعات  خمس  من  واألطباء  والمهندسين 
مؤسسات حكومية و14 شركة من بينها شركات 
والمصنعون  فيلم  فوجي  مثل  رائدة  عالمية 

الكيميائيون وغيرها.
من  كوينز  أبحاث  في  المشاركة  هذه  ظهرت 
قبل مركز طب النانو لالبتكارات الذي تم افتتاحه 
المركز  2015، وتحت سقف واحد شارك  في عام 
لكوينز  تابعة  مختبرات  ستة  مع  واحد  مكان  في 
متخصصة  ومنشآت  أخرى  مختبرات  وخمسة 

مستشفى للنانو في جسم اإلنسان
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مطار  من  بالقرب  يقع  وموقع  الدقيق  بالتصنيع 
طوكيو الدولي.

يقول البروفيسور كاتاوكا إنه تم تصميم المركز 
خدمات  يضم  للشقق  ضخم  كمجمع  يبدو  بحيث 
االستقبال واإلرشاد مع تجميع مهام متعددة في 
به،  الخاصة  لكل طابق مهامه  مبنى واحد ويكون 
فالطابق األول يضم منشآت اآلالت الدقيقة، والثاني 
يضم منشآت تقييم المواد العادية والعضوية، أما 
الطابق الثالث فيضم المختبرات الخاصة بالتجارب 
الطابق  يضم  بينما  بالخلية،  والمتعلقة  الوراثية 
هذه  إن  وحيث  بالحيوان،  تتعلق  مختبرات  الرابع 
المنشآت تتبع أنظمة مختلفة فإنه يكون من النادر 

أن تجدها تركز على مبنى واحد مثل هذا.
الجديد  الرئيس  المركز  في  كوينز  ويقع 
مساحتها  تبلغ  أرض  على  يقع  والذي  لالبتكارات 
أربعين هكتاراً والمعروف باسم بوابة كينغز سكاي 
في  توجد ستون شركة  لالبتكارات حيث  فرونت 
األبحاث  عمليات  في  تشارك  والتي  المكان  هذا 
والمستشفيات  الجامعات  عشرات  إلى  إضافة 

ومعاهد األبحاث الحكومية. 
عشر  من  واحداً  فرونت  سكاي  كينغز  ويعتبر 
اليابان،  في  ووطنية  واستراتيجية  خاصة  مناطق 
حيث تعرض الحكومة المحلية الكثير من الحوافز 
الوطنية  الحكومة  تقوم  بينما  الصناعة،  مجال  في 
لعمليات  الدعم  لتوفير  والقوانين  النظم  بتخفيف 
االبتكار. أما مركز كوينز فهو يعتبر واحداً من أشهر 
والذي  وصناعي  أكاديمي  تعاون  مراكز  خمسة 
يعرف باسم مركز برنامج االبتكارات، والذي يتم 
تمويله من قبل وكالة التكنولوجيا والعلوم اليابانية 
والعلوم  والرياضة  والثقافة  التعليم  وزارة  كذلك 

الصحة  تطوير  عملية  في  لإلسراع  والتكنولوجيا 
البشرية أو ما يعرف باسم العناية الذكية بالحياة 

في مجتمع دائم الشباب.
ثالث  من  واحدة  البشرية  الصحة  تعتبر  كما 
برنامج  مركز  قبل  من  تمويلها  يتم  مركزية  رؤى 
وجودة  نوعية  فهي  األخرى  الرؤى  أما  االبتكار، 
جميعها  تهدف  والتي  النشطة  واالستدامة  الحياة 
إلى خلق يابان المستقبل، حيث تقنية النانو وعلم 
الروبوتات والذكاء االصطناعي والبيانات الضخمة 
والتي تعمل بسالسة من خالل الحكومة والقطاع 
تطوير  عملية  لخلق  المدني  والمجتمع  الصناعي 

اقتصادية وحلول للمشاكل االجتماعية. 
األهداف  من  واحدة  لكنها  طويلة،  مهمة  إنها 
اليابانية التزامها بها والسعي  التي تعلن الحكومة 
الواقعي والمادي  العالمين  إلى حدوث تقارب بين 
بهدف إيجاد حل للتحديات االقتصادية واالجتماعية 
لسكان اليابان الذين يصابون بالشيخوخة المبكرة 

وبطء النمو.
الحكومة  استثمار  إجمالي  أن  الواضح  ومن 
اليابانية لتحقيق األهداف التي ذكرت سابقاً خالل 
الفترة من عام 2016 وحتى عام 2020 بلغ نحو 228 
مليار دوالر، وكان من المفهوم أنه بحلول عام 2065 
ستتجاوز  اليابان  في  السكان  عدد  من   %40 فإن 
هنالك  وستكون  عاماً،  وستين  خمسة  أعمارهم 
حاجة إلى االبتكارات ليس فقط بهدف تمديد حياة 
والسعادة،  الرفاهية  األشخاص وتحسين مستوى 
العناية بالصحة. ومن  تخفيض تكلفة  ولكن أيضاً 
أجل القيام بذلك تأمل اليابان في خلق وفرة وإفراط 
في التقنيات والصناعات الجديدة التي ستعمل على 

منح حياة جديدة في عملية النمو االقتصادي.
»المستشفيات  إن  كاتاوكا  البروفيسور  يقول 
إنه  حيث  رئيساً،  دوراً  ستلعب  الجسم«  داخل 
سيكون من الصعب تقديم كل أنواع األجهزة لدعم 
طريقاً  نفتح  سوف  إننا  البشري،  الجسم  صحة 
األول  االستخدام  بواسطة  المفهوم  هذا  لندرك 
لتقنية النانو لتشخيص وعالج األمراض أو عرض 
عالج أكثر سرعة وبسعر معقول والذي ال يتطلب 

العالج في المستشفيات. 
وحين كان طالباً في المرحلة الدراسية الثانوية 
في الستينيات من القرن الماضي رأى البروفيسور 
تضمن  والذي  الرائعة«  »الرحلة  فيلم  كاتاوكا 
تعرض غواصة تحمل طاقماً من األطباء للتصغير 
شخص  جسم  بحقن  والقيام  النانو  مقياس  إلى 
»لقد  قائالً  دماغه ويتذكر  إلزالة جلطة دموية من 
بتحويله  نقوم  واآلن  قوياً  انطباعاً  األمر  ذلك  ترك 

إلى واقع حقيقي«.
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إشراقات إيمانية

أ. طـالب الشـحي

إشراقات إيمانية

الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم نبي الله 
تعالى يوسف عليه الصالة والسالم أخبرنا الله تعالى 
طرفاً من سيرته النبوية العطرة والتي تميزت بكثير 
من العبر والدروس الملهمة، والتي هي نبراس للمؤمن 
في حياته، وقد أشار الله تعالى في بداية قصة نبينا 
يوسف عليه السالم إلى حسن سيرته قال سبحانه: 
)َنْحُن َنُقصُّ َعلَيَْك أَْحَسَن الَْقَصِص ِبَما أَْوَحيْنَا إِلَيَْك َهَذا 
الُْقْرآَن َوإِْن ُكنَْت ِمْن َقبْلِِه لَِمَن الَْغاِفلِيَن ) )يوسف:3( 
قال البغوي في تفسيره: سماها أحسن القصص لما 
فيها من العبر، والحكم، والنكت، والفوائد التي تصلح 

للدين والدنيا. 
المتفضل  معرفة  للمؤمن  الملهمة  الفوائد  ومن 
والمنعم عليه وذلك أن من أعظم األخالق وأزكاها أن 
يعرف اإلنسان قدر المنعمين عليه فال ينسى أفضالهم 
َوإِْسَحاَق  إِْبَراِهيَم  آَباِئي  ِملََّة  )َواتَّبَْعُت  سبحانه:  قال 
َذلَِك  َشْيٍء  ِمن  ِباللَِّه  ْشِرَك  نُّ أَن  لَنَا  َكاَن  َما  َوَيْعُقوَب 
ِمن َفْضِل اللَِّه َعلَيْنَا َوَعلَى النَّاِس َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس اَل 

َيْشُكُروَن( )يوسف: 38(.
وهنا شاهد آخر على االعتراف بأفضال من أكرم 
نكرانه هو من  أو  تغافله  أو  ذلك  نسيان  وأن  وأنعم، 
الجحود المذموم. ففي قصة نبينا سليمان عليه السالم 
الذي أوتي من كل شيء قال سبحانه: )َقاَل َربِّ اْغِفْر 
أَنَت  إِنََّك  َبْعِدي  ن  أِلََحٍد مِّ َينبَِغي  ُملًْكا الَّ  لِي  َوَهْب  لِي 
عظيماً  الله تعالى ملكاً  أعطاه  اُب( )ص:35( فقد  الَْوهَّ
ما  له  يعملون  الجن  له  أنه سبحانه سخر  ذلك  ومن 
يشاء فعندما طلب منهم احضار عرش بلقيس إليه قال 
َن  الذي عنده العالم والمعرفة: )َقاَل الَِّذي ِعنَدُه ِعلْمٌ مِّ
َرآُه  ا  َفلَمَّ إِلَيَْك َطْرُفَك  َيْرَتدَّ  أَن  َقبَْل  ِبِه  آِتيَك  أََنا  الِْكتَاِب 
ا ِعنَدُه َقاَل َهَذا ِمن َفْضِل َربِّي لِيَبْلَُوِني أَأَْشُكُر  ُمْستَِقّرً
أَْم أَْكُفُر َوَمن َشَكَر َفإِنََّما َيْشُكُر لِنَْفِسِه َوَمن َكَفَر َفإِنَّ 
أوتي  الذي  الجان  فهذا  )النمل:40(  َكِريمٌ(  َغنِّيٌ  َربِّي 
القدرة لم ينس فضل  العلم والفهم مع ما أعطي من 
الله عليه وأن الله تعالى يجزي المحسنين الشاكرين 
أأشكر  ليختبرني  أي  اآلية:  تفسير  في  القرطبي  قال 
نعمته أم أكفرها ومن شكر فإنما يشكر لنفسه أي ال 
يرجع نفع ذلك إال إلى نفسه، حيث استوجب بشكره 
تمام النعمة ودوامها والمزيد منها. والشكر قيد النعمة 

المفقودة. ومن كفر فإن  النعمة  الموجودة، وبه تنال 
ربي غني أي عن الشكر، كريم في التفضل.

وقدوتنا  أسوتنا  هو  عليه وسلم  الله  ونبينا صلى 
ومعلمنا في تعاملنا مع الله تعالى ومع الخلق أجمعين 
أُْسَوةٌ  اللَِّه  َرُسوِل  ِفي  لَُكْم  َكاَن  )لََّقْد  سبحانه:  قال 
اللََّه  َوَذَكَر  اآْلِخَر  َوالْيَْوَم  اللََّه  َيْرُجو  َكاَن  لَِّمن  َحَسنَةٌ 

َكثِيراً( )األحزاب: 40(.
فنبينا صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس معرفة 
عليه  المتفضل  المنعم  فهو  عليه  تعالى  الله  بفضل 

بالرسالة والشفاعة والمقام المحمود.
َبيِْر رضي اللَّه َتَعالَى عنُْهما أَنَُّه  فَعْن عبِداللَّه بن الزُّ
اللَّه  إالَّ  إلَه  ُيَسلُِّم: الَ  َكلِّ صالٍة، حيَن  ُدُبَر  يُقول  َكاَن 
َوْحَدُه الَ شريَك لُه، لُه الملُك ولُه الَحْمُد، وُهَو َعلى ُكلِّ 
َة إالَّ ِباللَّه، الَ إلَه إالَّ اللَّه، َوال  شيٍء َقديرٌ، الَ حْوَل َوال ُقوَّ
َنْعبُُد إالَّ إيَّاُه، لُه النعمُة، ولَُه الفْضُل َولَُه الثَّنَاُء الَحسُن، 
الَكافُرون.  الدِّيَن ولْو َكِره  لَُه  اللَّه ُمْخلِِصيَن  إلَه إالَّ  الَ 
َبيْر: وَكان رسوُل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص ُيَهلُِّل ِبِهنَّ ُدُبَر  قاَل اْبُن الزُّ

ُكلِّ َصالٍة مكتوبة. رواه مسلم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يقوم 
من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لَم تصنع هذا 
يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر؟ قال:  )أفال أحب أن أكون عبداً شكورا( رواه 

البخاري ومسلم 
كما إنه صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس إكراماً 

لذوي الفضل والمعروف فهو خير الناس وسيدهم.
البر  أهل  مع  وسلم  عليه  الله  صلى  تعامله  ففي 
واإلحسان  مكافئتهم  على  حريصاً  كان  واإلحسان 
عليه  الله  صلى  وفائه  فمن  محاسنهم.  وذكر  إليهم 
وسلم لزوجته الوفية البرة الطاهرة خديجة رضي الله 
عنها أنه كان يكرم صديقات زوجته بعد موتها، فعن 
النبي صلى  قال: كان  الله عنه  أنس بن مالك رضي 
الله عليه وسلم إذا أتي بالشيء يقول: )اذهبوا به إلى 
فالنة؛ فإنها كانت صديقة خديجة، اذهبوا به إلى بيت 
في  البخاري  رواه  تحب خديجة(  كانت  فإنها  فالنة؛ 

األدب المفرد.
وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
عليه  الله  صلى  النبي  نساء  من  أحد  على  غرت  )ما 

أهل المعروف
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ولكن  رأيتها  وما  خديجة  على  غرت  ما  وسلم 
يكثر ذكرها،  عليه وسلم  الله  النبي صلى  كان 
وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها 
في صدائق خديجة فربما قلت له: كأنه لم يكن 
إنها كانت  امرأة إال خديجة؟ فيقول:  الدنيا  في 

وكانت وكان لي منها ولد(. 
ومن يشكر المخلوق يشكر لربه 

          ومن يكفر المخلوق فهو كفور
وقال آخر:

فكن شاكراً للمنعمين لفضلهم 
          وأفِضل عليهم إْن قدرت وأنِعم

ومن كان ذا شكٍر فأهل زيادٍة 
          وأهل لبذل العرف من كان ُينعِم

وعن عبدالله بن مسعود أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال في أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه: )إنَّ أَمنَّ النَّاِس َعلَيَّ في ُصْحبَتِِه وَمالِِه أبو 
تي اَلتََّخْذُت أَبا  َبْكٍر، ولو ُكنُْت ُمتَِّخًذا َخلِياًل ِمن أُمَّ
ُتُه، ال َيبَْقيَنَّ في  ُة اإلْساَلِم وَمَودَّ َبْكٍر، ولَِكْن أُُخوَّ
رواه  َبْكٍر.(  أِبي  َباُب  إالَّ   ، ُسدَّ إالَّ  َبابٌ  الَمْسِجِد 

البخاري.
قال ابن حزم: )إنَّ من حميد الغرائز وكريم 
الشيم وفاضل األخالق... الوفاء؛ وإنَّه لمن أقوى 
األصل  طيب  على  البراهين  وأوضح  الدالئل 
بالتفاضل  يتفاضل  وهو  العنصر،  وشرف 
الالزم للمخلوقات... وأول مراتب الوفاء أن يفي 
وحق  الزم  فرض  وهذا  له،  يفي  لمن  اإلنسان 
واجب... ال يحول عنه إال خبيث المحتد، ال خالق 

له وال خير عنده(.
وقالت الحكماء: ال شيء أضيع من مودة من 
ال وفاء له، واصطناع من ال شكر عنده، والكريم 
يودُّ الكريم عن لُْقية واحدة، واللئيم ال يصل أحًدا 

إال عن رغبة أو رهبة.
ومن يسد معروفاً إليك فكن له 

           شكوراً يكن معروفه غير ضائِع
وال تبخلْن بالشكر والقرض فاجزه 

          تكن خير مصنوٍع إليه وصانِع
وقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى 

التمسك بهذا الخلق العظيم 
فعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: 
)مِن  وسلم:  عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال 
باللِه  سألكْم  ومن  فأعيذوه،  باللِه  استعاَذكم 
إليكم  أتى  ومن  فأجيبوُه  دعاكْم  ومن  فأعطوُه 
معروًفا فكاِفئوه فإن لم تجدوا فادعوا لُه حتى 

تعلموا أن قد كافأتموُه( رواه أبوداود.
الله  بشكر  ارتباطه  الخلق  هذا  عظيم  ومن 
تعالى فكل شكر لمسٍد معروف من الخلق هو 
صنائع  لجميل  نكران  وكل  تعالى  الله  شكر 

اآلخرين هو نكران لفضل الله تعالى.
قال  قال:  عنه  الله  رضي  هريرة  أبي  عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ال َيْشُكُر اللَه 

َمن ال َيْشُكُر الناَس.( رواه ابوداود.
)الواجب  البستي:  حبان  بن  حاتم  أبو  قال 
المعروف  ويحمد  النعمة،  يشكر  أْن  المرء  على 
عف،  بالضِّ قدر  إْن  وطاقته،  وسعه  على حسب 

َعْن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ َرُسول اللَّه 
ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: )َبيْنَما َرُجلٌ َيْمِشي بَطريٍق اْشتَدَّ علَيِْه 
الَْعطُش، َفوجد ِبئراً َفنَزَل ِفيَها َفَشرَب، ُثمَّ َخَرَج 
َفَقاَل  الَْعَطِش،  ِمَن  الثََّرى  َيأُْكُل  يلهُث  كلْبٌ  فإِذا 
الرَُّجُل: لََقْد بلََغ َهَذا الَْكلُْب ِمَن العطِش ِمثَْل الَِّذي 
َكاَن َقْد َبلََغ ِمنِّي، َفنََزَل الْبِئَْر َفمألَ ُخفَّه َماًء ُثمَّ 
َفَشَكَر  الَْكلَْب،  َفَسَقى  رِقَي  حتَّى  ِبفيِه،  أَْمَسَكه 
اللَُّه لَه َفَغَفَر لَه. َقالُوا: َيا رسوَل اللَّه إِنَّ لَنَا في 
الْبََهاِئم أَْجراً؟ َفَقاَل: "في ُكلِّ َكبٍِد َرْطبٍة أَْجرٌ ( 

متفقٌ عليه.
قال  قال:  عنه  الله  رضي  هريرة  أبي  وعن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ) بيْنَما رُجلٌ 
ِريِق،  يْمِشي ِبطريٍق َوَجَد ُغْصن َشْوٍك علَى الطَّ

ُره فَشَكر اللَُّه لَُه، فَغفر لَُه( رواه مسلم. فأخَّ
والفضل  المروءة  لذوي  عظيم  موقف  وهنا 
إنجازات  لهم  كانت  من  مع  واإلحسان 
قيادتنا  فهذه  معهودة  ومواقف  مشهودة 
ذوي  مع  الدالة  العظيمة  مواقفها  لها  الرشيدة 
الفضل والمعروف فشهداؤنا األماجد لم تغفل 
تضحياتهم، وتضحيات جنودنا والساهرين على 
مصالحنا وصحتنا وأمننا كانت محط تقديرهم 

واهتمامهم.
الوفاء  معاني  فيه  تجلت  لقيادتنا  موقف 
واإلحسان، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن 
آل نهيان: سعدت وأخي محمد بن راشد  زايد 
بوسام  نسيبة،  وزكي  قرقاش  أنور  بتكريم 
"االتحاد" تقديراً لعطائهما ودورهما في خدمة 
المجالين  الوطن على مدى سنوات طويلة، في 
أبناءها  تقدر  اإلمارات  والثقافي..  الدبلوماسي 
المخلصين وتعتز بهم في كل المجاالت. تمنياتنا 

لهما دوام التوفيق ومزيداً من النجاح.
عْش ألَف عاٍم للوفاِء وقلَّما 

           ساد امرؤٌ إال بحفِظ وفاِئه
يد  معروف  ينكر  من  تجد  كله  هذا  ومع 
له  ويقلب  منه،  ناله  عطاء  ويجحد  عليه  جادت 
ظهر المجن، هم أذناب اإلخوان، أتباع كل خوان 

جحود حقود.
بلغ بهم اللؤم والجحود نكران أفضال قيادتنا 

عليهم، وجود الوطن عليهم 
قال المتنبي:

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته 
           وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا

وال  النّعمة،  يكفر  ال  الحّر  أبوحاتم:  قال 
وعند  يشكر،  النّعم  عند  بل  المعصية،  يتسّخط 
المصائب يصبر، ومن لم يكن لقليل المعروف 
عنده وقع أوشك أن ال يشكر الكثير منه، والنّعم 
إاّل  عنها  اآلفات  تدفع  وال  زيادتها  تستجلب  ال 

بالّشكر
فصاحب القلب النقي الوفي ال يغفل عن شكر 
أصحاب الفضل عليه سواء أكان المنعم عليه أباً 
أم أماً أم زوجاً أم صاحباً أم مسؤوالً أم معلماً.

فكل من أسدى معروفاً أو بذل خيراً أو أسهم 
في نشر فضيلة كان حري بأهل المروءة مقابلة 

اإلحسان باإلحسان.

وإال فبالمثل، وإال فبالمعرفة بوقوع النعمة عنده، 
مع بذل الجزاء له بالشكر وقوله له: جزاك الله 

خيراً( وقد أنشدني علي بن محمد:
عالمة شكر المرء إعالن حمده

           فمن كتم المعروف منهم فما شكر
إذا ما صديقي نال خيراً فخانني

          فما الذنب عندي للذي خان أو فجر
أو  دين  على  المعروف  رد  يقتصر  وال 
يجزى  المعروف  بذل  من  فكل  لون  أو  جنس 
بها  يتخلق  سجية  هي  الحسنة  فاألخالق  به 
ونبينا صلى  اآلخرين  مع  تعامله  في  اإلنسان 

الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم األخالق.
أحد  إليه  صنع  إذا  أدهم  بن  إبراهيم  كان 
معروفاً حرص على أن يكافئه، أو يتفضل عليه. 
وأنا  حمار،  على  وأنا  فلقيني  له:  صاحب  قال 
أريد بيت المقدس، جائياً من الرملة، وقد اشترى 
بأربعة دوانيق تفاحاً وسفرجالً وخوخاً وفاكهة 
فقال لب: أحب أن تحمل هذا. وإذا عجوز يهودية 
إليها،  هذا  أن توصل  أحب  فقال:  لها  في كوخ 
فإني مررت وأنا ممس، فبيتتني عندها فأحب 

أن أكافئها على ذلك.
كريم  ينسى  ال  الخالف  وقوع  عند  حتى 
من  كان  وما  عليه،  اآلخرين  أفضال  األصل 
سبحانه:  قال  غيره  أو  بزواج  وعشرة  تعامل 
قال  )البقرة:237(  َبيْنَُكْم(  الَْفْضَل  َتنَْسُوا  )َواَل 
)يقول  اآلية:  هذه  تفسير  عند  الطبري  اإلمام 
األخذ  الناس،  أيها  تغفلوا  وال  ذكره:  تعالى 

بالفضل بعضكم على بعض فتتركوه.
ى  ُيتوخَّ كما  يقال:  كان  مفلح:  ابن  قال 
أن  ينبغي  كذلك  والثقة،  األمانة  أهل  للوديعة، 

ى بالمعروف، أهل الوفاء والشكر. يتوخَّ
يجزي  المتفضل  المنعم  هو  سبحانه  والله 
سبحانه:  قال  المتفضلين  ويكرم  المحسنين 
الُْمْحِسنِيَن( )يوسف:  أَْجَر  اللََّه اَل ُيِضيُع  )َفإِنَّ 

.90
ِمْن  أِلَْنُفِسُكْم  ُتَقدُِّموا  الله تعالى: )َوَما  وقال 
أَْجًرا  َوأَْعَظَم  َخيًْرا  ُهَو  اللَِّه  ِعنَْد  َتِجُدوُه  َخيٍْر 
َواْستَْغِفُروا اللََّه إِنَّ اللََّه َغُفورٌ َرِحيمٌ( )المزمل: 

.)20

ل يقت�صر رد املعروف 

على دين اأو جن�ص 

اأو لون فكل من بذل 

املعروف يجزى به 
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سيارة  عن  الستار  بنز  مرسيدس  كشفت 
سيارة  كأول   EQA ايه  كيو  إي  مرسيدس 
سيارات  أحدث  ايه(،  إل  )جي  للفئة  كهربائية 
كهربائية  أوفر«  »كروس  أول  وتعد  مرسيدس 
 188 محرك  بقوة  األسواق،  في  مدمجة  فاخرة 
الشحنة  في  كم    486 بطارية  ومدى  حصاناً 
الواحدة ، لتكون منافساً قوياً لموديالت فولكس 

.e-Niro وكيا ID3 فاجن
الكهربائية  أوفر  الكروس  سيارة  وتعد 
إل  )جي  مرسيدس  جيل  بداية  هذه  الفاخرة 
ايه( الكهربائي بالكامل من مرسيدس EQ كأول 
االنبعاثات  عديمة  مدمجة  رباعي  دفع  سيارة 
من شركة مرسيدس بنز، والتي تأتي بتصميم 
العالمة  فخامة  يؤكد  فخم  مستقبلي  كهربائي 

التجارية.  

ايه   كيو  إي  يأتي تصميم سيارة مرسيدس 
التي  شقيقتها  على  معتمداً  الخارج  من   2021
تعمل بالوقود مرسيدس الفئة جي إل ايه ، حيث 
كأساس  األخيرة  بهيكل  مرسيدس  استعانت 
لتناسب  الالزمة  التعديالت  بإجراء  وقامت 
الطراز الكهربائي وتعزيزها مع عرضية جديدة 
تحت األرضية وواق للجزء األمامي من حزمة 
حادث  وقوع  حالة  في  ثقبها  لمنع  البطارية 

ويشمل التصميم:
• شبكة أمامية سوداء مغلقة نجمة مرسيدس 

.EQ
• زوج من المصابيح األمامية المعاد تشكيلها 
بشكل رفيع بتقنية )ليد( ، ويعزز اللون األزرق 
المميز داخل المصابيح األمامية مظهر ايه كيو 

المميز. مع نظام اإلضاءة العالية المتغيرة.  

بشريط  متصلة  رفيعة  خلفية  مصابيح   •
)ليد( لتضيف الشكل الجمالي والمميز للسيارة 

الكهربائية.
• تم نقل لوحة األرقام إلى المصد.

• باب خلفي )ايزي باك( يعمل بالكهرباء.
.EQA عتبات السيارة تأتي مضاءة بأحرف •
 18 مقاس  الخفيفة  السبائك  من  عجالت   •
بوصة خماسية األضالع بشكل قياسي، ومقاس 
20 بوصة ذات العشرة أضالع بشكل اختياري.
الرياضية  أوفر  الكروس  تخصيص  يمكن   •
)الكتريك  التصميم  من خالل حزمتي  اختيارياً 
الليلية  الحزمة  الين(.  جي  إم  و)إي  ارت( 

موجودة أيضاً في القائمة.
من  باكج«  »نايت  الليلية  الحزمة  تتكون 

العناصر التالية:

أول كروس أوفر كهربائية فاخرة
 من مرسيدس

 999 - خا�ش
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• كسوة باللون األسود مع إدخاالت باللون 
األسود شديد اللمعان.

باللون  مطلية  الخارجية  المرايا  أغطية   •
األسود.

النافذة  خط  وشريط  الكتف  حافة  شريط   •
باللون األسود شديد اللمعان.

• قضبان السقف باللون األسود غير الالمع.
للحرارة من ظهر  العازل  الملون  الزجاج   •  

.B العمود
 45.7 مقاس  الخفيف  المعدن  من  عجالت   •
 ، سم )18 بوصة( بتصميم خماسي األضالع 

مطلية باللون األسود والمعة عالية اللمعان.
• مصد أمامي وخلفي باللون األسود شديد 

اللمعان.



العدد 603 مارس 1122021

سيارات

 التصميم الداخلي  
تأتي سيارة مرسيدس إي كيو ايه من الداخل 
بتصميم فاخر ومتطابق إلى حد ما مع شقيقتها 
كهربائي  وبطابع   2021 ايه  إل  جي  مرسيدس 
باللون  وزخرفة  إضاءة  عناصر  عبر  مميز 
وتشمل  التهوية  منافذ  على  والوردي  الذهبي 

عناصر التصميم الداخلية:
من  يمكنك  مثقبة  جلدية  فاخرة  مقاعد   •
للتعديل  قابلة  األزرق،  القماش  رؤية  خاللها 

كهربائياً، مع دعم أسفل الظهر.
• مسند ظهر المقعد الخلفي قابل للطي بنسبة 

.40:20:40
• موضع الجلوس مرتفع ومستقيم، كما هو 
معتاد في سيارات الدفع الرباعي، ما يجعله ليس 
فقط مريحاً للدخول والخروج، ولكنه جيد أيضاً 

من حيث الرؤية الشاملة.
• عجلة قيادة رياضية مغلفة بجلد النابا.

• حامل أكواب مزدوج.
• نظام إضاءة داخلية من 64 لوناً.

• يأتي الطراز األساسي مع شاشتين مقاس 
وترفيه  معلومات  نظام  أحدث  مع  بوصات   7

في حين ستحتوي  من مرسيدس،  )امبوكس( 
مقاس  الشاشات  من  زوج  على  األعلى  الفئات 

10.25 بوصة.
• ميزة الواقع المعزز وبرامج التعلم والتحكم 
الكلمة  بواسطة  تنشيطه  يتم  الذي  الصوتي 

.»Hey Mercedes« الرئيسة
آبل  وتوافق  الذكي  الهاتف  اتصال  تكامل   •

كار بالي وأندرويد أوتو.
• نظام المالحة عبر األقمار االصطناعية.

الرؤية  مساحة  من  لمزيد  عكسية  كاميرا   •
والراحة ونظرة عامة أفضل عند المناورة.

 
مميزات السالمة  

مع  ايه  كيو  إي  مرسيدس  سيارة  تأتي 
مجموعة أمان واسعة وتقنيات مساعدة السائق 

وتشمل:
• مساعدة نشطة في الحفاظ على الممرات.

المجهز  النشط  التلقائي  الكبح  مساعدة   •
بشكل قياسي.

حزمة مساعدة القيادة االختيارية تشمل:
• مساعدة التوجيه النشط.

• مراقبة النقطة العمياء النشط.
• نظام المساعدة النشط للحد من السرعة.

• وظيفة مناورة االنعطاف.
تنبه  التي  المنعطفات  من  الخروج  تحذير   •
أو  المركبات  أو  الدراجات  راكبي  إلى  السائق 

المشاة.
ايه  كيو  إي  مرسيدس  سيارة  تأمين  تم 
بأساس الهيكل القوي لـ )جي إل ايه( ، حيث تم 
اتخاذ تدابير معقدة لعزل مجموعة نقل الحركة 
تكييف  وتم  والجسم،  الهيكل  عن  الكهربائية 
تواجه  التي  الخاصة  المتطلبات  لتلبية  الهيكل 

سيارة كهربائية.
من  مصنوع  إطار  ضمن  البطارية  تقع 
الموجود  البطارية  لواقي  أقسام مثقبة، ويمكن 
في المنطقة األمامية للبطارية أن يمنع اختراق 
األجسام الغريبة لوحدة تخزين الطاقة. وبطبيعة 
ببرنامج  المرور  أيضاً   EQA على  كان  الحال، 
اختبار التصادم العادي والشامل للغاية للعالمة 
الصارمة  المتطلبات  أيضاً  وتنطبق  التجارية، 
التيار  تحمل  التي  المكونات  وجميع  للبطارية 

الكهربائي.
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   المحرك 
 EQA يأتي اإلصدار األول باسم مرسيدس •
2021 250 ويعمل بمحرك كهربائي أحادي بقوة 
188 حصاناً وعزم دوران277 رطل / قدم )375 

نيوتن / متر(.
• بطارية ليثيوم أيون بقدرة 66.5 كيلووات/

ساعة بمدى 302 ميل )486 كم(.
• سرعة انطالق من 0 إلى 62 ميالً في الساعة 

)100 كم/س( في 8.9 ثانية.
• قالت مرسيدس بأنها ستطلق الحقاً إصداراً 
 268 بقوة  ثنائي  كهربائي  محرك  مع  أقوى 
حصاناً وعزم دوران 500 نيوتن / متر، ومدى 
انطالق  )499 كم( وبسرعة  أميال   310 بطارية 
من 0 إلى 62 ميالً في الساعة في خمس ثوان 

تقريباً.

موعد إطالق السيارة   
الوكالء  إلى  ايه  كيو  إي  سيارة  نزول  يبدأ 
هذا الربيع وتبدأ المبيعات في أوروبا ثم يليها 
سيارة  إنتاج  ويتم  األخرى   العالمية  األسواق 
الدفع الرباعي الكهربائية بالكامل من مرسيدس 

في راشتات )ألمانيا( وبكين )الصين(.
الجديدة من  الكهربائية  السيارة  ويبدأ سعر 

نحو 58 ألف دوالر. 
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ريدغ دسشار ءاسسيم
عضو سابق في املجلس الوطني االحتادي

maysarashed@gmail.com
عضو سابق في املجلس الوطني االحتادي

maysarashed@gmail.com
عضو سابق في املجلس الوطني االحتادي

maysarashed@gmail.com
عضو سابق في املجلس الوطني االحتادي

maysarashed@gmail.com
عضو سابق في املجلس الوطني االحتادي

د. ميساء راشد

maysarashed@gmail.com

فرضت جائحة »كوفيد- 19« على العالم بأكمله متغيرات على جميع الصعد بما في ذلك صعيد العمل، ففي ظروف 
التباعد الجسدي والحرص على سالمة األفراد والمجتمعات أصبح العمل عن ُبعد ضرورة ال غنى عنها في المجتمعات 
االقتصادية التي أبت أن تقف الجائحة في وجه طموحها التنموي، وأبت أن تعرقل الجائحة مسيرة بدأتها مبكراً، بل 

أصرت على أن تتابع أعمالها بكل ما أتيح لها من أدوات تعينها على ذلك والتي كان أهمها نظام العمل عن ُبعد. 
العمل عن ُبعد لم يكن الخيار األسهل، ففي الوقت الذي اعتقد الكثيرون ذلك، إال أنهم أدركوا بعد عقد نية االعتماد 
عليه أنه ليس بالقرار الهين، فهو يتطلب استعدادات مبكرة من نوع آخر، وعندما نقول مبكرة فإننا نتحدث عن سنوات 
من العمل والتطوير والتهيئة التي تسمح بتحويل العمل ومؤسساته والعاملين فيها للعمل عن ُبعد والمضي في إنجاز 
جميع األعمال ما استطاعوا إلى ذلك سبيال، وإن لم يكن اإلنجاز سيصل إلى نسبة العمل المنجز في صورته المعتادة 

في مكاتب العمل التي اعتاد عليها الموظفون. 
إن استخدام التكنولوجيا لتعزيز التواصل في مجاالت العمل يتطلب توافر األجهزة التي يعمل بها الموظفون، ويتطلب 
التأكد من إمكانية توفر اإلنترنت لفرق العمل الذين يعملون من المنزل، وهو ما يسهل عليهم إنجاز مهام عملهم المطلوبة، 
والمشاركة في االجتماعات والمؤتمرات، ويتطلب قدرات تؤهل الموظفين الستخدام البرامج التفاعلية التي أصبحت 
بديلة لرحالت العمل التي لم تتوقف بين مدن العالم بالشكل الذي توقفت فيه في ظروف أزمة الجائحة الخانقة. وغير 
ذلك من االستعدادات التي كشفت للعالم استعداد دولة اإلمارات وغيرها من الدول المتقدمة التي أحرزت السبق في 
االعتماد على التكنولوجيا أنها كانت على أهبة االستعداد لهذا التحول، وأنها قادرة على إنجاز أعمالها عن ُبعد حتى 
وان واجهت بعض المعوقات التي لم تصل إلى مستوى التحديات، وهي معوقات تم تجاوزها في زمن قياسي أتاح 
االستمرار في العمل وفي اإلنتاج وإن لم يكن بصورته المعهودة، وأثبتت المؤسسات أنها بقدر المسؤولية التي حملت 

إياها على األقل في مرحلة تطبيق العمل عن ُبعد في المرحلة األولى التي ضيقت فيها األزمة الخناق على العالم. 
نجاح التجربة في مهدها األول، وبعد تتابع موجات جائحة »كوفيد 19« أدركت الحكومات المتأهبة ضرورة مراجعة 
ملفاتها وآليات العمل في مؤسساتها، السيما بعد أن وعت على حقيقة أهمية العمل عن ُبعد، وهو أداة ضرورة ينبغي 
االتكاء عليها لإلنجاز في األزمات وخارج نطاق األزمات، ومن هنا كان مسعى دولة اإلمارات في اجتماع مجلس الوزراء 
األخير في فبراير ودعوتها لتدارس هذا الملف بعناية تامة، وهو ما ترتب عليه إعادة تشكيل فريق عمل لدراسة ملف 
االتصال عبر اإلنترنت وأتمتة العمل، برئاسة وزير دولة لالقتصاد الرقمي والذكاء االصطناعي وتطبيقات العمل عن 

ُبعد. 
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه 
الله«: »اعتمدنا تشكيل فريق ألتمتة العمل الحكومي عبر تطبيقات االتصال عن ُبعد.. مستقبل العمل الحكومي سيكون 
مختلفاً خالل العقود المقبلة«. وأعلن مجلس الوزراء عن أعضاء المجلس وكلفهم بالعمل بالتعاون فيما بين المؤسسات 

إلنجاز هذا العمل بما يضمن استمرار العمل بنجاح ال يقل في جودته عن صور اإلنجاز في صورتها التقليدية. 
الحديث عن المستقبل الحكومي وربطه بالتكنولوجيا ليس باألمر الجديد على دولة اإلمارات التي عودت العالم على 
خطواتها االستباقية في كل مشاريعها التي جعلتها تتفوق على غيرها من دول المنطقة، وتصريح صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد عن توجه العمل الحكومي المستقبلي يلفت االنتباه إلى حقيقة اقتناص الفرص في األزمات لبناء مستقبل 
يتميز بقدرته على تجاوزها في المستقبل، وهو حق للجيل الموعود برغد العيش ورفاهية الحياة التي لن تتحقق إال بفكر 
يدرك أن العمل ال يبقى على حال واحدة، وأن الحفاظ على المكتسبات ال يكون إال باستشراف المستقبل والقبض على 
أدواته بيد من حديد ال تسمح بانفالت األمور عن زمامها.. وهو ما يجعلنا نقولها وبثقة بعد سنوات قد نكون فيها وقد 
نغيب عنها إن حكومة اإلمارات تعمل عن ُبعد وإن كانت في كوكب المريخ، طالما هيأت عقوالً تفكر، وسواعد تبني بنيتها 
التحتية، وأيادي تصافح استثمارات تغيير آلية العمل لما فيه صالحها. نثق بأن أتمتة العمل الحكومي الخيار األسلم، وإن 

كان األصعب واألغلى، ولكنه األسرع في إدارة عجلة وطن لم ُتعد تتسع األرض لطموحاته بعد أن وصل إلى المريخ.

اإلمارات تعمل عن ُبعد

 نتقدم بأطيب التهاني لمجلة

الصـــادرة عن وزارة الداخليـة بمناسبـة

 اليوبيــل الذهبي للمجلة

Ads Montage.indd   1 1/22/21   3:24 PM
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حامية من تحبهم،

جيالً بعد جيل

 إرث غني يف مجال

التأمني منذ عام 1972.
بصفتها رشكة التأمني األوىل يف املنطقة، ظلت رشكة أبوظبي 

الوطنية للتأمني، وعىل مدى عقود طويلة، تعمل عىل ترسيخ الثقة 
وتعزيز مبادئ الوالء وااللتزام بهدف توفري حلول تأمني مبعايري 

عاملية لعمالئها يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

تأمني تعتمد عليه لألفراد والرشكات. adnic.ae | 800 8040 |      +971 2 4080 900 
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تحقيق

التي  األولى  التربوية  المؤسسة  األسرة  تعتبر 
العالم  على  عينيه  ويفتح  الطفل  فيها  يترعرع 
لغته  الطفل  منها  يكتسب  بيئة  أهم  فهي  الخارجي، 
وآدابه وأنماط سلوكه االجتماعي ونظامه العقائدي، 
فاألبوان  الحياة.  األساسية في  مبادئه  فيها  ويتلقى 
هما حلقة الوصل بين األبناء وثقافة المجتمع المحلي.

 ومن المؤكد أن تربية األطفال تتطلب الكثير من 
التي  األم  من  وخاصة  الوالدين،  من  والتعب  الجهد 
تقضي معظم وقتها مع طفلها الذي يعمد منذ والدته 
إلى تقليدها في كل ما تقوم به من أجل إتمام مهامه 
التربية  تتطلب  لذلك  والمعّقدة.  البسيطة  اليومية 

حتقيق: حممد قا�شم ال�شا�ش 

الصحيحة للطفل أن ينشأ في ظروٍف معينة يتوجب 
على الوالدين تأمينها له.

تشكل  يتم  السيكولوجية،  الدراسات  وبحسب 
األولى  سنوات  الخمس  خالل  الطفل  شخصية 
من  يعد  لذا  األسري.  النسق  ضمن  أي  حياته،  من 
التربوية  باألساليب  األسرة  تلم  أن  الضروري 
الطفل  شخصية  تنمي  التي  الصحيحة،  الصحية 
السليم،  واإلدراكي  المعرفي  بالنمو  له  وتسمح 
ليصبح إنساناً منتجاً وفاعالً في مجتمعه، واثقاً من 
قد  التي  كافة  الظروف  مع  للتكيف  مستعداً  نفسه، 
يواجهها مستقبالً، ومتمكناً من قدراته الذاتية، متمتعاً 

سيجعله  الذي  االنفعالي  واالتزان  العقلي  بالهدوء 
نفسه  مع  إيجابية  إنسانية  عالقات  بناء  على  قادراً 

ومع المحيطين به. 
ولكن في بعض األحيان قد يخطئ األهل في تربية 
أبرز  هي  فما  بذلك..  يشعروا  أن  دون  من  أطفالهم 
األخطاء الشائعة في التربية الحديثة للطفل؟ وكيف 

يمكن لألهل تجنّبها؟

أمور مضرة 
»999« التقت بالدكتورة »غنى نجاتي« اختصاصية 
األساليب  أهم  أن  رأت  والتي  النفسية،  الصحة  في 

يف بع�س �لأحيان قد يخطئ �لأهل يف تربية �أطفالهم من دون �أن ي�شعرو� بذلك.

أساليب خاطئة
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هي  أبنائهم،  تربية  في  اآلباء  يرتكبها  التي  الخاطئة 
مهما  لمطالبه  واإلذعان  الطفل  تدليل  في  اإلسراف 
يظن  حيث  شائع،  تربوي  خطأ  أكثر  وهذا  كانت. 
واالهتمام  الدائم  والتدليل  التراخي  أن  األهل  بعض 
المثالي بالطفل هو من أساليب التربية الحديثة. ولكن 
في الحقيقة هو أمرٌ مضرٌ جداً بالنمو النفسي للطفل. 
فالمبالغة بالدالل والرعاية ستجعل الطفل غير قادر 
على  االعتماد  سيعتاد  ألنه  المسؤولية،  تحمل  على 
كما  منها.  البسيطة  حتى  حياته  مواقف  بكل  غيره 
سياهم بانخفاض عتبة تحمل الطفل لمواقف الفشل 
واإلحباط، وسينهار أمام الحياة الواقعية، ألنه اعتاد 
فوري،  بشكٍل  وإشباعها  مطالبه  جميع  تلبية  على 
للمجتمع،  مواجهته  عند  الطفل  سينصدم  وبالتالي 
كون أفراده لن يعاملوه بالطريقة الملكية نفسها التي 

اعتادها داخل أسرته.
الخاطئة  التربوية  األساليب  »من  أنه  وأضافت 
القسوة والصرامة والشدة مع  أيضاً، اإلسراف في 
الطفل، وإنزال أشد العقوبات به وبصورٍة مستمرة. 
وحتى أحياناً تكون من دون تفسير أو شرح سبب 
العقوبة. وهذا برأيي الشخصي قمة الظلم النفسي، أن 

تعاقب وال تدري عن أي ذنٍب تعاقب عليه.
والعنف  اإليذاء  على  العقوبة  تقتصر  ال  كما 
القمع النفسي، حيث  الجسدي فقط بل تشمل أيضاً 
يتم صد الطفل وزجره كلما أراد أن يعبر عن نفسه، 
ونجد أن بعض األهل يصرخون بوجه أطفالهم وال 
قد  األمر  هذا  ومحاورتهم.  معهم  بالحديث  يرغبون 
أو  االنزواء  أو  االنطواء  إلى  بالطفل  يودي مستقبالً 
االنسحاب في جميع معارك الحياة االجتماعية، نتيجة 

لشعور الطفل بالنقص وعدم الثقة في نفس«. 
وتابعت أن »اإلعجاب الزائد والدائم بالطفل، يعتبر 
األسرة  تعبر  الخاطئة، حيث  التربوية  األساليب  من 
ومدحه  بطفلها  إعجابها  عن  فيها  مبالغ  بصورًة 
والمباهاة به، حتى عندما يخطئ ويسيء التصرف، 
مستمرة  بصورٍة  وتعظيمها  الطفل  أفعال  وتهويل 
والعناد  المرضي  الغرور  نزعة  الطفل  عند  تخلق 
النرجسي، وتجعله يشعر بثقٍة زائفة بالنفس، وتجعله 
تضخم  نتيجة  اإلرضاء،  وصعب  المطالب  كثير 

الصورة اإلدراكية لديه«.
آخر خاطئ،  تربوي  إلى وجود أسلوب  وأشارت 
الطفل،  على  الزائدة  الحماية  فرض  على  يقوم 
بجميع  بالقيام  كالهما  أو  الوالدين  أحد  يقوم  حيث 
المسؤوليات الشخصية واالجتماعية والتعليمية التي 
اإلصرار  مثل  وحده.  الطفل  بها  يقوم  أن  يفترض 
على حل األهل لواجبات الطفل المدرسية، أو عندما 
يتحدث الوالدان نيابة عن طفلهما عندما يوجه أحدهم 

أي سؤاٍل بسيط للطفل.
وهشة  ضعيفة  الطفل  شخصية  سنجد  وبالتالي 
وجدانياً، كونه لم يتعلم االستقالل وتحمل المسؤولية 

في صغره وال أن يعبر عن مكنوناته بنفسه«.

طفل سوي 
وجهات  اختالف  أن  نجاتي  الدكتورة  ورأت 
اعتمادهما  وعدم  التربية  أسلوب  في  الوالدين  نظر 
األساليب  أحد  من  يعد  واحد،  منهٍج  على  واتفاقهما 

الطفل، كأن يؤمن األب  الخاطئة في تربية  التربوية 
مستمر،  وبشكٍل  وحدها  والشدة  الصرامة  بتطبيق 
بينما تؤمن األم بتطبيق اللين والدالل الدائم للطفل. 
ألحد  سلبي  اتجاهٌ  الطفل  لدى  ينشأ  قد  وبالتالي 
الوالدين، ويشعر اتجاهه بالكره والنفور، بينما يميل 

وينحاز للطرف اآلخر. 
طفٍل  إلنشاء  تربوي  أسلوب  أفضل  أن  وذكرت 
سوي، هو أعطاؤه الحب غير المشروط من والديه، 
منجزاً  مستقالً  عاقالً  إنساناً  منه  ذلك سيجعل  ألن 
يتمتع بالهدوء العقلي واالتزان االنفعالي، وال يخاف 
من  إصالحها  على  ويعمل  بل  بأخطائه،  يعترف  أن 
ويفكر  وتنميتها،  ذاته  بتطوير  ويرغب  تردد،  دون 

بطريقة إيجابية مثمرة في جميع مواقف حياته.

أخطاء شائعة
اختصاصية  بغدادي«  »غالية  الدكتورة  ورأت 
ومدربة في التنمية البشرية، أن الخوف المبالغ فيه 
شيء  أي  من  حمايتهم  في  والرغبة  األطفال  على 
قد يصيبهم، هي غريزة طبيعية في الوالدين، ولكن 
عندما يحاول األهل بكل الطرق الممكنة إبعاد الطفل 
ومشاركتهم  أقرانهم  مع  اللعب  أو  االقتراب  عن 
التربوية  األخطاء  من  تعد  المختلفة،  بالنشاطات 

الشائعة. 
وأضافت أنه من الضروري ترك مساحة للطفل كي 
يتمكن من تعلم مهاراٍت جديدة، وتحمل المسؤولية، 
وعليه أن يتعلم من أخطائه كي يطور نفسه. ونعلم 
أنه على كل طفٍل تحمل عواقب أخطائه، وأنه ال يمكن 

يتوجب  تحديداً، حيث  األخطاء  تكرار  على  السكوت 
لفترٍة قصيرة جداً،  معينة  عقوبٍة  األهل فرض  على 
حتى ال يتعلم الطفل الكذب ليتجنب العقاب في المرة 

المقبلة التي يخطئ فيها. 
وتابعت أنه »في بعض األحيان يترك األهل مساحة 
الحفاظ  عليكم  حينها  معهم.  للتفاوض  ألطفالهم  ما 
على قراراتكم وعدم السماح ألطفالكم بتغييرها، حتى 
أخطائه،  عواقب  تحمل  على  مجبر  أنه  الطفل  يدرك 
وأن يكون مسؤوالً عنها. وبالمقابل يجب اإلثناء على 

الطفل عندما يتصرف بشكٍل صحيح.
التحدث  التفريق بين  الوالدين  وهنا يتوجب على 
بإيجابية عن سلوك أطفالهم وبين المدح الزائد لهم، 

كي ال يؤدي إلى نتائج مغايرة«.
وأكدت »أنه يجب االبتعاد عن التحدث بصوٍت عاٍل 
مع األطفال )والكبار(، والصراخ في وجههم. كون 
الكالم  فهم  عن  يتوقف  العقل  يجعل  التصرف  هذا 

الذي يقال له.
تقال  التي  االعتراضات  أو  النصائح  فمهما كانت 
إن  وضرورية،  مهمة  األبناء  تربية  محاولة  أثناء 
لن  تقال بصوت عاٍل،  أو  بالصراخ  كانت مصحوبة 
يفهموها إطالقاً«. وذكرت أن هناك »خطأ شائعاً آخر 
من  التقليل  وهو  أال  أبنائهم،  حق  في  األهل  يرتكبه 
مشاعرهم واالستخفاف بها والضحك عليها. ابتعدوا 
أكانت  أطفالكم سواء  مشاعر  من  التقليل  عن  تماماً 
يصبحوا  ال  حتى  سلبية،  أم  إيجابية  المشاعر  هذه 
شخصيات مترددة، تبحث دائماً عن أحٍد يملي عليهم 

كيف يتصرفون، ويفسر لهم مايشعرون به«.
ولفتت إلى أن طمأنة األطفال بشكل زائٍد يعد أمراً 
سلبياً. مثل أن تنكسر لعبته أو أن يتسبب في مشكلة 
ما، فيحاول األهل تصليح األمر بالكامل، ألنكم بذلك 
الشعور  إلى  بحاجة  ليسوا  بأنهم  أطفالكم  تعلمون 
بالحزن أو الخوف أو حتى الصبر، ألنكم ستصلحون 
كل شيء بالنيابة عنهم. وقتها سيصبح الطفل عديم 
له  يوفروا  عندما  األهل  تعب  يقدر  وال  المسؤولية 

جميع متطلباته حياته.

مسألة مهمة 
غاية  بغدادي على مسألة في  الدكتورة  وشددت 
الهرموني  التغير  استيعاب  عدم  وهي  أال  األهمية، 
ما  عادًة  أشده.  يبلغ  عندما  الطفل  عند  يحدث  الذي 
أن أطفالهم قد أصبح لديهم  اآلباء واألمهات  يتوقع 
قدرات أكثر مما يتحلون بها بالفعل عندما يكبرون 
عندما يظهر طفلك قدرات لغوية أو أن  قليالً، فمثالً 
أسلوبه في التحدث يعبر عن بلوغ عقلي، ال تتوقع 
فهو  البالغ،  كالرجل  راشدة  تصرفات  بالمقابل  منه 
المرحلة بعد، وأنه ما يزال طفالً  إلى هذه  لم يصل 

في طور النمو. 
وأضافت: »عند حدوث تغير هرموني طبيعي عند 
الطفل في سن المراهقة يجب على األهل التقرب أكثر 
بهذا  المتعلقة  الموضوعات  بجميع  ومناقشته  منه 
وعدم  وحب،  بهدوٍء  والنفسي  الفسيولوجي  التغير 
التكلم معه بطريقٍة سلبية محبطه، حيث يحتاج الطفل 
الثقة كي يمر هذا  حينها إلى الدعم النفسي ومنحه 

التغير بشكٍل طبيعٍي سليم«.

د.غالية بغدادي: 

املراهق يحتاج اإىل الدعم 

النف�صي ليمر التغري 

ب�صكٍل �صليم
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التعايش مع الظروف الصعبة وخاصة جائحة 
كورونا والمكوث في المنازل ولفترة غير قصيرة 
من الزمن يجعل من الفرد متوتراً ويتملكه الحزن 
والكآبة. وبينت الدراسات العلمية أهمية ما يتناوله 
الفرد من طعام صحي ما يؤثر إيجابياً على صحته 

النفسية وتبديد القلق والحزن.
ولتحسين الحالة المزاجية وكيفية التعامل مع 
التعرف  علينا  أفضل،  بطريقة  النفسية  الضغوط 

على تغذية التوتر وأغذية الراحة والسعادة.
أغذية تزيد من القلق والتوتر

بالسكريات  الغنية  األطعمة  تناول  السكر:   <
المكررة والبسيطة، ترفع مستويات السكر بشكل 
سريع ومؤقت غالباً ما ينتهي بهبوط سكر الدم 
مجدداً وعدم انتظام مستويات السكر قد يقود إلى 
زيادة في إفراز هرمونات التوتر والقلق، وخاصة 

الكورتيزول واألدرينالين.
العالية  والوجبات  األغذية  تناول  الملح:   <
رفع  في  يسهم  عام  بشكل  والملح  بالصوديوم 
القلب  على  المجهود  من  يزيد  وقد  الدم،  ضغط 
المسؤول  األدرينالين  هرمون  إفراز  في  وزيادة 

عن التوتر. 
> الكافيين: القهوة والشاي ومشروبات الطاقة 
والمشروبات الغازية، كلها مصادر لمادة الكافيين، 
التي لها آثار جانبية سلبية عند اإلفراط في تناولها 
خالل النهار، ومنها زيادة في دقات القلب وارتفاع 
في ضغط الدم واضطرابات معوية واضطرابات 
في النوم والقلق والتوتر خاصة لألشخاص الذين 

لديهم حساسية من الكافيين.
> اإلضافات الغذائية: المواد الحافظة والملونة 
تستخدم  التي  الصناعية  والُمحليات  والنكهات 
وظائف  في  خلالً  تحدث  الغذاء  تحسين  بهدف 

الجهاز العصبي وزيادة فرص اإلصابة بالقلق.
بالسعرات  عالية  مواد  السريعة:  األطعمة   <
فهي  الغذائية  بقيمتها  الفقيرة  الفارغة  الحرارية 
والدهون  والمكررة،  البسيطة  بالسكريات  عالية 
المهدرجة الضارة، والصوديوم، وجميعها قد تاهم 

في الشعور باالكتئاب والقلق والتوتر.

أغذية تخفف من القلق والتوتر
> الدهون المفيدة: تعتبر الدهون غير المشبعة 
بها  ينصح  التي  المميزة  األغذية  أحد  واألحادية 
عن  المزاج  ولتحسين  األعصاب،  عمل  لتعزيز 
زيت  مثل  الكورتيزول  مستويات  خفض  طريق 

الزيتون ودوار الشمس والذرة.
تنظيم  في  تسهم  المعقدة:  الكربوهيدرات   <
مستويات السكر في الدم وضبطه الحتوائها على 

اإعداد: عائ�شة اليحيائي

اخت�شا�شية التغذية- م�شت�شفى توام

هرمونات  إفراز  من  التخفيف  وبالتالي  األلياف، 
التوتر والقلق مثل: الحبوب الكاملة، الخبز األسمر، 

األرز البني والشوفان.
> شاي األعشاب: يساعد على تهدئة األعصاب 
والنعناع  كالبابونج  القلق  وتقليل  واالسترخاء 

واليانسون. 
مادة  على  يحتوي  األخضر:  الشاي   <
تحفز  التي  قوية،  أكسدة  كمضادات  البوليفينول 
الدوبامين الذي يحسن من الحالة المزاجية ومادة 
الثيانين التي تعزز من صحة المخ وتحد من القلق.
يساعد  الذي  بالمغنيسيوم  غني  السبانخ:   <
على خفض القلق، فتناول كوب واحد منه له تأثير 

إيجابي.
> الشوكوالتة الداكنة: تحتوي على مضادات 
مستويات  وتزيد  اإلجهاد  تخفض  التي  األكسدة 
السيروتونين، كما إنها تحتوي على مواد طبيعية 
ويأتي  التوتر.  من  وتقلل  بالسعادة  تشعرنا 
تفضيل الشوكوالتة الداكنة على غيرها الحتوائها 
على نسبة أعلى من الكاكاو ومضادات األكسدة. 

> اللبن والزبادي: يحتوي على البكتيريا النافعة 
)البروبيوتيك( والتي لها تأثير إيجابي على صحة 
الذي  والتربتوفان  القلق  مستويات  وتقليل  المخ 

يعمل على تحسين المزاج.
والفستق  واللوز  الجوز  أهمها  المكسرات:   <
الفيتامينات  بعض  على  الحتوائها  والكاجو 
بجانب  الزنك  مثل  والمعادن  )هـ(  كفيتامين 
من  تقلل  والتي   3 أوميجا  مثل  الصحية  الدهون 

القلق والتوتر.
من  العديد  على  يحتوي  بأنواعه:  التوت   <
تساعد  التي  )ج(  وفيتامين  األكسدة،  مضادات 

على التخلص من اإلجهاد والقلق والتوتر.
> األسماك والمحاريات: تحتوي على أوميغا 
السلمون  أسماك  بعض  في  بكثرة  المتوفرة   3
مستويات  خفض  على  تساعد  والتي  والتونة 

هرمونات التوتر واألدرينالين. 
> البرتقال : غني بفيتامين)ج(  الذي يساعد 

على تحسين المزاج والسيطرة على االنفعاالت.
معدن  وهو  بالبوتاسيوم  غني  الموز:   <
أساسي لتنظيم ضغط الدم و تهدئة العقل، وغني 
السيروتونين  هرمون  يعزز  الذي  بالتربتوفان 
الذي  الميالتونين  وهرمون  بتحسن،  فيشعرك 

يقودك لنوم جيد.
> الثوم: غني بالمواد المضادة لألكسدة التي 

تساعد على تخفيف التوتر.

محاربة القلق والتوتر بالغذاء




