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مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية

مل يكن م�ستغربًا اإعالن دولة الإمارات العربية املتحدة عن وثيقة اخلم�سني مبا 

منذ  الإم��ارات  مل�سرية  فاملتتبع  ال�سرتاتيجية.  وم�ساريعها  ع�سرة  مبادئ  من  حتويه 

اإن�سائها قبل ن�سف قرن، ل ي�سعه اإل اأن يلحظ مدى التطور والتقدم يف جميع املجالت 

والنابع يف الأ�سا�س من روؤية م�ستقبلية و�سعها واآمن بها جيل الآباء املوؤ�س�سني للدولة 

بقيادة املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان - طيب اهلل ثراه، واأ�سهم يف حتقيقها 

اجليل احلايل بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة، 

اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو  حفظه اهلل، و�ساحب 

رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل ،و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 

اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، واإخوانهم اأ�سحاب 

ال�سمو اأع�ساء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإمارات، والذي يوّجه الإمارات نحو 

م�ستقبل يجعلها يف طليعة دول العامل املتقدمة. 

واملالحظ اأن مبادئ وثيقة اخلم�سني مل تغفل عن اأي جمال من جمالت التنمية 

عامًا  اخلم�سني  خالل  حتققت  التي  ال�سخمة  والإجن���ازات  املكا�سب  اإىل  ا�ستنادًا 

ما  والتكنولوجية،  وال�سيا�سية  والقت�سادية  الوطنية  بني  تنوعت  والتي  املا�سية، 

جعل الدولة تتبواأ اأعلى املراتب يف تقارير التناف�سية العاملية.

تكون  اأن  اإىل  املتطلعني  الإم���ارات  اأبناء  طموح  منتهى  متثل  التي  املبادئ  ه��ذه 

الإمارات يف �سدارة الدول، اإذ تغطي جوانب عدة، لبناء وطن يليق باأبنائه، ويرتجم 

اإن�سان  املوؤ�س�سني، ليناف�س يف �سنع احل�سارة الإن�سانية، فهي تركز على  اآمال القادة 

الإمارات. واإذا كانت احلزمة الأوىل التي اأعلنت قد طرحت ثالثة ع�سر م�سروعًا 

ا�سرتاتيجية  وتبني  عاملية،  هوية  ل��الإم��ارات  لتحقق  القت�سادي  اجلانب  تدعم 

تناف�سية.

خالل  وا�سرتاتيجياتها  وتوجهاتها  الإم���ارات  خطط  حتكم  الع�سرة،  فاملبادئ   

م�سرية اخلم�سني، وحتدد طريقنا نحو امل�ستقبل، وتو�سلنا اإىل اأهدافنا املئوية؛ ذلك 

اأنها ترتب الأولويات، وجتدد امل�سرية التنموية، وتطلق الطاقات وتر�سخ الثوابت.. 

مبادئنا الع�سرة تتفرع منها كل م�ساريعنا ومبادراتنا واإجنازاتنا، وحتكم عالقاتنا مع 

العامل، انطالقًا من قيمنا برت�سيخ الت�سامح والتعاي�س وح�سن اجلوار، واإحالل الأمن 

وال�سالم.

 املبادئ الع�سرة، تعزز اأركان احتادنا، وجتدد العهد بني القيادة الر�سيدة وال�سعب 

اأبناء الوطن  على موا�سلة العطاء والإجناز، وت�سمن توحيد اجلهود وتكاتفها بني 

وموؤ�س�ساته وقطاعيه العام واخلا�س لبناء القت�ساد امل�ستدام، وحتقق نقلة تنموية 

قوامها العلم والإن�سان، وتو�سع اآفاق التعاون مع العامل اأجمع مبا يخدم م�سالح الوطن 

والريادة  بالتفوق  �سعبنا  وطموح  املوؤ�س�سني،  واإرادة  الحت��اد  روح  وجت�سد  العليا، 

وخدمة الإن�سانية.

الكلمات، ولكن  احلديث عن وثيقة اخلم�سني ومبادئها وم�ساريعها ل تكفيه تلك 

الر�سالة الأهم هي املوجهة للجيل احلايل من املواطنني والذين مل ي�سهدوا مرحلة 

هو  عاتقهم  على  امللقى  العبء  باأن  الثمار،  جني  فرتة  ويعي�سوا  والبناء،  التاأ�سي�س 

�سرورة احلفاظ على مكت�سبات الحتاد والعمل معًا لتحقيق م�ساريع اخلم�سني عامًا 

القادمة ل�سمان الأمن والأمان وال�ستقرار لأجيال امل�ستقبل. 

 نتقدم بأطيب التهاني لمجلة
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العدد 611 نوفمرب 82021

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

إن التضامن العربي 
هو أهم ما نحرص 

عليه ألنه يعني 
المحافظة على 

موقف عربي موحد، 
وهو الذي يمكننا 

بسهولة من تحقيق 
كافة األهداف 

واستعادة الحقوق 
العربية.
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9 العدد 611 نوفمرب 2021

مزيداً  معها  تحمل  البترول  وآبار  يوم  كل  تزداد  الثروة  إن 
العربية  اإلمارات  دولة  لشعب  يهبها  التي  اهلل  نعم  من 
وإن كان  لزايد وحده،  الثروة  المتحدة.. واهلل لم يعط هذه 
زايد هو الذي ائتمنه اهلل على أموال هذه األمة فهو يحاسب 
زايد  بيد  أمانة  البترول هو  أمته، ألن  أمين مع  نفسه، وهو 

يتصرف فيه من أجل الوطن وشعبه.
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أخبار الوطن

العدد 611 نوفمبر 2021

خليفة بن زايد
يعتمد املبادئ الع�سرة لالإمارات للخم�سني عامًا القادمة

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
اعتماد  2021 بشأن  القرار رقم )15( لسنة  الله«  الدولة »حفظه 
المبادئ العشرة لدولة اإلمارات العربية المتحدة للخمسين عاماً 

القادمة.
ونص القرار على توجيه جميع الوزارات والجهات واألجهزة 
بالمبادئ  لاللتزام  الدولة  في  والمحلية  االتحادية  الحكومية 
على  والعمل  كافة،  وقراراتها  توجهاتها  في  بها  واالسترشاد 

تنفيذها عبر خططها واستراتيجياتها.
 وفي ما يلي المبادئ العشرة:

المبدأ األول: األولوية الرئيسة الكبرى ستبقى تقوية االتحاد 
من مؤسسات وتشريعات وصالحيات وميزانيات، وتطوير كافة 
واقتصادياً، هو الطريق األسرع  وتنموياً  الدولة، عمرانياً  مناطق 

واألكثر فعالية في ترسيخ اتحاد دولة اإلمارات.
 المبدأ الثاني: التركيز بشكل كامل خالل الفترة المقبلة على 
التنمية االقتصادية  العالم.  بناء االقتصاد األفضل واألنشط في 
للدولة هي المصلحة الوطنية األعلى، وجميع مؤسسات الدولة في 
كافة تخصصاتها وعبر مستوياتها االتحادية والمحلية ستكون 
على  والحفاظ  عالمية  اقتصادية  بيئة  أفضل  بناء  مسؤوليتها 

المكتسبات التي تم تحقيقها خالل الخمسين عاماً السابقة.
أداة  هي  اإلمارات  لدولة  الخارجية  السياسة  الثالث:  المبدأ   
لخدمة األهداف الوطنية العليا وعلى رأسها المصالح االقتصادية 
وهدف  االقتصاد  خدمة  هو  السياسة  هدف  اإلمارات،  لدولة 

االقتصاد هو توفير أفضل حياة لشعب اإلمارات.
رأس  هو  للنمو  المستقبلي  الرئيس  المحرك  الرابع:  المبدأ   
والحفاظ  المواهب،  واستقطاب  التعليم،  تطوير  البشري.  المال 
على أصحاب التخصصات، والبناء المستمر للمهارات هو الرهان 

للحفاظ على تفوق دولة اإلمارات.
المحيط  لالستقرار.  أساس  الجوار  حسن  الخامس:  المبدأ 

خط  يعتبر  الدولة  ضمنه  تعيش  الذي  والثقافي  والشعبي  الجغرافي 
الدفاع األول عن أمنها وسالمتها ومستقبل التنمية فيها. تطوير عالقات 
سياسية واقتصادية وشعبية مستقرة وإيجابية مع هذا المحيط يعتبر 

أحد أهم أولويات السياسة الخارجية للدولة.
 المبدأ السادس: ترسيخ السمعة العالمية لدولة اإلمارات هي مهمة 
واحدة،  اقتصادية  اإلمارات هي وجهة  دولة  كافة.  للمؤسسات  وطنية 
استثمارية  ووجهة  واحدة،  صناعية  ووجهة  واحدة،  سياحية  ووجهة 
بتوحيد  مطالبة  الوطنية  ومؤسساتنا  واحدة،  ثقافية  ووجهة  واحدة، 
الجهود، واالستفادة المشتركة من اإلمكانات، والعمل على بناء مؤسسات 

عابرة للقارات تحت مظلة دولة اإلمارات.
اإلمارات  لدولة  والعلمي  والتقني  الرقمي  التفوق  السابع:  المبدأ 
سيرسم حدودها التنموية واالقتصادية، وترسيخها كعاصمة للمواهب 
والشركات واالستثمارات في هذه المجاالت سيجعلها العاصمة العالمية 

للمستقبل.
القيم في دولة اإلمارات ستبقى قائمة على  الثامن: منظومة  المبدأ   

االنفتاح والتسامح، وحفظ الحقوق وترسيخ دولة العدالة، وحفظ الكرامة 
البشرية، واحترام الثقافات، وترسيخ األخوة اإلنسانية واحترام الهوية 
الوطنية. وستبقى الدولة داعمة عبر سياستها الخارجية لكل المبادرات 
واألخوة  واالنفتاح  للسلم  الداعية  العالمية  والمنظمات  والتعهدات 

اإلنسانية.
هي  اإلمارات  لدولة  الخارجية  اإلنسانية  المساعدات  التاسع:  المبدأ 
جزء ال يتجزأ من مسيرتها والتزاماتها األخالقية تجاه الشعوب األقل 

حظاً.
لون  أو  عرق  أو  بدين  الخارجية  اإلنسانية  مساعداتنا  ترتبط  وال 
إغاثتها في  يبرر عدم  السياسي مع أي دولة ال  ثقافة. واالختالف  أو 

الكوارث والطوارئ واألزمات.
للسلم والسالم والمفاوضات والحوار لحل  الدعوة  العاشر:  المبدأ   
اإلمارات،  لدولة  الخارجية  السياسة  في  األساس  هو  الخالفات  كافة 
والسعي مع الشركاء اإلقليميين واألصدقاء العالميين لترسيخ السالم 
واالستقرار اإلقليمي والعالمي يعتبر محركاً أساسياً للسياسة الخارجية.
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محمد بن راشد ومحمد بن زايد
 يلتقيان يف »اإك�سبو  2020 دبي«

آل مكتوم  بن راشد  الشيخ محمد  السمو  التقى صاحب 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه 
الله"، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
في  المسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي 

جناح دولة اإلمارات في إكسبو 2020 دبي.
وأكد سموهما خالل اللقاء أن استضافة اإلمارات لحدث 
عالمي كبير مثل "إكسبو" مع استعدادها لالحتفال بيوبيلها 
يعكس  المقبلة،  عاماً  الخمسين  الستقبال  وتأهبها  الذهبي 
الدور المؤثر الذي تحرص الدولة على القيام به على صعيد 
تشجيع الحوار العالمي نحو إيجاد الحلول والبدائل التي من 
تنوع  على  األرض  لشعوب  الكامنة  الطاقات  إطالق  شأنها 
ثقافاتها وحضاراتها وتحفيزها على إقامة شراكات جديدة 
من  للجميع  تسمح  بحلول  العالمية  التطوير  مسيرة  تدعم 
مستقبل  خلق  في  بالمشاركة  نامية  وأخرى  متقدمة  دول 
أفضل ينعم فيه الجميع بفرص متكافئة من الرخاء والتقدم 

واالزدهار.
تخدم  وابتكارات  أفكار  من  الضخم  المعرض  يضمه  بما  وأشاد سموهما 
البشرية وتعينها على تخطي التحديات القائمة وتحويل ما قد يستجد منها إلى 
فرص للنمو، منوهين بما يشكله الحدث من فرصة أنموذجية لتبادل التجارب 
المستقبل  إلى  العبور  خاللها  من  يمكن  جديدة  شراكات  واكتشاف  الناجحة 
على  لالطالع  مثالية  كنافذة  الثقافي  جانبه  في  الحدث  يمثله  وما  المنشود، 
حضارات العالم شرقاً وغرباً ، وما يتبعه من أثر  يتجسد في تحقيق مزيد من 
التقارب الفكري والثقافي بين الشعوب وهو ما يشكل أساساً صلباً للشراكات 

الناجحة فيما بينها وبما يخدم تطلعاتها نحو المستقبل.
وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بصالح الوطن والمواطن، 

وما يتم اعتماده وتنفيذه من خطط وبرامج من شأنها تحقيق الرخاء والتقدم 
للمجتمع اإلماراتي، وما يتم تبنيه من خطوات هدفها تحفيز أبناء الوطن على 
طرح األفكار وتقديم االنجازات التي تشكل الدعامة األساسية لتقدم اإلمارات 
ورفعتها في مختلف المجاالت، وتأكيد دورها المؤثر على الصعيدين اإلقليمي 
الواعي  التخطيط  على  القائم  المتميز  التنموي  أنموذجها  وترسيخ  والعالمي، 
والمرونة في التعاطي مع التطورات المحيطة، مع التركيز على أهمية مواصلة 
إلى  الوصول  المكتسبات ويضمن تسريع  الحفاظ على  العمل بأسلوب يكفل 
األهداف االستراتيجية ضمن أطر تنفيذية تتسم بأعلى مستويات الكفاءة واتباع 

أرقى المعايير العالمية..

أعلنت دولة اإلمارات العربية المتحدة، وضمن مشاريع الخمسين، عن 
مهمة جديدة في مجال الفضاء، تتضمن بناء مركبة فضائية إماراتية تقطع 
وسبعة  الزهرة  كوكب  خاللها  تصل  كيلومتر  مليار   3.6 مقدارها  رحلة 
آخر  على  تاريخياً  هبوطاً  وتنفذ  الشمسية،  المجموعة  ضمن  كويكبات 

كويكب ضمن رحلتها التي تستمر خمس سنوات. 
جاء ذلك خالل فعالية، شهدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« 
، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 

القائد األعلى للقوات المسلحة، في قصر الوطن بأبوظبي.
 وينطلق هذا المشروع الفضائي غير المسبوق، إيذاناً ببدء رحلة فضائية 
علمية في الفضاء العميق للوصول إلى كوكب الزهرة وحزام الكويكبات 
ضمن المجموعة الشمسية، وتحقيق أول هبوط عربي على كويكب يبعد 
عن كوكب األرض 560 مليون كيلومتر، لتكون اإلمارات أول دولة عربية 
ورابع دولة عالمياً ترسل مهمة فضائية لكوكب الزهرة وحزام الكويكبات 

في المجموعة الشمسية.
ويستكشف المشروع الفضائي اإلماراتي الجديد الذي يعزز المسيرة 

استكشاف  مجال  في  اإلمارات  دولة  مكانة  ويرسخ  العلمية،  التنموية 
الكواكب والفضاء العميق أسرار تشّكل المجموعة الشمسية. وذلك بعدما 
نجحت اإلمارات في فبراير 2021 في تحقيق إنجاز تاريخي بإرسال أول 
مسبار عربي إلى مدار المريخ، وكانت خامس دولة في العالم تصل إلى 
آل مكتوم  الشيخ محمد بن راشد  السمو  الكوكب األحمر. وأكد صاحب 
»رعاه الله« أن مسيرة دولة اإلمارات في مجال الفضاء ال تزال في بدايتها.. 
ورحالتنا مستمرة.. واستكشافاتنا لن تتوقف.. وطموحات شبابنا ليس 

لها سقف.
علماء  لتخريج  ولدينا مشاريع  غيرنا..  من  أقل  لسنا  وأضاف سموه: 
فضاء ورواد فضاء وبناء مركبات فضاء.. ثلث نجوم السماء تحمل أسماء 
الشيخ  السمو  صاحب  وقال  الفلك.  علم  رواد  كانوا  العرب  ألن  عربية 
الزهرة  اإلمارات الستكشاف كوكب  آل نهيان: »مشروع  محمد بن زايد 
وحزام الكويكبات اختبار جديد لقدرات الشباب اإلماراتي لتحقيق طموح 
زايد في الفضاء. وأضاف سموه: كوادرنا ومواهبنا المواطنة ومؤسساتنا 
األكاديمية والبحثية التي حققت إنجازات نوعية في قطاع الفضاء قادرة 

على تولي مهمة المشروع الفضائي الجديد.

.. ويشهدان إعالن اإلمارات  عن مهمة فضائية جديدة
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محمد بن زايد:
بف�سل اهلل خرجنا من اأزمة »كورونا«

.. ويستقبل ويتباحث مع عدد من زعماء العالم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
الحياة  أن  المسلحة  للقوات  القائد األعلى  نائب  أبوظبي  عهد 
في دولة اإلمارات - بفضل من الله تعالى - بدأت في العودة 
إلى طبيعتها. وأن الوضع الصحي في الدولة آمن ومطمئن، 
وخرجنا من جائحة »كوفيد ـ 19« بخير وسالمة، واستفدنا 

من هذا التحدي دروساً وتجارب عديدة.
مبارك  »اليوم  البحر:  قصر  مجلس  خالل  سموه  وقال 
برؤية هذه الوجوه الطيبة.. وأريد أن أؤكد لكم بداية عودة 
الحياة إلى طبيعتها في الدولة سواء في العمل أو الدراسة أو 
باألسباب  األخذ  مع  للمجتمع  اليومية  والممارسات  العادات 

االحترازية ومراعاة بعض التغيير في سلوكياتنا الحياتية«..
ورحب سموه بالحضور، معرباً عن سعادته برؤيتهم بخير 

وصحة وسالمة.
وقال: »الحمد لله لرؤيتكم بعد فترة طويلة لم نلتق خاللها.. 
سموه  وقدم  بخير«.  وأخوتنا  أهلنا  برؤية  كبيرة  وفرحتنا 

التعازي إلى كل من فقد عزيزاً بسبب فيروس كورونا خالل الفترة الماضية.
وأوضح سموه أن سنة 2020 كانت صعبة وشهدت تحديات كبيرة.. لكن دولة 
اإلمارات ولله الحمد استطاعت أن تكون من أوائل الدول أن تخرج من األزمة.. في 
الوقت الذي واجهت بعض الدول صعوبات كبيرة. وأشار سموه إلى أن العوامل 
التي أسهمت في بدء عودة الحياة إلى طبيعتها بحمد الله هي ثالثة: توفر اللقاحات، 
واستمرارية الفحوصات، بجانب توفر بعض العالجات الحديثة في دولة اإلمارات 

وعدد من دول العالم.

ولفت سموه إلى انخفاض الحاالت في الدولة إلى أقل من 500 حالة. وهذا يبشر 
بالخير ويشير إلى أن" كورونا "تحت السيطرة وأقل خطورة مما كان عليه.

واختتم سموه حديثه بحمد الله وشكره. وقال: »الحمد لله على كل شيء.. فقد 
خرجنا من األزمة بخير وعز وأمان وصحة وتجارب رغم صعوبتها وشدتها لكننا 
تعلمنا منها الكثير«.  ووجه سموه الشكر إلى جميع الجهود التي بذلت وتبذل 
من الفرق الميدانية والطبية كافة للسيطرة على الجائحة، مثمناً استجابة المجتمع 

وتعاونه، والذي كان له أثر كبير في تجاوز المخاطر والحد منها.

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة فخامة بول كاغامي رئيس جمهورية 
السياسات  لـ»مؤتمر   14 الـ  الدورة  الصديقة خالل مشاركته في  رواندا 

العالمي« الذي استضافته أبوظبي.
مختلف  في  الصديقين  البلدين  بين  الثنائية  العالقات  اللقاء  وتناول 

المجاالت. 
كما استقبل سموه  فخامة جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون 

الصديقة.
وتطرق  اللقاء  إلى معرض »إكسبو 2020 دبي« وأهمية االستفادة من 

مبادرات الدول المشاركة وخبراتها.
السنغال  جمهورية  رئيس  سال  ماكي  فخامة  سموه  استقبل  وكذلك 
الصديقة، وتطرق اللقاء إلى تطورات األوضاع والقضايا في منطقة الشرق 

األوسط وقارة أفريقيا ، وعدد من الملفات اإلقليمية والدولية .
واستقبل سموه فخامة دينيس ساسو نغيسو رئيس جمهورية الكونغو 
الصديقة. وتطرق اللقاء إلى جهود تحقيق االستقرار والسالم والتنمية ، بما 

ينعكس بالخير والرخاء والتقدم على شعوب القارة األفريقية.
رئيس  موسيفيني  كاغوتا  يوري  الرئيس  فخامة  سموه  استقبل  كما 

جمهورية أوغندا الصديقة.
ورحب سموه بفخامة الرئيس األوغندي والوفد المرافق، وهنأه باليوم 

الوطني لبالده الذي يوافق التاسع من أكتوبر، معرباً عن تمنياته ألوغندا 
وشعبها دوام التقدم واالستقرار واالزدهار.

هاتفياً مع أخيه صاحب الجاللة  من جهة ثانية، أجرى سموه اتصاالً 
السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان الشقيقة، اطمأن 
خالله على األوضاع في سلطنة عمان في ضوء الحالة المدارية "شاهين" 

التي مرت  بها البالد.  
وعبر سموه عن تضامن دولة اإلمارات مع سلطنة عمان الشقيقة حكومة 

وشعباً ووقوفها إلى جانبها في مواجهة تداعيات هذه الحالة.  
وقدم  سموه  خالص تعازيه ومواساته إلى جاللته في ضحايا العاصفة، 
أن  الله  للمفقودين، داعياً  للمصابين، والسالمة  العاجل  بالشفاء  وتمنياته 

يحفظ السلطنة وشعبها الشقيق من كل مكروه.
 وشكر جاللته  سموه على مبادرته الطيبة،  وما أبداه من مشاعر أخوية 

صادقة تجاه سلطنة عمان وشعبها.
األسد  الرئيس بشار  من فخامة  هاتفياً  اتصاالً  تلقى سموه  ذلك،  إلى 

رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة.
وبحث سموه وفخامة الرئيس السوري عالقات البلدين الشقيقين وسبل 
تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجاالت لما فيه مصالحهما المتبادلة. 
كما تناول االتصال تطورات األوضاع في سوريا ومنطقة الشرق األوسط، 

باإلضافة إلى مجمل القضايا والملفات ذات االهتمام المشترك.
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..ويتقدم مشيعي جثمان شهيدي الواجب الهولي والراشدي

سيف بن زايد  
يبحث التعاون مع وزيري الداخلية الإ�سرائيلي وال�سنغافوري 

تقدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية جموع المشيعين لجثمان شهيد الواجب الوطني المقدم مدرب طيار 
خميس سعيد الهولي الذي انتقل إلى جوار ربه مع 3 من زمالئه إثر تعرضهم 

لحادث سقوط طائرة اإلسعاف أثناء تأدية مهمتهم اإلنسانية.
وأدى سموه صالة الجنازة في مسجد الشهداء في القصيص بدبي، حيث شيع 

المصلون جثمان الشهيد إلى مثواه األخير.
ودعا  الهولي.  الشهيد  ألسرة  ومواساته  عزائه  خالص  عن  سموه  وأعرب   
الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع  يتغمد  أن  القدير  العلي  الله 

الصديقين والشهداء واألبرار.
كما تقدم  سموه جموع المشيعين لجثمان شهيد الواجب الوطني المالزم طيار 

ناصر محمد الراشدي الذي انتقل إلى جوار ربه  في الحادثة نفسها.
و أدى سموه صالة الجنازة في مسجد الشهيد عمر المقبالي في منطقة أم غافة 

بالعين،  حيث شيع المصلون جثمان الشهيد إلى مثواه األخير.
الراشدي. ودعا  الشهيد  عزائه ومواساته ألسرة  وأعرب سموه عن خالص   
الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع  يتغمد  أن  القدير  العلي  الله 

الصديقين والشهداء واألبرار.

.. ويستقبل ويتباحث مع عدد من زعماء العالم

آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  التقى 
الداخلية   الوزراء وزير  نائب رئيس مجلس  نهيان 

معالي أيليت شاكيد وزيرة الداخلية اإلسرائيلية.
الموضوعات  اللقاء بحث عدد من    وتم خالل 
المجاالت  في  بخاصة  المشترك  االهتمام  ذات 
بين  التعاون  تعزيز  وسبل  والشرطية،  األمنية 

البلدين في هذه المجاالت.
مبارك  سالم  اللواء  سعادة  اللقاء  حضر 
للموارد  المساعد  الداخلية  الشامسي وكيل وزارة 
عبدالعزيز  اللواء  وسعادة  المساندة،  والخدمات 
في  الوقائي  األمن  عام  مدير  الشريفي  مكتوم 
الشيخ محمد بن طحنون  اللواء  الوزارة، وسعادة 
آل نهيان مدير قطاع شؤون األمن والمنافذ  في 
دلموج  بن  حميد  محمد  والعميد  أبوظبي،  شرطة 
رئيس  نائب  سمو  لمكتب  العام  األمين  الظاهري 
ضباط  من  وعدد  الداخلية،  وزير  الوزراء  مجلس 

الوزارة. 
كاسيفاسوانثان  معالي  مع   هاتفية  مكالمة  في  سموه   بحث   كما 
الداخلية والقانون بجمهورية سنغافورة سبل  شانموغام وزير الشؤون 
الشرطية  المجاالت  في  الصديقين  البلدين  بين  الثنائية  العالقات  تعزيز 

واألمنية.

وتمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك ، ووسائل 
تعزيز تبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات المطبقة بين البلدين 

في المجاالت الشرطية واألمنية. 
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الغالف

و القرن 21 ُأميِّ
إن كل حديث عن األمية سيقودنا في الوضع العادي إلى جعل 
في  اليوم،  لكننا  لها،  أساساً  محدداً  والكتابة  القراءة  عن  العجز 
األلفية الثالثة، نطرح شكالً جديداً من األمية اتفق على تسميتها 

األمية الرقمية نسبة إلى خصوصية العصر الذي نعيش فيه. 
على  القدرة  بعدم  رهيًنا  األمية  أمر  العالم  رقمنة  جعلت  لقد 
من  عليه  تحيل  ما  بكل  التكنولوجية  الوسائط  مع  التعامل 
التأكيد.  ورسائل  المرور،  وكلمات  وروابط،  ومواقع،  تطبيقات، 
ما يجعل األمر معقًدا خاصة لدى كبار السن وهي الفئة لم تنشأ 
في مناخ الرقمية، وتجد صعوبات في االندماج االجتماعي بسبب 
عسر أو عدم القدرة على التعامل بالهواتف والحواسيب لتيسير 

حياتها اليومية.
»999« تفتح هذا الملف المهمل عربياً لعلها تجد إجابات شافية..
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الغالف

استطاع فيروس كورونا أن يغير الحياة التي كنا 
نعرفها، وعلى الرغم أن الحياة بدأت تعود تدريجياً 
إلى مسارها الطبيعي، لكن التغيرات التي حدثت مع 
وبعد  واآلن  تخطيها،  أو  تجاهلها  يصعب  كورونا 
الكرة  ألبس  الذي  الفيروس  على  سنتين  مرور 
من  ماحدث  كل  نتلمس  أصبحنا  كمامة،  األرضية 
ظالل لحياتنا، نحاول أن نعيد قراءة كل التأثيرات 
بوجهيها على حياتنا، فبعد تعرضنا جميعاً للصدمة، 
السلبي  الوجه  يعرف  استثناء  بال  كلنا  أعتقد 
لكورونا، ولكن ماذا عن الجانب االيجابي، وهل فعالً 
هناك جانب إيجابي للفيروس، ماذا عن التكنولوجيا 
التي  الذكية  الحلول  ماذا عن  الجميع؟  أنقذت  التي 
استطاعت أن تسهل الحياة في ظل أزمة كورونا بعد 
أن أغلقت المدارس والجامعات واألعمال والمراكز 
أبوابها،  والثقافية  االجتماعية  والمجالس  والنوادي 

وأغلق كل إنسان الباب على نفسه في بيته؟ 

حتقيق: لرا الظرا�شي

الجميع يدرس ويعمل ويعيش من  مع هذا ظل 
خالل الحياة الرقمية الموازية. 

لقد فتحت كورونا كل النوافذ اإللكترونية للتعليم 
عجلة  أوقف  الذي  فالفيروس  والحياة،  الرقمي 
الحياة بسبب اإلجراءات االحترازية التي وضعتها 
كل الدول حذراً من انتشار الوباء، جعل التطبيقات 
هي الحل في تصريف آلية الحياة، لهذا لجأ طالب 
للعمل  والموظف  ُبعد  عن  التعلم  إلى  المدارس 
يستهويهم  تكن  لم  الذين  السن  كبار  و  ُبعد،  عن 
التطبيقات الذكية والرقمية، أصبحوا مهتمين بتعلم 

كل شيء ليستطيعوا ممارسة حياتهم بشكل آمن.
ولكن ما الذي جعلنا نفتش ونكتب في هذا العدد 
في  اإلمارات  ونجاح  كورونا  لـ  اآلخر  الوجه  عن 
تحويل التحدي لفرص نجاح، ظالل كورونا جعلتنا 
ننتبه أن دولة اإلمارات حققت في العقود األخيرة 
كما  األمية،  محو  من  تقريباً  مّكنها  تعليمياً  إنجازاً 

والمعرفة،  العلم  مجاالت  في  عالمياً  تنافس  أإنها 
لتنجح اآلن في محو األمية الرقمية في 2021، فقد 
تحولت كل الخدمات إلى خدمات إلكترونية بكبسة 
زر من الهاتف المحمول يستطيع الجميع تخليص 

كل المعامالت.
أكثر  نتعرف  التحقيق  هذا  خالل  من  تعالوا 
على دور اإلمارات في ردم الفجوة والمسافة بين 

األجيال بالحياة الرقمية لكل شرائح المجتمع.

كبار السن في عيون الخمسين 
مدير  الطنيجي  سبيعان  إبراهيم  أحمد  المقدم 
العامة لشرطة  القيادة  مركز الدعم االجتماعي في 
العربية  اإلمارات  دولة  أن  يؤكد  الخيمة  رأس 
المتحدة ضربت أروع األمثلة في التالحم والترابط 
والتعاون في االهتمام بكبار السن منذ والدنا زايد، 

رحمه الله، حتى خليفة الخير والرحمة.

كسب الرهان
دور مهم للدولة يف ردم الهوة الرقمية بني الأجيال.
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دائماً  تسعى  الرشيدة  قيادتنا  قائالً:  ويوضح 
التي  الراحة  إلسعاد شعبها والبحث عن كل سبل 
المجتمع،  شرائح  بجميع  وتهتم  إليها،  يحتاجون 
بال  يعيشون  كلهم  والزائر  والمقيم  والمواطن 
استثناء في ظل خدمات جميلة ومتطورة ورقمية 

في واحة األمان اإلمارات. 
ويضيف مدير مركز الدعم االجتماعي في القيادة 
االهتمامات  أن أحدث  الخيمة  العامة لشرطة رأس 
بكبار السن هو االستعداد للخمسين ودمجهم الدائم 
في المجتمع من خالل مختلف األنشطة والفعاليات 
والمشاركات، لما لهذه الفئة من أهمية وعلينا جميعاً 
أن نسهم في ربطهم في حياتنا الحديثة التي تقوم 

على التكنولوجيا. 
أوجدت  الدولة  إن  الطنيجي  المقدم  ويقول 
لهم  تقدم  أن  تستطيع  التي  التعليمية  المؤسسات 
إن  كما  وسهلة،  متميزة  بطرق  المناسب  التعليم 
الدولة ركزت في الجانب االجتماعي على االهتمام 
بكل أمور حياتهم، حيث تم إطالق كبار المواطنين، 
ونحن مستعدين للخمسين سنة القادمة بكل عزيمة 
اإلمارات  حكومة  رؤية  تحقيق  في  واجتهاد  وجد 
وفي تطبيق المعايير التي يعمل عليها الجميع لكي 
العالمية،  المؤشرات  أول  اإلمارات في  تكون دولة 
ر اإلمارات لـ50  وهذه الجهود بالفعل أثمرت تصدُّ
على  المؤشرات  معظم  جانب  إلى  عالمياً  مؤشراً 

الصعيد العربي.
 

كسب الرهان 
أستاذ  التخاينة  متعب  الدكتورة خولة  وتوضح 
مساعد في علم االجتماع والجريمة في كلية التربية 
العين،  جامعة  في  واالجتماعية  اإلنسانية  والعلوم 
الماضي،  القرن  تسعينيات  منذ  من  إنه  قائلة: 
بكافة  العالم  على  نفسها  التكنولوجيا  فرضت 
عليها في  نعتمد  معطياتها، حتى أضحت ضرورة 
مختلف مجاالت الحياة ولغة تواصل وعمل وتعلم، 
ومؤخراً فرضت التكنولوجيا نفسها بقوة في ظل 
تحديات شكلت  التي حملت   »19 »كوفيد-  جائحة 
العالم  دول  واختلفت  الحكومات،  على  ثقيالً  عبئاً 
في طرق ووسائل التصدي لها، أما دولة اإلمارات 
العربية المتحدة فكانت من النماذج القليلة في العالم 
التي ضربت مثال رائعا ُيحتذى به في السيطرة على 
تبعات الجائحة وآثارها، ومن ضمن هذه التحديات 
التقنية  المهارات  مع  السن  كبار  خاضها  تجارب 
أبرز  من  وكان  الجائحة  ظل  في  والتكنولوجيا 
السياسات للحد من تفشي الفيروس العمل عن ُبعد 
والتعليم عن ُبعد نتيجة للحجر واإلغالق الجزئي، 
مما تطلب تمتع جميع شرائح المجتمع بمستويات 
التقنية والحاسوبية،  المهارات  عليا ومتوسطة من 
ومن ضمن هذه الشرائح كبار السن الذين أجبروا 
على التعامل مع كافة مستوياتها واللحاق بالركب 

رغم أنف العمر.
دراسات حديثة كشفت  أن  إلى  التخاينة  وتنوه 
أن أسرع نمو لعدد مستخدمي اإلنترنت بعد جائحة  

»كوفيد- 19« كان لمن هم فوق 65 عاماً.
ويجدر بالذكر أن هذه العملية لم تكن سهلة على 
كبار السن، بل شكلت نوعاً من الضغوط النفسية 
واالجتماعية، تجلت في العديد من العواطف السلبية 
لديهم كالغضب، والعصبية، والقلق على المستقبل 
األداء  العمل، والتوتر من تراجع  الوظيفي وفقدان 
وإنجاز المهام في الوقت والشكل المطلوب، ولكن 
وفي نهاية المطاف استطاعت الغالبية من هذه الفئة 
التحدي من خالل  المهارات واجتياز هذا  اكتساب 
دولة  قدمتها حكومة  التي  العمل  الدورات وورش 
ومكثف  واسع  بشكل  المتحدة  العربية  اإلمارات 
مساعدة  وبفضل  المجتمع  لكافة شرائح  ومجاني 

وتعاون األصدقاء واألبناء لهم.
ظل  في  السن  كبار  تجربة  إن  التخاينة  وتقول 
فكرة  تمحو  أن  استطاعت   »19 »كوفيد-  جائحة  
»العلم في الكبر كالنقش في الماء« وتثبت العكس 
في  األولى  ُصنفت  رشيدة  وقيادة  دولة  ظل  في 
تبعات  مع  التعامل  على  بقدرتها  األوسط  الشرق 
الجائحة بكل مهارة مستمدة من العزيمة والتكافل 
واإلصرار والسياسات الرشيدة النوعية التي حولت 

كل صعب الى متعة ورغبة وفائدة.
 

 مبادرات رقمية 
الدكتور راكان راضي الحراحشة مدير برنامج 
علم االجتماع التطبيقي في جامعة العين يقول: »إن 
دولة اإلمارات العربية المتحدة من الدول السباقة 
المجتمع،  فئات  لكل  االجتماعية  الرعاية  في مجال 
االجتماعية  بالرعاية  المتخصصة  فالمؤسسات 
ومنها دائرة تنمية المجتمع تولي كبار المواطنين 
المادي  الدعم  لتوفير  أهمية كبرى فتسعى جاهدة 
مبادرات  خالل  من  باستمرار  لهم  والمعنوي 
إطالق  اولها  فكان  متنوعة،  اجتماعية  ونشاطات 
تبجيالً  السن  كبار  من  بدالً  المواطنين  كبار  اسم 
لهم ولدورهم ، وفي مجال تمكين هذه الفئة أكدت 
بين  األمية  من  التخلص  بقيادتها  ممثلة  الدولة 
المواطنين، وذلك من خالل فتح المجال لهم للتعلم 
في أوقات مناسبة وواظبت على هذا األمر لسنوات 

حتى لم يبق هناك مواطن أمي في البالد«. 
ويضيف مدير برنامج علم االجتماع التطبيقي في 
جامعة العين قائاًل: لم تكتف الدولة بهذا الحد من 
دعم المواطنين وتمكينهم بل انتبهت مبكراً ألهميه 
التكنولوجيا في حياة الفرد فكانت مبادرة التأهيل 
الرقمية  األمية  محو  أجل  من  والمعرفي  الرقمي 
للوصول لرقم صفر في هذا الجانب، وال ريب أنَّ 
مجتمعهم،  بناء  في  فّعالة  لمشاركة  الكبار  تعليم 
مشروعاتهم  تحقيق  على  قادرين  فيها  ويكونون 
رفع  يتم  بحيث  والجماعية،  الفردية  وتطلعاتهم 
ولضمان  حياته،  طوال  الفرد  معارف  مستوى 
دمج المجتمع من خالل فتح باب المعرفة بعوالم 
وكيفية  االجتماعي  التواصل  ومنصات  اإلنترنت 
المجتمع  في  فاعلين  وليكونوا  بأمان،  استخدامها 
أسرهم  أفراد  مع  مستمر  بشكل  ومتواصلين 
وأحبائهم، ويستطيعون من خالل التطبيقات الذكية 

التي قدمتها الدولة مزاولة حياتهم بضغطة زر. 

التخاينة:الإمارات 

نفت الأوىل يف  �صُ

ال�صرق الأو�صط 

بقدرتها على التعامل 

مع تبعات اجلائحة

الطنيجي: الدولة 

�صربت اأروع الأمثلة 

يف التالحم والرتابط 

والهتمام بكبار ال�صن
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الغالف

من  العديد  تزال  وال  واصلت  طويلة،  لعقود 
التي  األمية  لمحاربة  جهودها  العربية  المجتمعات 
»أمية  لم تعد في عالمنا الحالي تقتصر فقط على 
محو  إلى  تمتد  حتمية  باتت  بل  والكتابة«،  القراءة 
»حياة  إلى  الرقمية«، بعدما تحولت حياتنا  »األمية 
رقمية«، قوامها اليومي وعلى مدار الساعة، استخدام 
المتحرك، واإلنترنت، والذكاء االصطناعي،  الهاتف 
والتعليم عن ُبعد والتجارة اإللكترونية، والسوشيال 
ميديا، وما توقف  »الفيسبوك« لست ساعات الشهر 
الرقمي  اإلرتباك  على  لدليل  العمل،  عن  الماضي 

الذي أصاب حياتنا.
»الحالة  مع  العربية  الحكومات  وتتجاوب 
تتجه  لذلك  بأسرها،  الحياة  تجتاح  التي  الرقمية« 
حكومات المنطقة كافة نحو ما يعرف بـ»الحكومات 

حتقيق- ليلى عبداحلميد- م�شر

خدماتها  تحويل  خالل  من  »الرقمية«  أو  الذكية« 
المقدمة لمواطنيها من »ورقية« إلى »رقمية«، األمر 
كبار  فئة  مثل  العدد  كبيرة  فئة  على  يتعذر  الذي 
القراءة والكتابة  ممن لم يتعلموا  السن، خصوصاً 
أو ال يجيدون أو يحسنون التعامل باإلنجليزية التي 
يكثر التعامل بها عبر الشبكة العنكبوتية، التفاعل مع 

الحياة الرقمية الجديدة.
»حياة  يعيشون  أنفسهم  السن  كبار  يجد  فهل 
تنتبه  هل  الجديد؟  الرقمي  العالم  في  مهمشة« 
أو  رقمية  ال  فئات  وجود  إلى  الرقمية  الحكومات 
بأيديهم في  األخذ  يتعين  »مواطنين غير رقميين« 
طريق تحولها إلى الرقمية؟ كيف يتعامل كبار السن 
فئات من  الجديد؟ هل نجحت  الرقمي  التحول  مع 
كبار السن في تخطي مصاعب التعامل مع التقنية 

إلى  بحاجة  أنها  أم  األحفاد،  مثل  رقمية  وباتت 
»أوفالين«  من  التحول  من  تمكنها  التي  المساعدة 
الحكومية  الخدمات  من  لالستفادة  »أونالين«  إلى 
الحكومية في مساعدة  الجهات  الرقمية؟ وما دور 

هذه الفئة في التجاوب مع تحولها الرقمي؟

من الهجائية إلى الرقمية
المصري،  اإلحصاء  جهاز  إحصاءات  بحسب 
والهيئة العامة لتعليم الكبار، فإن نسبة األمية في 
 18.5 األميين  عدد  وبلغ   ،%25 من  تقترب  مصر 
 10,7 بعدد  اإلناث  من  أكثرهم  شخص  مليون 
مليون مقابل 7,8 مليون من الذكور، وأن 3% فقط 
اآللي  الحاسب  يستخدمون  من  هم  األميين  من 

واإلنترنت.

المهمشون رقميًا
هل لكبار ال�سن ن�سيب يف »احلياة الرقمية« والعي�س »اأونالين«؟
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وبحسب وزارة التضامن االجتماعي المصرية، 
يوجد في مصر أكثر من 7 ماليين مسن يشكلون 
جهاز  ويتوقع  البالد،  سكان  من   %7 من  أكثر 
إلى  النسبة  هذه  ترتفع  أن  المصري  اإلحصاء 
الذكور  المسنين  عدد  ويتساوى   ،2052 عام   %18
االهتمام  هؤالء  يجد  هل  السؤال  باإلناث...وهنا 
الكافي لدمجهم في الحياة الرقمية لالستفادة أوالً 
اإلنترنت  شبكة  عبر  سواء  المقدمة  الخدمات  من 
وثانياً  الرقمية،  الحكومات  شبكات  طريق  عن  أو 
يحياها  التي  واالنطواء  العزلة  وطأة  من  للتخفيف 
بعيداً  االنفرادية  حياتهم  جراء  السن،  كبار  غالبية 

عن األوالد واألحفاد؟
المصري  اإلحصاء  جهاز  أجراها  لدراسة  وفقاً 
فئة  أعلى  فإن  األخير،  السكاني  التعداد  واقع  من 
التكنولوجيا  تستخدم  السن  كبار  من  عمرية 
 64 إلى   60 من  العمرية  المرحلة  في  تقع  الحديثة 
عاماً، وأن 37.5% من إجمالي المسنين يستفيدون 
بينما  الحديثة،  التكنولوجيا  وسائل  ويستخدمون 
تقل النسبة كلما ارتفع معدل العمر فوق 64 عاماً 
حتى تصل إلى أقل المعدالت في المرحلة من 75 

عاماً فأكثر.
إلى   60 العمرية من  الفئة  أن  الدراسة  وتكشف 
64 من أعلى فئات المسنين استخداماً للموبايل، وأن 
محموالً  هاتفاً  يستخدمون  الفئة  هذه  من   %36.4
استخدام  في  المسنات  اإلناث  وتتفوق  وأكثر، 
الموبايل على الرجال المسنين، إذ تبلغ نسبة اإلناث 
من   %37.2 الموبايل  يستخدمن  الالتي  المسنات 

بين  النسبة  تبلغ  بينما  المسنات،  النساء  إجمالي 
الذكور المسنين 36% من إجمالي المسنين الذكور.

وفي استخدام الكمبيوتر تتفوق اإلناث المسنات 
اآللي،  الحاسب  استخدام  في  الذكور  على  أيضاً 
نسبتهن  بلغت  إذ  أكثر،  باحترافية  معه  والتعامل 
للذكور،   %40 مقابل  المسنين  إجمالي  من   %44.7
وفي مجال استخدام اإلنترنت، ذكرت الدراسة أن 
نسبة كبار السن في المرحلة العمرية من 60 إلى 
64 عاماً، الذين يستخدمون شبكة اإلنترنت ومواقع 
التواصل االجتماعى والتصفح تصل إلى 41% من 
إجمالي المسنين الذين يمتلكون أجهزة حاسب آلي، 

وأجهزة هواتف محمولة.
المستخدمات  السن  كبار  اإلناث  نسبة  وتتفوق 
العمرية  المرحلة  في  الذكور  نسبة  على  لإلنترنت 
في  للذكور،   %41 مقابل   %43.4 تبلغ  إذ  نفسها، 
الفئة  المسنون في  الرجال  الذي تفوق فيه  الوقت 
استخدام  في  اإلناث  على   69 إلى   65 من  العمرية 

اإلنترنت.
العامة  الهيئة  رئيس  عمري  عاشور  الدكتور 
لتعليم الكبار، الجهة الحكومية المسؤولة عن محو 
األمية في مصر، يرى أن األمية لم تعد مقصورة 
على األمية الهجائية القراءة والكتابة فقط، بل في 
ظل التطور التقني المتسارع أصبحت تشمل األمية 
الرقمية، ومن هنا تولي الهيئة العامة لتعليم الكبار 
ضمن األمية الرقمية اهتماماً كبيراً، كوسيلة لدمج 
كبار السن في الحياة الرقمية الجديدة التي تضعها 
الحكومة المصرية ضمن أولوياتها للتنمية في رؤية 

مصر 2030.
وتسببت جائحة كورونا في إغالق 70 ألف فصل 
لمحو األمية في مصر، مما دفع الهيئة العامة لتعليم 
باستثمار  ُبعد  عن  التعليم  إلى  اللجوء  إلى  الكبار 
المستجدات التكنولوجية الخاصة، األمر الذي أسهم 
فصول  إلى  الفصول  من   %45 نحو  تحويل  في 
تكنولوجية تستخدم فيها المناهج الرقمية بدالً من 
عن  فضالً  قصيرة،  فيديوهات  خالل  من  الورقية 
تأهيل وتدريب كبار السن على استخدام التقنيات 
المختلفة مثل طرق التعامل مع اإلنترنت والموبايل. 
الجامعات  بطالب  االستعانة  »جرى  ويضيف: 
التعاون مع جامعة عين شمس، لتأهيل  من خالل 
ولذلك  التكنولوجيا،  على  وتدريبهم  السن  كبار 
أصبحت الحصص التعليمية لكبار السن »أونالين« 
عن طريق إرسال فيديوهات بالواتس آب، وتكليف 
أحد األشخاص المقربين من الشخص غير المتعلم، 
لمساعدته على التواصل مع المعلم للتغلب على عدم 
وتدريبه  التكنولوجية،  األساليب  استخدام  إجادته 

على حسن وكيفية استخدامها«.
كبار  أمية  محو  فصول  فإن  عاشور  وبحسب 
األمية  محو  حالياً  تستهدف  مصر،  في  السن 
الرقمية إلى جانب تعلم القراءة والكتابة، وذلك عن 
الرقمية ومهارات االتصال،  المهارات  طريق تنمية 
»كونفوشيوس  بجائزة  مصر  فوز  إلى  أدى  مما 
2021« التي تمنحها منظمة اليونسكو لمحو األمية، 
وهي تجربة جرت بالتعاون مع جامعة عين شمس، 
واستهدفت إقامة فصول محو األمية عبر اإلنترنت 
لمدة  مصر  فازت  كما  والفقيرة،  الريفية  للمناطق 
األمية  2018 و2019 بجائزة تحدي  عامين متتالين 
على مستوى الوطن العربي من مؤسسة محمد بن 

راشد آل مكتوم للقضاء على األمية.

رقمنة النساء
السمالوطي  إقبال  الدكتورة  ترى  جانبها  ومن 
وتعليم  األمية  لمحو  العربية  للشبكة  العام  األمين 
ال  األمية  لمكافحة  الحكومية  الجهود  أن  الكبار، 
تزال في غالبيتها تركز على األمية الهجائية بسبب 
حجمها في بلد مثل مصر، من زاوية االعتقاد بأنه 
ال يعقل العمل على محو األمية الثقافية أو الرقمية 
وهناك ماليين يجهلون القراءة والكتابة، على الرغم 
من أن التقنيات الحديثة بإمكانها اآلن دمج برامج 
مكافحة األمية الهجائية مع األمية الرقمية والثقافية 

والحضرية.
متسارعة  تطورات  األخيرة  السنوات  وشهدت 
التي  واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  في 
اإلذاعة  مثل  وتطبيقاتها،  االتصال  أجهزة  تشمل 
والتلفزيون والهواتف الخلوية والكمبيوتر وأجهزة 
االصطناعية،  األقمار  وأنظمة  وبرمجياتها،  الشبكة 
التطورات  من هذه  ولكن لألسف لم يستفد كثيراً 
النساء في  من  التكنولوجية كبار السن خصوصاً 
عالمنا العربي، ومن هنا تأتي أهمية دمج فئة كبار 
السن في عالم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
وبما  الرقمية،  الفجوة  لسّد  وسيلة  باعتبارها 
المحرومات على زيادة مشاركتهن  النساء  يساعد 

عا�صور عمري: جائحة 

كورونا حتول ف�صول 

حمو اأمية الكبار اإىل 

»تكنولوجيا« 

غادة لبيب: »م�صر 

الرقمية« ت�صتهدف بناء 

مواطن رقمي لال�صتفادة 

من اخلدمات الذكية 

Issue 611 - Final02.indd   19Issue 611 - Final02.indd   19 28/10/2021   10:33 AM28/10/2021   10:33 AM



العدد 611 نوفمبر 202021

الغالف

والسياسية  واالجتماعية  المدنية  العمليات  في 
واالقتصادية.

في  مهم  دور  الرقمية  »للتكنولوجيا  وتضيف: 
على  فقط  تقتصر  ال  مجاالت  في  المرأة  تثقيف 
المساواة،  أيضا  تحقق  بل  ورفاهيتها  صحتها 
واالندماج  للمجتمع  باالنتماء  الشعور  ومنحها 
فيه، وتظهر التجارب الدولية واإلقليمية، أن النساء 
مجتمعاتهن  في  االحترام  من  المزيد  اكتسبن 
مجال  في  المكتسبة  مهاراتهن  بسبب  المحلية، 
تعلّمن  حيث  واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا 
استخدام الكمبيوتر، والتعامل بشكل أفضل خاصة 

المعامالت التي تعتمد على التكنولوجيا«.
السن  كبار  تعليم  أن  السمالوطي  وتتابع 
لديهم  الشغف  يلبي حاجة  الجديدة  التكنولوجيات 
يحيطهم  الذي  الجديد  العالم  على  التعرف  في 
أمامهم  يستخدمون  الذين  واألحفاد  األبناء  من 
يدفعهم  ما  وهو  التابلت،  وأجهزة  الذكية  الهواتف 
التعليمية  حالتهم  في  التقدم  من  المزيد  لتحقيق 
بسبب اطالعهم على عوالم أخرى يتيحها استخدام 
كبار  تعلم  بيئة  معه  أصبحت  الذي  األمر  الرقمنة، 
أساليب  على  باعتمادها  كبير  بشكل  محببة  السن 

غير تقليدية وغير نمطية في عملية التعلم.
وأثبتت جائحة كورونا أن استخدام التكنولوجيا 
الوسيلة  بات  الكبار،  أمية  محو  في  والرقمنة 
الرقمية  الحياة  مع  السن  كبار  فئة  لدمج  األفضل 
التي تجتاح المجتمعات حالياً، فضالً عن أن األبحاث 
والدراسات أثبتت أن تعلم التكنولوجيا لكبار السن 
تغيير  على  النساء  خصوصاً  الكثيرين  يساعد 

إلى  نظافة  عاملة  تحولت  إذ  كبير،  بشكل  حياتهم 
تنشط  كما  الرقمي،  التعلم  بفضل  إدارية  موظفة 
نساء كثيرات كبيرات في السن في مجال التجارة 
والبيع عبر اإلنترنت لمنتجات تصنع في منازلهن، 
ناهيك عن مساعدتهم في االستفادة من الخدمات 
إلى  المختلفة،  التطبيقات  عبر  المقدمة  الحكومية 
جانب أن دمج هذه الفئة في التكنولوجيا الجديدة 
يخفف من حاالت العزلة واالنطوائية التي يعيشها 

غالبية كبار السن. 
وبحسب السمالوطي، فإن عدد األميين في العالم 
مليون   700 نحو  كورونا  جائحة  قبل  بلغ  العربي 
شخص، وارتفع هذا العدد بشكل كبير مع المشاكل 
الصحية،  األزمة  عن  نجمت  التي  االقتصادية 
العالم  في  البطالة  مشاكل  تضخم  عن  وأسفرت 
العربي، مما اضطر العديد من األسر في المناطق 
الفقيرة الى سحب األبناء من المدارس، ولذلك تقع 
على الحكومات ومنظمات المجتمع المدني مسؤولية 
كبيرة الستعادة المتسربين من التعليم خالل برامج 
حركة  اتساع  في  التكنولوجيا  واستخدام  جذابة 
لتسريع  التكنولوجية  المبادرات  وإطالق  التعليم، 

تعليم الكبار رقمياً.
وتضيف أن الشبكة العربية لمحو األمية وتعليم 
كبار السن، تتيح تبادل الخبرات لتعليم الكبار في 
من  تعتبر  شبكات  أربع  خالل  من  العربي  العالم 
بشبكة  يعرف  ما  شكلت  العربية،  الشبكات  أكبر 
البيت العربي لتعليم الكبار والتنمية، بعدما أصبحت 
عالم  لفتح  مضافة  كوسيلة  مهمة  التكنولوجيا 
من  قدرة  أكبر  علي  والحصول  والبحث  المعرفة 

المعرفة.
المنطقة  في  الحكومات  السمالوطي  وتطالب 
العربية بتطوير البنية التحتية الرقمية في المناطق 
كبار  فيهم  بما  الجميع  لمساعدة  والفقيرة  الريفية 
السن في استخدام اإلنترنت، في ظل التوجه الذي 
فرضته جائحة كورونا نحو التوسع في التعليم عن 
ُبعد، والعمل على التوسع في إدخال الرقمنة بشكل 
كبير في مناهج تعليم كبار السن، ووضع برامج 

لتدريبهم على وسائل التقنية الحديثة.

حياة رقمية كريمة
الدكتور عصام الجوهري أستاذ نظم المعلومات 
وإدارة التحول الرقمي، يقول إن أحدث اإلحصاءات 
المتصلين  المصريين  عدد  إن  تقول  المتاحة 
مليون   49 منهم  نسمة،  مليون   60 بلغ  باإلنترنت 
مستخدم متفاعل على منصات التواصل االجتماعي، 
بنسبة   ،2020 عام  عن  مستخدم  ماليين   7 بزيادة 
نمو 17%، وبمتوسط استخدام 7 ساعات ونصف 
3 ساعات  اإلنترنت ومتوسط  استخدام  في  يومياً 
الستخدام شبكات التواصل االجتماعي يومياً، األمر 
الذي يسهل كثيراً من تطبيق مفهوم التنمية الرقمية، 
والمرتبط  الحكومي  الرقمي  التحول  تطبيق  وهو 

بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
للتحول  خطة  المصرية  الحكومة  ووضعت 
الرقمي مع انتقالها إلى العاصمة اإلدارية الجديدة 
تشكيل  بينها  ومن  الرقمية«  »مصر  خطة  ضمن 
مجلس أعلى لسياسات التنمية الرقمية في مصر، 
الرقمية  للتنمية  التخطيط  عن  مسؤوالً  يكون 
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ومتابعتها بكل أبعادها، ومسؤوالً عن إنفاذها بكل 
الفرعية  المجالس  كل  ويضم  الحكومية،  األجهزة 
اإللكترونية،  والتجارة  االصطناعي،  الذكاء  مثل 
والتدريب  القدرات  وبناء  السيبراني،  واألمن 
في  واالستثمار  للصناعة  والتسويق  والتشغيل 

تكنولوجيا المعلومات.
الرقمية  الخطة  ضمن  السن  كبار  أن  ويضيف 
من  العديد  في  ذلك  مالحظة  ويمكن  للحكومة، 
الخدمات التي تقدم لهم سواء من خالل البطاقات 
برنامج  من  المستفيدون  يحملها  التي  اإللكترونية 
أو  الشهرية،  رواتبهم  لتقاضي  وكرامة  تكافل 
له  تخول  والتي  للفالح  الذكية  البطاقة  خالل  من 
وزارة  تقدمها  التي  الخدمات  كافة  على  الحصول 
مراكز  وجود  عن  الزراعي، فضالً  والبنك  الزراعة 
تكنولوجية متطورة في الريف لمساعدة كبار السن 
وممن ال يجيدون القراءة والكتابة، على التعامل مع 

التقنية الحديثة.
تبنتها  التي  كريمة«  »حياة  مبادرة  وتأتي 
الحكومة للتخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات 
العشوائية  والمناطق  الريف  في  إحتياجاً  األكثر 
الرقمي، من خالل  التحول  الحضر في سياق  في 
دمج الفئات المهمشة من األميين وكبار السن في 
خالل  من  وذلك  للحكومة،  الرقمي  التحول  خطة 
على  الحكومية  التكنولوجية  المراكز  في  تدريبهم 
لالستفادة  اإللكترونية  التقنيات  مع  التعامل  طرق 
الرقمية من جانب، فضالً  الحكومية  الخدمات  من 
عن تحسين معيشة هذه الفئات، إذ إن التعامل مع 
اإلنترنت لم يعد ترفاً أو مقصوراً على فئة الشباب، 

أكثر  بل  الجميع،  على  حتمية  ضرورة  بات  بل 
ضرورية لكبار السن للتخفيف من المعاناة التي قد 

يعيشونها جراء الحياة بمفردهم في الغالب.

مواطن رقمي
وزير  نائب  لبيب  غادة  المهندسة  وترى 
المؤسسي، أن دمج  للتطوير  االتصاالت المصري 
كبار السن في مبادرة مصر الرقمية أمر في غاية 
األهمية، بهدف الوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي 
بعدما  السن،  وكبار  الشباب  من  فئاته  بكافة  آمن 
فرضتها  وطنية  أولوية  الرقمى  التحول  أصبح 
لتقديم  ووسيلة  الجديدة،  التكنولوجية  المتغيرات 
وقت  في  أعلى  بجودة  للمواطنين  متميزة  خدمات 

أقل.
وطنية  رؤية  الرقمية«  »مصر  خطة  وتعتبر 
 ،2030 مصر  رؤية  مستهدفات  لتحقيق  تسعى 
الرقمي  التحول  األول  محورين،  على  وتعتمد 
كان  سواء  رقمياً،  المصري  اإلنسان  بناء  والثاني 

صغيراً أم كبيراً.
كبار  مساعدة  في  الحكومي  دورنا  يأتي  وهنا 
يجيدون  ال  الذين  المتعلمين  غير  السن خصوصا 
مواكبة  في  التكنولوجية  التقنيات  مع  التعامل 
في  دمجهم  خالل  من  وذلك  الرقمي،  تطورنا 
الخدمات الرقمية، وبدأت الخطوات مبكراً من خالل 
بطاقات إلكترونية يحملها األميون وغير المتعلمين 
في غالبيتهم ممن يستفيدون من برنامج “ تكافل 

وكرامة” لصرف رواتبهم الشهرية.
وتضيف: أن التحول الرقمي للخدمات الحكومية 

صور لمحميات طبيعية في شرم الشيخ والغردقة

يضع في اعتباره وجود فئة كبيرة العدد سواء من 
ووسائل  طرق  يجهلون  األميين  من  أو  المسنين 
التعامل التكنولوجي خصوصا اإلنترنت، وإن كانت 
أفراد  من  العديد  دمح  في  أسهمت  كورونا  أزمة 
التكنولوجي،  التحول  مع  التجاوب  في  الفئة  هذه 
الذي  االجتماعي  والتباعد  اإلغالق  في  وجدوا  إذ 
استخدام  لتعلم  فرصة  كورونا،  ظروف  فرضته 
وبصرية  صوتية  مكالمات  وإجراء  االنترنت، 
أظهرته  ما  وهو  ميديا،  السوشيال  تطبيقات  عبر 
أن  لبيب  وتؤكد  االتصاالت.  وزارة  إحصاءات 
كبيراً  اهتماماً  تولي  الرقمية  مصر  استراتيجية 
بمحور بناء المواطن المصري رقمياً، بغض النظر 
ذلك  االجتماعي،  أو  الثقافي  مستواه  أو  عمره  عن 
بمختلف  المصري  المجتمع  ينال  أن  هدفنا  أن 
شرائحه حظه الكامل من الخدمات المرقمنة، ولذلك 
المنزل  وربة  القرية،  في  للفالح  موجه  عملنا  فإن 
واإلنسان البسيط لنصل إلى حياة كريمة بال أمية 
رقمية، وتحقيق الشمول الرقمي للمجتمع المصري.
أن  يجب  تقول،  كما  األهداف،  هذه  ولتحقيق 
الخدمات  استخدام  على  قادرطساً  المواطن  يكون 
الرقمية، وعلى االتصال بشبكة اإلنترنت، وأن يمتلك 
وسيطاً رقمياً من خالل جهاز يتناسب سعره مع 
دخله، ولهذا السبب عقدنا مبادرات مع بنك ناصر 
»الب  أو  آلي  حاسب  أو  جهاز  لتوفير  االجتماعي 
توب« أو »تابلت« أو تليفون ذكي لمحدودي الدخل 
يستخدمه  أن  يستطيع  السن،  كبار  من  خصوصاً 
اإلنترنت  شبكة  إلى  طريقه  عن  ويدخل  للتعلم 

لالستفادة من الخدمات الرقمية.
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الغالف

الساعة  على  الماضي  أكتوبر  من  الرابع  في 
الخامسة مساء توقفت ثالث منصات إلكترونية 
عن العمل في العالم بأسره. وتلقى موقع داون 
وجود  عن  تبليغات،  تلقي  في  المختص  تراكر، 
واتساب  قبيل  من  التطبيقات  اشتغال  في  خلل 
وإنستغرام وفيسبوك، وقد فاقت رسائل اإلخبار 
العطل  عن  الرقميين  المستخدمين  قبل  من 
جداً،  وجيز  ظرف  في  رسالة  مليون  المفاجئ 
التي  الخدمات  جميع  ذلك  جراء  تعطلت  وقد 
توفرها هذه التطبيقات خاصة التراسل الفوري؛ 
عنها  عبّر  عارمة  سخط  موجة  أثار  الذي  وهو 
أغلبهم  ولجأ  تويتر،  موقع  على  المستخدمون 
ذرعاً  ضاقوا  أن  بعد  تيليغرام  على  للتواصل 
كان  الذي  الوقت  العطب. وفي  بانتظار إصالح 

حتقيق: ليلى بوتبغة - املغرب

يعيشون  الجديد  الجيل  من  المستخدمين  أغلب 
ضيقاً نفسياً وحالة رعب من عدم قدرتهم على 
واإلنستغرام  واتساب  واستخدام  التواصل 
كانت  حاالتهم،  وتحديث  أفكارهم  عن  للتعبير 
هناك فئة عريضة غير مبالية ال تعلم بخصوص 
هذا العطب ولم يغير ذلك من إيقاع حياتها الذي 
لطرائق  جهلها  بسبب  رقمي  هو  بما  يتصل  ال 
االستعمال أو لصعوبة ذلك، أو لرفضها االنخراط 
في موجة الرقمية: إنها فئة المهاجرين الرقميين 

الذين تخلق لديهم الرقمية مشاكل جمة.

ة األلفبائية إلى األمية الرقمية من األميِّ
إن كل حديث عن األمية سيقودنا في الوضع 
والكتابة  القراءة  عن  العجز  جعل  إلى  العادي 

محدداً أساسا ًلها، لكننا اليوم، في األلفية الثالثة، 
نطرح شكالً جديداً من األمية اتفق على تسميتها 
األمية الرقمية نسبة إلى خصوصية العصر الذي 
األمية  أمر  العالم  لقد جعلت رقمنة  فيه.  نعيش 
الوسائط  مع  التعامل  على  القدرة  بعدم  رهيناً 
تطبيقات،  من  عليه  تحيل  ما  بكل  التكنولوجية 
ومواقع، وروابط وخانات القن السري، وكلمات 
المرور، ورسائل التأكيد. ما يجعل األمر معقداً 
خاصة لدى فئة بعينها لم تنشأ في مناخ الرقمية، 
وتجد صعوبات في االندماج االجتماعي بسبب 
بالهواتف  التعامل  على  القدرة  عدم  أو  عسر 

والحواسيب لتيسير حياتها اليومية.
من  الخمسينيات  جيل  أبناء  نحن  »دخلنا، 
القرن الماضي، العالم الرقمي، من دون مقدمات، 

ة الرقمية: الوجه اآلخر لالغتراب االجتماعي األميِّ
هل ميكن حتقيق الندماج الرقمي لكبار ال�سن؟ 
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بسرعة، مرغمين. فقد صرنا، بالرغم منا، نتخلى، 
تدريجيا،ً عن كل ما يربطنا بعالم ما قبل الثورة 
الرقمية: متعة كتابة الرسائل وبعثها عن طريق 
الستخالص  المصارف  إلى  والتنقل  البريد، 
األموال أو إرسالها، الوقوف في الطوابير ألداء 
والماء  الكهرباء  شبكات  في  االشتراك  واجبات 
والهاتف، والتوجه كل صباح إلى أكشاك الجرائد 
لالطالع على أخبار األوطان والعالم من حولنا. 
انتظار دخول أفراد العائلة للتحلق حول التلفاز 
القدم  كرة  في  ومباراة  اليوم  أخبار  ومشاهدة 
أو االستمتاع بفيلم، والتنقل إلى مكتبة الجامعة 
أو إلى الخزانة العامة وسط المدينة للبحث عن 
كتاب وانتظار الدور الستنساخ مقال أو غيره«. 
تربوي  مفتش  بوتبغة،  الحسين  استهل  هكذا 
لمادة الفلسفة متقاعد، تدخله في موضوع األمية 
منها  حرم  التي  الجوانب  على  مركزاً  الرقمية 
االجتياح  هذا  بسبب  بني جيله  من  كبير  وعدد 
المداهم للوسائل التكنولوجية وتوجه الحكومات 
إلى تبني النسخ الرقمية في التعامالت المختلفة. 
ويتابع قائالً: »كل هذه األمور والخدمات صارت 
في متناولنا اليوم، عبر حواسيبنا المحمولة أو 
أقل.  وبعناء  بكلفة  الذكية،  هواتفنا  خالل  من 
الذين  عندنا نحن  يرتبط  يزال  كله، ال  هذا  لكن 
انتقلنا من نظام للحياة آلخر بكثير من المخاوف: 
المعطيات  مع  التعامل  يتقنون  ال  منا  فكثيرون 

ة الرقمية: الوجه اآلخر لالغتراب االجتماعي األميِّ

يخشون  فهم  ذلك  أتقنوا  إن  وحتى  الرقمية 
للبطاقة  السري  القن  على  السطو  باستمرار 

البنكية ويترددون في األداء عبر هواتفهم«.
يظهر هذا التدخل أن الرقمية قد تشكل عبئا 
بهم  لحقت  الذين  أولئك  السن  كبار  فئة  ًعلى 
اضطراراً،  إال  عالمها  في  يعيشوا  ولم  الرقمية 
إيقاع  حيث  الورقي  التعامل  جربوا  ما  بعد 
إلى  هذا  يدفعنا  فيه.  ومتحكم  بطيء  العمل 
الفئة  هذه  في  التفكير  يتم  هل  جدياً:  التساؤل 
من قبل الحكومات؟ أليست األمية الرقمية عامالً 
لتعطل القدرة على المسايرة االجتماعية، وسبباً 
تخطط  هل  النفسية؟  االضطرابات  بعض  في 
الرقمية  لآلليات  المنتجة  الكبرى  الشركات 
تأخذ  برامج  لصنع  التكنولوجي  والمحتوى 
لمواجهة  السبيل  ما  السن؟  االعتبار كبار  بعين 
األمية الرقمية خاصة أننا أصبحنا نتحدث اليوم 
عن الوجود الرقمي بما هو وجه جديد للوجود 
هذه  عن  اإلجابة  خالل  من  سنعمل  اإلنساني؟ 
المرتبطة  القضايا  تفكيك  على  وغيرها  األسئلة 
الوقوف  مع  السن  كبار  عند  الرقمية  باألمية 
عند أهم المخرجات الكفيلة بإيجاد حلول عملية 

لتجاوزها.

ة الرقمية؟ ما األميِّ
يذهب بدر العوني، دكتور في األدب الرقمي 

والبيداغوجيا وباحث في اإلنسانيات الرقمية، في 
تعريفه لألمية الرقمية إلى القول: إننا نعني بها، 
ضمن ما نعنيه، تأّخراً في إدراك األداة الجديدة 
من  وتهيّب  قصور  إّنها  الحياة،  شروط  لتدبير 
- وجهل بمفاتيح عالم التكنولوجيا؛ حيث األميُّ 
الّرقمي ال يعرف كيفية توظيف الحامل الّرقمي 
لوحة  أو  حاسوب  جهاز  أو  كان  خلوياً  هاتًفا 
إلكترونية، أو يستعمل هذه األدوات في الحدود 
الّدنيا لوظائفها، كما إنه ال يعرف مهارات اإلبحار 
معرفة  من  يشترطانه  بما  الرقميين،  والقراءة 
بالمواقع وأسرار بنائها. وفي هذا السياق يمكن 
ففي  الّرقمية،  لألميّة  مستويات  بين  نميّز  أن 
كبار  من  غالبيتهم  أشخاصاً  نجد  أّول  مستوًى 
السّن األميين - ال يقربون األجهزة الّرقمية، وال 
يتعاملون باإليميل، كما إنهم يعتبرون الخدمات 
من  شكل  هو  أو  ترفاً،  الّرقمية  تقّدمها  التي 
له، وأميّة هؤالء  الذي ال ضرورة  “البريستيج” 
الذاتي عموماً،  قد تجد لها جذوراً في تكوينهم 
التعليمية  المستويات  أصحاب  من  ليسوا  فهم 
العليا، أو هم ضحاياَ ُنُظٍم تعليمية لم تراهن على 
الّرقمية في وقت مبّكر تحت إكراه الحراك الثقافي 
البطيء للعالم النامي. وفي مستوى ثاٍن نجد من 
يعاني أميّة رقمية وهو في موقع ثقافي ودراسي 
الباحثين والمدرسين، واألمر عند  متقّدم، شأن 
يأخذ  الّرقمية  أعقد، ألّن موقفهم من  الفئة  هذه 
ففي  عّدةٌ؛  عوامُل  أسسته  سيكولوجيا  بعداً 
قد  العربية  الحكومات  فيه  كانت  الذي  الوقت 
فتحت نافذة صغيرة على عالم التكنولوجيا من 
لتدريس  برمجة مواد مدرسية وجامعية  خالل 
هذه الثقافة مذ تسعينيات القرن العشرين، كان 
ُينَظُر إلى القاعات المخّصصة لتلك المواد نظرة 
ِخشية و»تقديس« فكنَت تجدها محاطة بالنوافذ 
لذلك  اإلغالق؛  مزدوجة  وأبوابها  المسيَّجة، 
فقد تشّكل في الالوعي الجمعي تهيّب من هذا 
العالم أقرب إلى التهيّب من عالم الّسحر أو عالم 

الجّن!«.
الزيداني،  هاجر  تذهب  نفسه  السياق  في 
اآللي،  البيانات والحاسب  متخصصة في علوم 
من  عقدين  »منذ  قائلة:  مهمة  أسئلة  طرح  إلى 
على  يقتصر  األفراد  بين  التواصل  كان  الزمن، 
هواتف  تمتلك  كانت  قليلة  قلة  البريد،  رسائل 
باهظة  بتكلفة  قصيرة  محادثات  لتبادل  منزلية 
أحداً  تجد  تكاد  ال  مكان  كل  وفي  اليوم  جداً. 
بدون هاتف نقال، وقد يمتلك الفرد الواحد منا 
جهازين أو أكثر، حسب طبيعة عمله واحتياجاته. 
في ظل هذا التقدم التكنولوجي والتطور الهائل 
الذي يعرفه العالم أجمع بكل أطيافه، من ثورة 
نطرح  وغيره  اصطناعي،  وذكاء  دقيقة  تقنية 
سؤاالً مهماً يتبادر إلى أذهاننا كثيراً، هل كانت 
هذه الطفرة التكنولوجية والتقدم العلمي الهائل 
إلى فئة من  أم  المجتمع،  إلى كل فئات  موجهة 
النسبة  ذات  الفئة  أجحفت  وهل  أخرى؟  دون 
بما  نسمع  صرنا  حتى  المسنين«  “فئة  األكبر 
يعرف اليوم باألمية الرقمية، وما نتج عنها من 

بدر العوين: جند 

اأ�صخا�صًا غالبيتهم 

من كبار ال�صّن الأميني 

- ل يقربون الأجهزة 

الّرقمية

احل�صني بوتبغة: فقد 

�صرنا، بالرغم منا، 

نتخلى، تدريجياً، عن كل 

ما يربطنا بعامل ما قبل 

الثورة الرقمية
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الغالف

فجوة رقمية كبيرة؟«.

تعددت األسباب
قد يعاني الشباب اليوم من أمية رقمية لكنها 
تظهر بشكل جلي عند كبار السن الذين يجدون 
أنفسهم مضطرين للتعامل بالتطبيقات المختلفة 
بعض  مزاولة  أثناء  وحتى  المآرب،  لقضاء 
الوظائف التي تفرض التعامل بالحاسوب، تقول 
التقنية  غزت  »عندما  الزيداني:  هاجر  السيدة 
فئة  معها  تفاعلت  إنذار،  دون سابق  من  العالم 
الشباب بسرعة، بدافع الفضول ومعرفة كل ما 
في  تفكير  دون  من  عليه،  واالطالع  جديد  هو 
العواقب والسلبيات، في حين ترددت فئة كبار 
الجديد،  الرقمي  العالم  هذا  اقتحام  في  السن 
الذي ال يزال مبهماً، وال تعرف عواقبه. بيد أن 
فقد  بالركب،  التحاقهم  لتنتظر  تكن  لم  التقنية 
استمرت في التطور يوماً بعد يوم مخلفة أرقاماً 
ال يستهان بها من الشيوخ ال يجيدون التعامل 
بها. اتخذ بعضهم ذريعة اللغة كعائق للتعلم، في 
لكون  بتاتاً  الفكرة  رفض  آخرون  اختار  حين 
موجهة  بل هي  لجيلهم  تخلق  لم  األجهزة  هذه 
المسنين  من  قليلة  فئة  الناشئ.  للجيل  أساساً 
اختارت خوض غمار هذه التجربة الفريدة وتعلم 
الجديدة، ومحاولة استغاللها في  التقنيات  هذه 
مجاالت عملها، وبرعت في ذلك، حتى باتت جزًءا 
ال يتجزأ من حياتها اليومية. مع ظهور الهواتف 
الذكية، وتطبيقات التواصل االجتماعي، وسهولة 
االستعمال استطاعت فئة كبيرة ممن عزفت عن 

الذكي،  الهاتف  مع  التأقلم  الحاسوب  استعمال 
تعقيدات  دون  من  له  البسيط  االستخدام  تعلم 
سلوى  فيه  يجد  بعضهم  أن  خصوًصا  تذكر، 
المنصات  على  المتاحة  الفيديوهات  خالل  من 
األصدقاء  يشاركها  التي  والصور  االجتماعية 
على مواقع التواصل االجتماعي، فتكون نوع من 
األلفة تجاه هذه اآللة وبدت بالسهولة بما كانت 

تبدو عليه في السابق«.
تعددت األسباب التي تؤدي إلى األمية الرقمية 
الوعي  أحدها غياب  السن وقد يكون  عند كبار 
بخطورة هذا النوع من األمية سواء لدى األفراد 
العوني:  بدر  السيد  يقول  المعنية،  الجهات  أو 
»الحديث عن األميّة الّرقمية في المغرب ال يمكن 
فصله عن قضيّة األّمية بمفهومها التقليدي )عدم 
معرفة القراءة والكتابة(، كون هذه الظاهرة قد 
وجدت امتدادها إلى عالم الّرقمية، رغم االختالف 
فحتّى  التفاصيل،  من  كثير  في  األميتين  بين 
األمّي الذي ال يعرف الكتابة والقراءة قد تجده 
ُممتلكا لمهارات في التعامل مع الهواتف الذكيّة 
الوعي  مستوى  عن  أّما  الُمختلفة.  وبرامجها 
بوجود أمية رقمية في المجتمع المغربي، فمن 
الواضح أّن ثمة فجوة مجتمعية في هذا االتجاه، 
األسر  تشبث  استمرار  في  نلحظه  أمر  وهو 
بالتعليم القائم على الورق وعلى التلقين من دون 
التكنولوجية  للكفايات  الُمستحّقة  األهمية  إيالء 
أساسية  أداًة  الّرقمي  التعلّم  معها  يتحّول  التي 
ومناعة لمواجهة الُمستقبل، هذا المستقبل الذي 
موجةٌ  تذر،  وال  تبقي  ال  رقمية  بموجة  ينذر 

في  مسارها.  عن  متخلّف  كّل  جانباً  ستلقي 
المدرسة، بما هي المشتل األولّي لزرع المهارات 
من  حائال  والمادية  اللوجستية  المشاكل  تقف 
دون تحقيق ثورة حقيقية في تكوين المتعلّمين 
تكويناً رقمياً مالئماً للعصر، لذلك فالتخّوف قائم 
المتقّدمة.  المجتمعات  مع  الفجوة  اتساع  من 
وهم  رقمياً،  السّن  كبار  أميّة  وبخصوص 
واالقتصاد  اإلدارة  من  جانب  في  المتحكمون 
والتجارة، فإّن ذلك يفّوت على المجتمع حرِكيًة 
المجتمعات  ألّن  المجاالت،  مختلف  في  مهمة 
المتقّدمة استغلّت الّرقمية فقطعت أشواطا ًُمذهلًة 
في التطّور، بينما تجد كبار السّن عندنا يعانون 
الّرقمي،  الواقع  مع  التعايش  في  مريرة  معاناة 
وهم بدرجة أمّر يعيشون خارج المقصورة التي 
تعّد الّرقمية َعَصبَها، لذلك يبدو لي أّن المجتمع 
المغربي بحاجة إلى يقظة في هذا الجانب، وهي 
يقظة ينبغي أن تبدأ في مبادرات محاربة األمية، 
الهدف؛  مزدوجة  المحاربة  هذه  تصير  بحيث 
تعليم القراءة والكتابة، أوالً، ثم اإلدماج في العالم 

الّرقمي أداًة ووعياً«.

ومن الجهل ما قتل
الهوة  تعميق  في  بالغ  أثر  لكورونا  كان  لقد 
ومتقني  الحواسيب  مستخدمي  بين  الرقمية 
عن  والعاجزين  المتوجسين  وبين  االستخدام 
الجميع  اضطرار  مع  خاصة  الرقمي،  التعامل 
عبر  الفواتير  وأداء  ُبعد  عن  والتدريس  للعمل 
تقول  الصحي،  الحجر  زمن  المتاحة  التطبيقات 
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جائحة  عصف  »ومع  الزيداني:  هاجر  السيدة 
كورونا بكوكب األرض، وفرض الحجر الصحي 
بين  االتصال  سبل  انقطعت  الشامل،  واإلغالق 
لنا  لتظهر  واإلنترنت،  الهواتف  من  إال  األفراد 
يغرق  ال  كي  التقنية  هذه  لتعلم  الملحة  الحاجة 
الفرد في وحدة وعزلة دائمتين. فهرع الكثير من 
األبناء لتلقين آبائهم أبجديات التقنية كي يضمنوا 
كانت  فقد  وبالفعل  وسلساً.  مستمراً  تواصالً 
العالم  ساعدت  التي  الوحيدة  الوسيلة  الرقمنة 
على ضمان التعليم عن ُبعد، والتمكن من التبضع 
االجتماعات  ننسى  أن  دون  أيضاً، من  ُبعد  عن 
األسرة  تجعل  التي  الودية  واألحاديث  األسرية 
تتحلق حول الجهاز لتمضية الوقت مع بعضها 
جميعاً  لمسنا  لقد  الشاشات.  خلف  كان  وإن 
القيود  التقنية، في ظل  لنا  التي قدمتها  الخدمة 
سيرورة  في  أسهمت  وكيف  فرضت،  التي 
إلى  الحكومات  دفع  مما  الطبيعية،  شبه  الحياة 
عديدة،  بخدمات  خاصة  رقمية  منصات  إطالق 
خالل  أطلق  الذي  المغرب  نجد  حي  وكمثال 
بتسهيل  تعنى  التي  تبسيط  منصة  السنة  هذه 
األكبر  الهاجس  يبقى  لكن  اإلدارية،  الوثائق 
هو توعية المواطنين بأهمية تقبل هذه الرقمنة 
اليومية  الحياة  من  يتجزأ  ال  جزءاً  واعتبارها 
الوعي، نجد ما  العادية. وكمحاوالت لخلق هذا 
التواصل من تبسيط  تقوم به كبريات شركات 
األوامر  خاصية  وإضافة  التواصل،  لتطبيقات 
الصوتية، والرسائل الصوتية، مما يمنح مرونة 
جزء  ولو  واستغالل  التطبيق،  مع  التعامل  في 
التي تمنحها هذه  الهائلة  اإلمكانيات  بسيط من 
التطبيقات. وقد أجريت استفتاء شارك فيه نحو 
70 شخصاً من أعمار مختلفة بين 20 و40 سنة، 
وقد أجمع أغلبهم على غياب مراكز تعنى بتعليم 
الكبار التقنية الشيء الذي قد يسهم في جعلهم 
يندمجون بسرعة مع هذه الوسائل الحديثة. كما 
وعدم  الفردية،  اإلرادة  غياب  أن  صرحوا  إنهم 
الرغبة في االستقاللية لدى كبار السن، تدفعهم 

دوماً للبعد عن الرقمنة«.
العوني  بدر  السيد  يرى  نفسه  السياق  وفي 
أن »الجائحة الكونية األخيرة أبانت، وخصوصاً 
في تجربة التعليم عن ُبعد، أّن الجميع إداريون 
وأساتذة وآباء ومتعلّمون - ُمطالب بمحو أميته 
الّرقمية قبل أميته الثقافية، ألّن األداة أسبق من 
بوتبغة  السيد  يطرح  وهنا  المعرفية«.  المادة 
الحسين سؤاالً أساساً »رغم كل التوجس الذي 
ينتاب كبار السن تجاه الرقمية هل يملكون إال 

اإلذعان والتكيف؟«.

أولويات حكومية
أولويات  عن  متحدثاً  العوني،  بدر  يقول 
األمية،  معضلة  مع  التعاطي  في  الحكومات 
أشرت فيما سبق إلى أّن الجائحة قلبت موازين 
فالتباعد  خاطف،  زمني  ظرف  في  الُمجتمع 
ميالد  وراء  كان  »بروتوكوالتها«  الذي فرضته 
معامالت باشتراطات جديدة، حيث الخدمات عن 

للموّظفين  بديالً  الّرقمية صارت  والبرامج  ُبعد 
 - مجبرًة  الحكومات  دفع  ما  وهو  والعمالء، 
هذه  بتحويل  الجانب  هذا  في  االستثمار  إلى 
المبادرات إلى بنية اجتماعية رصينة، عن طريق 
إطالق التكوينات الّرقمية في مختلف القطاعات، 
تحديث  إلى  الميزانية  من  مهم  جزء  رصد  مع 
وشيك  لقادم  استعداداً  وهياكله،  المجتمع  بنية 
الِمهن  وانقراض  االصطناعي  الذكاء  عنوانه 
أدوار  وتقلّص  الورق  عصر  ونهاية  التقليدية 
إّن  القطاعات..  مختلف  في  البشري  العنصر 
الواقع الذي كشفته كورونا علّمنا أّن الدخول إلى 
إّنه  بل  نتصّوره،  نكن  لم  بيسر  ممكن  الّرقمية 
من شأنه أن يقلّص الكثير من النّفقات والمتاعب 
في شتى القطاعات، لذلك فالحكومات أمام تحد 
المجتمع ذهنياً  ال مهرب منه هو تحدي رقمنة 
سيكولوجياً، أّوالً، ثم تقنياً ولوجستياً ثانياً، مع 
لم يولدوا مع  الذين  المسنين  التركيز على فئة 

اإلنترنت ومع »األتموسفير« الّرقمي عموماً.
أن  بوتبغة  الحسين  السيد  يخبرنا  كما   
شأن  ذلك  في  شأنها  الوطنية،  التربية  »وزارة 
الوثائق  رقمنة  على  عملت  الوزارات،  باقي 
والمعطيات والملفات والمراسالت وعملت على 
تقديم تكوينات لموظفيها لتمكينهم من مسايرة 
التطورات التقنية وتيسير اشتغالهم بالحواسيب 
مهم  استفاد عدد  وقد  والجهد،  للوقت  اقتصاداً 
وفئات  أعمار  من  والموظفين  الموظفات  من 
اندماج  ضمنت  برامج  من  مختلفة  ومناصب 
نشير  أن  ويمكن  الرقمي،  العمل  في  بعضهم 
التجسيد  يعتبر  الذي  جيني«  »برنامج  إلى 
العملي لالستراتيجية الوطنية لتعميم تكنولوجيا 
وتنبني  التعليم.  بقطاع  واالتصال  المعلومات 
على أربعة مكونات رئيسة وهي: البنية التحتية، 

وتطوير  الرقمية،  والموارد  المدرسين،  وتكوين 
االستعماالت«.

من الفجوة إلى الثورة الرقمية
يمكن أن نختم بما قاله العوني: »إن الفجوة 
الّرقمية بين دول الشمال والجنوب قائمة ودائمة 
المسنّين  من  الكبير  العدد  أّن  ويبدو  االّتساع، 
الفجوة  تلك  يعّمقون  رقميًة  أّميًة  يعانون  الذين 
وخاّصة من الناحية االقتصادية، ألّن هذه األمية 
لها تداعيات كبيرة وتضيّع على المجتمع فرص 
وفرص  وثقافي،  وتجاري  اقتصادي  حراك 
رقمية  بثقافة  المتعلّمين  من  الناشئين  تغذية 
والّشباب  المراهقين  أّن  نجد  بحيث  هادفة 
تائهون في دّوامة رقمية عنوانها الّسطحية، بل 
والتفاهة، ألّنهم ينشأون في بيئة اجتماعية تفتقد 
لصالح  وبكيفية تصريفها  بالّرقمية  كافياً  وعياً 
منها،  التافه  الجانب  ُيفّعلون  بذلك  وهم  البناء، 
فال يستفيد المجتمع من فضولهم البحثي، ومن 
المطلوب،  إيجابي.  اّتجاه  في  الّرقمية  مرونتهم 
إذن، هو المصالحة مع الّرقمية بوصفها مرحلة 
إلى  وتحتاج  المضيئة،  نقطها  لها  تاريخية 
استعداد من أطياف المجتمع كلّها وكباُر السنّين 
رقميٍّ  دعم  في  أمالً  ذلك  عن  منأى  في  ليسوا 
أفضل«. وما قالته أيًضا السيدة هاجر الزيداني: 
هذه  من  الحد  يمكن  سبق،  ما  لكل  »خالصة 
من  المجتمع،  في  توازن  وبث  الرقمية،  الفجوة 
خالل خلق الوعي لدى فئة المسنين بمدى نجاعة 
الرقمنة في تبسيط الحياة و جعلها أسهل مما 
الجهود إلنشاء مراكز  هي عليه، و كذا تضافر 
مخصصة، يشرف عليها أساتذة ذوو خبرة في 
التعامل مع هذه الفئة، والتي قد تتطلب معاملة 

نوعية و عناية شديدة«.
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األمية في القرن الحادي والعشرين لم تعد عدم 
رقمية  أمية  أصبحت  بل  والكتابة،  القراءة  معرفة 
أي عدم معرفة كيفية استخدام األجهزة والتقنيات 

الرقمية الحديثة.
وال يزال القسم األغلب من كبار السن في لبنان 
تنعكس  والتي  الرقمية،  األمية  هذه  من  يعانون 
وأوضاعهم  أعمالهم  على  وصعوباتها  تأثيراتها 
الصحية والنفسية واالجتماعية ، وعلى عدم قدرتهم 
الشباب  من  الجديدة  األجيال  مع  التواصل  على 
والمراهقين واألطفال الذين يتلقون المعرفة الرقمية 
من مصادر متعددة في المدارس والجامعات ، ومن 
وسائل اإلعالم والهواتف واألجهزة الذكية ومواقع 
تسبب  مما   ، االجتماعي  والتواصل  اإلنترنت 
داخل  الرقمية«  »الفجوة  أو  الرقمي«  بـ»االنقسام 

حتقيق: �شايل اأبوفار�س - لبنان

المواكبة  الجديدة  األجيال  بين  اللبناني  المجتمع 
للثورة الرقمية في العالم من جهة ، وبين األجيال 
القديمة مثل كبار السن غير المواكبة لهذه الثورة 

من جهة ثانية.
من  ومحدودة  خاصة  مبادرات  حالياً  وهناك 
لبنان  في  جامعات وجمعيات ومؤسسات خاصة 
الرقمية  المعرفة  ونشر  الرقمية  األمية  من  للحد 
لدى كبار السن، إال أن هذه المبادرات ال تواكبها 
ولألسف مبادرات حكومية مماثلة، بل وتعيق عملها 
صعوبات حكومية لوجستية، تتمثل في عدم توفير 
األوقات  معظم  في  واإلنترنت  الكهرباء  خدمات 
نتيجة االنقطاع المتكرر في التيار الكهربائي الذي 
تقدمه معامل توليد الكهرباء التابعة لوزارة الطاقة 
التي  اإلنترنت  شبكة  وضعف  اللبنانية،  والمياه 

تقدمها وزارة االتصاالت والهيئات التابعة لها مثل 
هيئة أوجيرو.

أهمية متزايدة
»999« التقت الدكتور جورج عساف بروفيسور 
مستشفى  في  األسرة  أمراض  بدائرة  مساعد 
في  واستشاري  ببيروت  األمريكية  الجامعة 
النسبة  أن  أوضح  والذي  الشيخوخة،  أمراض 
األكبر من كبار السن في لبنان تعاني من األمية 
رقمية  معرفة  لديها  األقل  النسبة  بينما  الرقمية، 
السن  لكبار  الرقمية  المعرفة  أهمية  برزت  وقد 
في لبنان أكثر فأكثر بعد انتشار وباء »كورونا«، 
المجتمع  فئات  وبقية  واالختصاصيون  فاألطباء 
اللبناني لم تكن واعية كثيراً ألهمية هذه المسألة 

المتروكون
احلد من الأمية الرقمية لدى كبار ال�سن يف لبنان ل يزال مببادرات خا�سة وحمدودة.
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إال بعد قرارات اإلقفال العام والحجر المنزلي التي 
وباء  انتشار  من  للحد  اللبنانية  الحكومة  اتخذتها 
»كورونا« وخسائره البشرية والمادية ، فاضطرت 
فئات المجتمع اللبناني ومنها فئة كبار السن للعمل 
عن ُبعد، وللتواصل عن ُبعد مع أوالدهم وأقاربهم 
وأصدقائهم وجيرانهم ، والذين حرصوا على عدم 
التواجد مع كبار السن حتى ال ينقلوا لهم عدوى 

فيروس »كورونا«.
رقمية  معرفة  عنده  كانت  من  أن  وأضاف: 
العمل  على  قادراً  كان  لبنان  في  السن  كبار  من 
في  السن  كبار  معظم  ولكن  ُبعد،  عن  والتواصل 
عدم  بسبب  جهة  من  ذلك،  على  يقدروا  لم  لبنان 
توفر المهارات لديهم الستخدام التقنيات الرقمية 
والحواسيب  الذكية  واألجهزة  الهواتف  مثل 
والتطبيقات  اإلنترنت  وشبكة  )الكمبيوترات( 
الذكية. ومن جهة ثانية لعدم توفر خدمات الكهرباء 
االنقطاع  نتيجة  األوقات  معظم  في  واإلنترنت 
شبكة  وضعف  الكهربائي  التيار  في  المتكرر 
اإلنترنت. وقد حدث نوع من االنقطاع في الرعاية 
الذين  خصوصاً  السن  لكبار  المقدمة  الصحية 
الضغط  أمراض مزمنة وخطيرة مثل  يعانون من 
ال  والذين  العظام،  وترقرق  والسرطان  والسكري 
يعرفون التواصل رقمياً مع األطباء المعالجين لهم 
للحد  الوقائية واالحترازية  بعدما قللت اإلجراءات 
زيارتهم  معدل  من  »كورونا«  وباء  انتشار  من 

المباشرة لعيادات هؤالء األطباء.
وتابع أن الكثير من كبار السن في لبنان ممن 
ليست لديهم معرفة رقمية لم يستطيعوا تسجيل 
أنفسهم على المنصة الذكية للحصول على لقاحات 
»كورونا«، والتي خصصتها وزارة الصحة العامة 
خدمة  مع  هاتفياً  للتواصل  فاضطروا  اللبنانية، 
المساعدة  لطلب  للوزارة  الساخن  الهاتفي  الخط 
من موظفي خدمة العمالء للتسجيل على المنصة 
أو  األسرة  أفراد  أحد  مساعدة  طلبوا  أو  الذكية، 

األقارب واألصدقاء والجيران.
 

تأثيرات وفوائد 
السن  كبار  على  الرقمية  األمية  تأثيرات  وعن 
في لبنان ، شرح الدكتور جورج عساف أن األمية 
»كورونا«  وباء  انتشار  ظل  وفي  عموماً  الرقمية 
خصوصاً، أدت إلى االنعزال االجتماعي لعد كبير 
بمشكالت  وإصابتهم  لبنان،  في  السن  كبار  من 
نفسية وصحية مثل: االكتئاب، واالمتناع عن تناول 
الطعام والشراب والدواء، وخسارة الوزن، وتراجع 
األمراض  حدة  وتزايد  والسمع،  النظر  قدرات 
اإلجراءات  قللت  بعدما  لديهم  والخطيرة  المزمنة 
وباء   انتشار  من  للحد  واالحترازية  الوقائية 
لعيادات  المباشرة  زيارتهم  معدل  من  »كورونا« 
األطباء المعالجين لهم، وضغط وبطء في تسجيل 
كبار السن على المنصة الذكية الرسمية للحصول 

على لقاحات »كورونا«. 
المجتمع  في  السن  كبار  تعليم  فوائد  وعن 
مهارات  على  وتدريبهم  الرقمية  المعرفة  اللبناني 
استخدام التقنيات الرقمية، أجاب الدكتور عساف 

الرقمية  المعرفة  لبنان  في  السن  كبار  تعليم  أن 
وتدريبهم على مهارات استخدام التقنيات الرقمية، 
ُبعد،  عن  العمل  على  قدرتهم  زيادة  في  يسهمان 
وتقليص حجم الفجوة واالنقسام الرقميين بينهم 
والمراهقين  الشباب  من  الجديدة  األجيال  وبين 
التواصل  لوسائل  استخدامهم  وتعزيز  واألطفال، 
الرقمية مع من يحبونهم ويهتمون بهم أي األوالد 
واألقارب واألصدقاء والجيران واألطباء المعالجين 
الذهنية  القدرات  وزيادة  الخارجي،  العالم  ومع 

وقدرات التواصل لديهم.
أجريت  بريطانية  دراسة  بحسب  أنه  وأضاف 
 50 بين  أعمارهم  تتراوح  شخص  ألف   11 على 
كانت  األولى  الفئة  فئتين،  على  توزعوا  عاماً  و90 
الهواتف  عبر  أو  مباشرة  اآلخرين  مع  تتواصل 
فقط، وفئة ثانية كانت تتواصل مع اآلخرين عبر 
التواصل  ومواقع  الرقمية  والتقنيات  الهواتف 
االجتماعي. وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن الفئة 
الثانية كان التدهور في القدرات الذهنية والمعرفية 
لديها خصوصاً الذاكرة أبطأ من الفئة األولى، مما 
أن المعرفة الرقمية تزيد من القدرات  يثبت علمياً 
الذهنية والمعرفية والذاكرة لدى كبار السن، وأن 

المعرفة الرقمية أصبحت مهمة أكثر فـأكثر.

مسؤوليات واقتراحات 
وعن الجهات التي عليها مسؤوليات العمل للحد 
من األمية الرقمية وزيادة المعرفة الرقمية لدى كبار 
السن في لبنان، أوضح الدكتور عساف أن الجهة 

األولى المسؤولية عن ذلك هي الحكومة اللبنانية، 
ولكن لألسف، فإن معظم المبادرات للحد من األمية 
السن  كبار  لدى  الرقمية  المعرفة  وزيادة  الرقمية 
مبادرات  هي  اآلن،  وحتى  اللبناني  المجتمع  في 
من جهات خاصة مثل مؤسسات المجتمع المدني 
التابعة  الكبار«  و»جامعة  الخيرية  والجمعيات 
هذه  تقوم  حيث  بيروت،  في  األمريكية  للجامعة 
الجهات الخاصة بعقد محاضرات توعوية وورش 
عمل ودورات تدريبية لكبار السن في لبنان حول 
)الكومبيوتر(،  الحاسوب  استخدام  وكيفية  أهمية 
وشبكة   ، الذكية  والتطبيقات  واألجهزة  والهواتف 
والتسوق  االجتماعي،  التواصل  اإلنترنت، ومواقع 
إلكترونياً، وحجز تذاكر السفر إلكترونياً، وغيرها 

من التقنيات والخدمات الرقمية األخرى.  
المعرفة  لتعزيز  يقدمها  التي  االقتراحات  وعن 
الرقمية لدى كبار السن في المجتمع اللبناني، أجاب 
الحكومة  تقوم  أن  من  بد  ال  أنه  عساف  الدكتور 
الجهات  لمبادرات  مشابهة  بمبادرات  اللبنانية 
الشؤون  وزارة  عبر  وذلك  الخاصة،  اللبنانية 
االجتماعية التي يمكنها ولو بالتعاون مع الجهات 
الخاصة، فتح مراكز في العاصمة اللبنانية بيروت 
وجميع المحافظات اللبنانية بهدف تعليم وتدريب 
مع  الرقمية،  والتقنيات  المعرفة  على  السن  كبار 
مكافآت  مثل  تشجيعية  حوافز  السن  كبار  منح 
مالية بسيطة أو حواسيب )كمبيوترات( وهواتف 
كبار  نسبة  وأن  خصوصاً  كهدايا  ذكية  وأجهزة 
السن في لبنان عام 2021 هي %9.5%، أي أعلى من 

جورج ع�صاف: الن�صبة 

الأكرب من كبار ال�صن يف 

لبنان تعاين من الأمية 

الرقمية

عهد خليل: كبار ال�صن 

واأ�صرهم ي�صعدون 

مببادرات احلد من 

الأمية الرقمية
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المعدل الذي حددته منظمة األمم المتحدة لتصنيف 
المتوقع  ومن   ، السن  والكبيرة  الفتية  المجتمعات 
أن تصل نسبة كبار السن في لبنان إلى 21% عام 
2050 ، مما سيزيد من مشكلة األمية الرقمية لديهم، 

ما لم تبدأ الحلول من اآلن.
كبار  المرضى  أشجع  شخصياً  أنا  وأضاف: 
السن الذين أعالجهم وأفراد أسرهم على التشارك 
استخدام  على  والتدرب  الرقمية  المعرفة  نيل  في 
التقنيات الرقمية. وأدعو جميع األطباء الى تشجيع 
مرضاهم كبار السن على ذلك. كما أدعو الجهات 
مبادراتها  في  االستمرار  إلى  الخاصة  اللبنانية 
لتحقيق هذا الهدف الوطني، وأنا لدَي رؤية إيجابية 
من  الحالية  اللبنانية  األجيال  المجال ألن  هذا  في 
الشباب والمراهقين واألطفال لديها قدر جيد من 
عام  حتى  السن  في  وستكبر  الرقمية،  المعرفة 
لديهم، ولن  الرقمية  األمية  2050، بحيث ستخفف 

تعد مشكلة كبيرة كما هي اآلن في عام 2021.

مبادرات خاصة 
عن  )مسؤول  خليل  عهد   »999« التقت  كما 
بكبار  تعنى  لبنانية  رعاية  مؤسسة  في  المرضى 
العدد األكبر من كبار  السن(، والذي لفت إلى أن 
أمية  نسميه  أن  يمكن  ما  لديهم  لبنان  في  السن 
رقمية، ألن األمية في القرن الواحد والعشرين لم 
تعد عدم معرفة القراءة والكتابة، بل أصبحت عدم 
معرفة كيفية استخدام الوسائل التقنية الحديثة أي 
أو  الرقمي«  »االنقسام  إلى  أدى  مما  التكنولوجيا، 
»الفجوة الرقمية« داخل المجتمع اللبناني بين فئة 
كبار السن من جهة، وبقية الفئات العمرية األخرى 

األصغر سناً.
الرقمية  األمية  للحد من  الهادفة  المبادرة  وعن 
وعدد  أنا  بادرت  خليل:  أوضح  السن،  كبار  لدى 
من المسؤولين والعاملين في المؤسسة للعمل على 
الحد من األمية الرقمية ونشر استخدام التكنولوجيا 
نزالء  السن  كبار  لدى  الرقمية  المعرفة  وبالتالي 
المؤسسة، وذلك عن طريق عرض الخدمات الرقمية 

للتواصل  يستعملونها  كيف  لهم  والشرح  عليهم 
تطبيقات  مثل  ومعارفهم،  وأقاربهم  أوالدهم  مع 
التواصل الهاتفي أو الدردشة عبر الحسابات على 
السن  كبار  فيشعر  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
وكأنهم مع أحبائهم في منازلهم، وليسوا بعيدين 
عنهم ووحيدين في المؤسسة، ألن التواصل بين 
كبار السن وأسرهم أمر مهم جداً حتى ال يحسوا 
ظل  في  خصوصاً  ومتروكون  وحيدون  أنهم 
بسبب  المؤسسة  لنزالء  المباشرة  الزيارات  قلة 
انتشار  من  للحد  واالحترازية  الوقائية  اإلجراءات 

وباء »كورونا«.
أثناء  المؤسسة  واجهت  التي  الصعوبات  وعن 
سعيها للحد من األمية الرقمية لدى كبار السن فيها، 
أن تعلم  بداية  السن ظن  من كبار  أن عدداً  أجاب 
كيفية استخدام الوسائل التقنية الحديثة والتقنيات 
ال  أنه  كثيراً  ومكلف  جداً  أمر صعب  هو  الرقمية 
لهم  فأوضحت  لذلك،  الكافي  والمال  القدرة  يملك 

مع بقية المسؤولين والعاملين المشاركين في هذه 
ومجانياً،  جداً  تعلمهم سيكون سهالً  أن  المبادرة 
نفتح لكبار السن نزالء المؤسسة مكالمات  فمثالً 
)الكمبيوترات(  والحواسيب  الهواتف  من  الفيديو 
الخاصة بنا لنتيح لهم فرص التحدث مع أوالدهم 
ثم  أوالً  بمساعدتنا  والصورة  بالصوت  وأقاربهم 
لوحدهم، وصار هناك عدد من كبار السن يتواصل 
شبكة  وعبر  به  الخاصة  المتحركة  الهواتف  عبر 
أوالده وأقاربه. وقد الحظنا سعادة  اإلنترنت مع 
لدى  كما  السن  كبار  لدى  المبادرة  بهذه  كبيرة 

أسرهم.

نصائح عملية
يريد  لمن  يقدمها  التي  العملية  النصائح  وعن 
المعرفة  على  السن  كبار  أحد  وتدريب  تعليم 

والتقنيات الرقمية، ذكر خليل التالي:
لدخول  السن  لكبير  ودافع  هدف  وضع   -
تحقيق  مثل  الرقمية  والتقنيات  المعرفة  مجال 
هدف التواصل السهل والسريع والدائم مع أوالده 
وأقاربه ومعارفه الذين ال يلتقي بهم وجهاً لوجه 

إال بين فترة زمنية وأخرى. 
- التشجيع المستمر لكبير السن، وعدم التركيز 
الذي سيرتكبه بال شك، بل استخدام  الخطأ  على 
ولتجنب  والتدريب  التعليم  من  للمزيد  الخطأ  هذا 

خطأ مماثل أو أقل أو أكبر مستقبالً.
- استخدام أسلوب التعليم والتدريب بالتدريج، 
بمعنى عدم إعطاء كبير السن أكثر من معلومة أو 
طريقة واحدة أو اثنتين في الجلسة الواحدة، وعدم 
الجلسة  في  معلومات وطرق جديدة  إلى  االنتقال 
الجلسة  لمضمون  وتجربته  إتقانه  بعد  إال  الثانية 

السابقة.
السن  كبير  ألن  والتحمل  بالصبر  التحلي   -
االنتباه  وضعف  التركيز  قلة  من  عادة  يعاني 
المعلومات  تكرار  من  بد  فال  التذكر،  وصعوبة 
واإلجابات على األسئلة المتشابهة والمتكررة منه.

 نتقدم بأطيب التهاني لمجلة

الصـــادرة عن وزارة الداخليـة بمناسبـة

 اليوبيــل الذهبي للمجلة

Ads Montage.indd   3 1/22/21   3:24 PM Issue 611 - Final02.indd   28Issue 611 - Final02.indd   28 28/10/2021   10:33 AM28/10/2021   10:33 AM



 نتقدم بأطيب التهاني لمجلة

الصـــادرة عن وزارة الداخليـة بمناسبـة

 اليوبيــل الذهبي للمجلة

Ads Montage.indd   3 1/22/21   3:24 PMIssue 611 - Final02.indd   29Issue 611 - Final02.indd   29 28/10/2021   10:33 AM28/10/2021   10:33 AM



العدد 611 نوفمبر 302021

تحقيق

إنجازات جديدة  يوم  كل  اإلماراتية  المرأة  تحقق 
مشاركة  في  والطويل  الحافل  سجلها  إلى  تضاف 
الدولة ونهوضها وازدهارها فأصبحنا  الرجل ببناء 
على  حكراً  قبل  من  كانت  كثيرة  ميادين  في  نراها 

الرجل..
من  أنموذجين  على  نتعرف  التحقيق  هذا  وفي 
النماذج المشرفة لبنات زايد، حققتا أحالمهما وعملتا 

في مجاالت أثارت في البداية استغراب بعضهم. 

شغف السيارات
قصتنا األولى هي للسيدة هدى محمد المطروشي 
)36 عاماً(، التي تسمو مع ذاتها وتعانق عمق الحلم. 
لديها   ،2003 منذ  حكومية  مؤسسة  في  تعمل  هدى 
والسفر،  والقراءة،  كالرياضة،  مختلفة  هوايات 

والسفاري ،واألهم من ذلك شغفها بعالم السيارات.

حتقيق: اأماين اليافعي- ت�شوير: حممد علي

منذ الصغر وهي تكن شغفاً خاصا ًحبها باكتشاف 
وهي  فكانت  السيارات  عالم  عن  جديد  هو  ما  كل 
للعب  السيارات  عن  تبحث  صغيرة  طفلة  كانت  مذ 
والجري وراء التفاصيل ، ولم تعترض أسرتها الحب 
أي معلومات تجيب عنها في مخيلتها،  والبحث عن 
ولكن كان خوفها من عالم السيارات نفسه والسوق 
المحلي الذي يحتكره الرجل، وليس للمرأة فيه مكان.

إال أن ذلك لم يمنعها من تحقيق حلمها، وعندما 
آن األوان غامرت وافتتحت ورشة خاصة بها لخدمة 

السيارات.
وتصف هدى بيئة العمل في ورشتها وتقول: نحن 
هنا عبارة عن عائلة واحدة وال تميز بيننا، وال أتعامل 
معهم كمدير أبداً بل كقائدة فريق فنتعاون ونسمع 
آراء بعضنا بعضاً ونأخذ بالنصائح فيما بيننا ونعمل 

كفريق عمل واحد.

كما إن فريق العمل يتم اختياره بناء على اختبارات 
التقييم  يتم  ثم  ومن  التعيين  قبل  للموظف  ميدانية 
كالً على حدة، وال بد من وجود اختالفات متفاوتة 
تشخيص  يكون  النهاية  في  ولكن  بينهم،  وبسيطة 

العطل متطابقاً. 
وأما فيما يخص تعامل الجمهور مع امرأة تدير 
إلصالح  يحضر  بعضهم  فتقول:  سيارات  ورشة 
سيارته وهو مصدوم لوجود فتاة تقوم بإصالحها 
وجودها  يتقبل  من  ومنهم  بها،  األعطال  ومعالجة 
في  وتميز  نجاح  من  إليه  وصلت  ما  على  ويهنئها 
العمل. ولكن في النهاية هذا ال يعني لي شيئاً ألنني 
واثقة من نفسي وقادرة على تحقيق ما أريد وتجاهل 

أي مشاعر سلبية تحبطني.
وأما عن سر نجاحها فتقول هدى: النجاح دائماً 
يكون في الشخص لنفسه وكيف يستطيع أن يحققه، 

نساء يغردن خارج السرب
مناذج م�سرفة لن�ساء حققن اأحالمهن املهنية يف جمالت اأثارت يف البداية 

ا�ستغراب بع�سهم.
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وأن يؤمن بذاته وقدراته وما يملكها ويكون على ثقة 
تماماً بأنه قادر على تحقيق أحالمه »فنحن ال نخسر، 
إما نربح أو نتعلم«. ودائماً ما تكون المرحلة األولى 
من العمل صعبة ولكن ما إن يخطو اإلنسان الخطوة 

األولى لألمام فهذا إنجاز بحد ذاته.
السمو  صاحب  انتباه  لفت  ونجاحها  هدى  تميز 
أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ 
أثنى  الذي  المسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب 
»هذا  على جهودها في اتصال هاتفي معها، وتقول 
االتصال من سموه جعلني أشعر بالفخر واالعتزاز 

كلماته  وزادتني  هائلة  إيجابية  طاقة  ومنحني 
المسير  لمواصلة  واندفاعاً  قوة  والحانية  المشجعة 

إلى األمام«.
 

حققت حلمي!
محمد  مريم  الشيف  عن  فهي  الثانية  قصتنا  أما 
المنصوري وهي موظفة وأم وحاصلة على ماجستير 

في التميز المؤسسي.
مبكرة  سن  في  بالطهي  شغفها  مريم  اكتشفت 
وفي غالب الوقت كانت تقضي وقتها في المطبخ مع 

والدها.
المطابخ  بزيارة  الطهي  في  موهبتها  صقلت 
التجارية للبحث والتعرف على كل جديد سواء داخل 
الدولة وخارجها، وترى أن الطهاة اإلماراتيين لديهم 
الخبرة والمهارة ليكونوا أساتذة في فنون الطهي عبر 

الدورات التدريبية المتخصصة.
بافتتاح  حلمت  لطالما  تقول:  الشغف  هذا  وعن 
مطعمي الخاص في يوم من األيام ، واتخذت الخطوات 
الالزمة لتحقيق ذلك وتم افتتاح أبواب مقهى ومطعم 
في أبوظبي بعد تخطيط وتنظيم وتنسيق مع األهل 

والعائلة حتى حققت حلمي.
عزيزة  األسرة  فإن  وزوجة  كأم  قائلة:  وتتابع 
للغاية على قلبي وهي العنصر الذي ُبنيت عليه أسس 
إلهام  أكبر مصدر  . فعائلتي هي  مطعمي)مونتوك( 
لي داخل المطبخ وخارجه، وأنا دائماً أشعر بالفخر 
ألنني أضيف لمسة من الثقافة المحلية على األطباق 
في مطعمي. وتعتز مريم بما حققته المرأة اإلماراتية 
بدعم من القيادة الرشيدة التي تضع سياسات تمكين 
المرأة في أعلى سلم أولوياتها لتكون عنصراً فعاالً 

وطموحاً في جميع المحافل المحلية واإلقليمية.
ودولة  مستحيل  الال  دولة  في  نحن  وتقول: 
اإلنجازات والرقم واحد، وعلى الجميع التركيز على 
نقاط القوة لديه واالستمرار دائماً في التميز والنجاح 
بخطوة،  يبدأ  الفشل  ألن  الفشل،  من  الخوف  وعدم 

ويجب وضع خطط واضحة للوصول للهدف. 
القطاع  في  موظفة  تعمل  »إنها  مريم:  وتضيف 
عالية،  ومهارة  بحرفية  مطعمها  وتدير  الحكومي 
أولوياتها،  وهي وأم وربة منزل متمكنة من ترتيب 
بإدارة  تقوم  فهي  ذلك  في  صعوبة  تجد  ال  فهي 
الوقت ووضع خطط وأهداف يومية لما ستقوم به 
خالل اليوم، كما إن وجود زوجها دائماً مساند لها، 
ومشاركته تساعدها وتلهمها للقيام بجميع الواجبات 
بإنجازاتي  فخورة  أنا  وتضيف”  وجه.  أكمل  على 
المجتمع  في  الفعالة  ومشاركتهم  أبنائي  وإنجازات 
فهم  ذلك  إلى  وباإلضافة  وملموس،  واضح  بشكل 
يعملون معها في إدارة المطعم ولهم مهام وأهداف 

وظيفية عليهم تحقيقها«.
علم  تدريس  المنصوري  مريم  الشيف  تشجع 
المجال  هذا  في  أكاديمية متخصصة  وإقامة  الطهي 
وأنها على يقين تام بأن وجود مثل هذه األكاديميات 
سيكون له تأثير كبير على الجيل الجديد من خالل 

صقل المواهب ومعرفة المهارات المهنية.
حياتها  في  للمثالية  دائماً  مريم  الشيف  وتسعى 
الشخصية والعملية واالجتماعية ، حيث إنها رسمت 
وسعت  يمثلها  الذي  الحياة  ونمط  الطريق  لحياتها 
وجه  أكمل  على  بعملها  تقوم  كما  لتحقيقه،  جاهدة 
حيث إنها شخصية تهتم بالتفاصيل، ومحبة للحياة 
في  قوي  أسلوب  ولديها  القرارات  باتخاذ  وجريئة 

كسب الزبائن والموظفين وإيجابية ألبعد الحدود.
أنا ممتنة لكل شيء حولي ومؤمنة بأن  وتقول: 
تعبت  فقد  لعملي  إتقاني  أجمل بسبب  الغد سيكون 
بالبحث  واجتهاد  بجد  مهاراتي  ونميت  نفسي  على 
عن كل ما هو جديد والمشاركة في دورات عديدة 

ومختلفة في عدة بلدان.

هدى املطرو�صي: 

التحدي بيني وبني نف�صي 

م�صتمر حتى اأحقق حلمي

مرمي املن�صوري: 

�صغفي يف الطهي زادين 

اإ�صرارًا وعزمية
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تحقيق

يأمل اقتصاديون عرب بأن يكون موسم الشتاء 
االقتصادات  لغالبية  حقيقي  لتعاف  بداية  الحالي، 
قاربت  التي  كورونا  جائحة  تداعيات  من  العربية 
االقتصاد  معها  وأدخلت  الثاني،  عامها  إتمام  على 
العربي في حالة من االنكماش كبقية االقتصاديات 

العالمية.
بداية  مع  المتوقعة  التعافي  إشارات  وتتعدد 
عادة  يعتبر  الشتاء،  فصل  في  اقتصادي  موسم 
األكثر نشاطاً من دون بقية فصول العام خصوصاً 
في الخليج، ما بين أبرز حدث عالمي تنتظره دولة 
بانعقاد  أكتوبر  وإمارة دبي خالل شهر  اإلمارات 
معرض إكسبو 2020 الذي تتوقع تقارير مؤسسات 
ليس  الحقيقي  التعافي  بداية  يكون  بأن  دولية 
المنطقة  القتصاديات  بل  فقط  اإلمارات  القتصاد 
أزمة  فترة  طيلة  اإلمارات  نجحت  بعدما  بأسرها، 
كورونا في توفير حزمة تنشيطية لالقتصاد تقترب 

حتقيق: عبدالرحمن اإ�شماعيل- م�شر

قيمتها من 300 مليار درهم، ساعدت عدداً كبيراً من 
القطاعات االقتصادية على التعافي السريع.

االقتصاديات  عودة  تدعم  أخرى  إشارة  ثمة 
المقبلة،  الفترة  خالل  اإليجابي  للنمو  الخليجية 
المتوقع  التي من  النفط  تتمثل في تحسن أسعار 
العجز  من  للخروج  الخليجية  الموازنات  تدعم  أن 
الرحالت  عودة  تعتبر  فيما   ،2022 خالل  المالي 
السياحية الدولية خصوصاً الروسية إلى مصر في 
فصل الشتاء، بعد رفع الحظر الذي دام 6 سنوات 
أهمية  األكثر  للقطاع  القوي  للتعافي  بداية  كاملة، 
لالقتصاد المصري، واألكثر تدهوراً بسبب جائحة 

كورونا.

إشارات التعافي 
فإن   ،»999« إلى  تحدثوا  اقتصاديين  وبحسب 
العام  فصول  أكثر  يكون  ما  عادة  الشتاء  فصل 

من حيث النشاط االقتصادي لغالبية االقتصاديات 
العربية خصوصاً الخليجية منها، وأن حزم الدعم 
مليارات  العربية  الموازنات  التي كلفت  التنشيطية 
أزمة  تداعيات  وطأة  من  للتخفيف  الدوالرات 
على  العربية  االقتصاديات  ستساعد  كورونا، 
أفضل،  اقتصادي  بأداء  الشتوي  فصلها  تبدأ  أن 
وستكون الدول التي قطعت شوطاً كبيراً في تطعيم 
سكانها بلقاح كورونا، هى األسرع تعافياً من دون 

غيرها.
بيد أنهم اختلفوا بشأن قدرة االقتصادات العربية 
على دعم تعافيها، في ظل الخوف الجديد من تحور 
فيروس كورونا واتخاذه أشكاالً عدة أحدثها ساللة 
دلتا، األمر الذي يجعل التعافي المتوقع هشاً للغاية، 

بحسب ما أبلغوا »999«.
هل تتمكن االقتصادات العربية من تحقيق تعاٍف 
للعمل  االقتصادية  قطاعاتها  عودة  مع  حقيقي، 

هل يقود اإك�سبو 2020 موجة تعايف القت�سادات العربية من اجلائحة؟

التعافي شتاًء؟
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العربية  الدول  تنجح  وهل  الشتاء؟  فصل  خالل 
في صد تحورات فيروس كورونا، خصوصاً مع 
عودة الدول المتقدمة التي قطعت شوطاً كبيراً في 
إلى تشديد اإلجراءات االحترازية  تطعيم سكانها، 
من جديد لمواجهة ساللة دلتا؟ وما هي اإلجراءات 
لدعم  اتخاذها  العربية  الدول  على  يتعين  التي 

التعافي المتوقع؟ 
التحاد  العام  األمين  بيومي  جمال  يعتبر 
االقتصاديين  أكثر  من  العرب،  المستثمرين 
العربية،  االقتصاديات  تعافي غالبية  بشأن  تفاؤالً 
اقتصاديات  أكبر  صاحبة  الدول  خصوًصا 
وبالتحديد اإلمارات والسعودية ومصر خالل العام 
المقبل، وأن يكون فصل الشتاء كما يقول البداية 

الحقيقية للتعافي.
بالفعل  بدأت  التعافي  إشارات  أن  ويضيف: 
أظهرت  إذ  الحالي،  العام  من  الثاني  الربع  في 
الدول  في  خصوصاً  العربية  االقتصادات  غالبية 
لسكانها  كورونا  لقاحات  توفير  في  نشطت  التي 
مجاناً، نوعاً من التعافي الجيد، ورأينا عودة قوية 
لقطاعات الطيران في دولة مثل اإلمارات، كما بدأ 
من  أفواج  استقبال  في  السياحة في مصر  قطاع 
السائحين الدوليين، وأعلنت روسيا عودة رحالت 
الشيخ  شرم  منتجعات  إلى  المباشرة  السياحة 
والغردقة، األمر الذي يتوقع معه أن يكون موسم 
الشتاء الحالي األكثر قوة، بعد عامين من الركود 

بسبب كورونا.
األمر الثاني أن فصل الشتاء في 2021 سيشهد 
أحداثاً اقتصادية مهمة في المنطقة ، يجعل التوقعات 
العربية  االقتصاديات  تعافي  بشأن  متفائلة 
التي  اإلمارات  من  نبدأها  كورونا،  تداعيات  من 
الذي  تستضيف خالل شهر أكتوبر إكسبو 2020 
ويتوقع  كورونا،  بسبب  الماضي  العام  من  تأجل 
بعدما نجحت الدول االقتصادية الكبرى في تطعيم 
سكانها بلقاحات كورونا، أن تستقطب إمارة دبي 
أعداداً كبيرة من المشاركين في المعرض الدولي، 
بقوة  تأثرت  التي  قطاعاتها  تعافي  يدعم  ما  وهو 
قطاعات  للجائحة، وهي  السلبية  التداعيات  بسبب 
والشحن  والنقل  والتجزئة  والطيران  السياحة 

واللوجستيات.
 2020 إكسبو  يستقطب  أن  دبي  إمارة  وتتوقع 
نحو 25 مليون زائر خالل فترة المعرض العالمي 
الذي يستمر 6 أشهر حتى مارس من العام المقبل، 
ويشارك فيه نحو 190 دولة، كما من المتوقع أن 
يعزز المعرض اقتصاد إمارة دبي بنحو 33 مليار 

دوالر، ويوفر نحو 300 ألف فرصة عمل.
اإلشارة الثالثة على التعافي كما يتابع بيومي، 
دولية  الصادرة عن مؤسسات  التقارير  تأتي من 
وتشير إلى أن اقتصاديات المنطقة العربية ستعود 
انكماش  بعد  2021 و2022  عامي  النمو خالل  إلى 
مبنية  التقارير  وهذه  كورونا،  عام  خالل  سجلته 

الحزم  توفير  في  العربية  الحكومات  جهود  على 
وكذلك  االقتصادية  القطاعات  لدعم  التنشيطية 

مساندة األفراد المتضررين من تداعيات كورونا.
ويتوقع صندوق النقد الدولي تعافي االقتصاد 
العالمي خالل العام الحالي بنسبة 6%، بعد انكماش 
يتوقع  كما   ،2020 خالل   %4 نسبته  تجاوزت 
بنسبة  اإلمارات  اقتصاد دولة  ينمو  أن  الصندوق 
3.4% العام الحالي بدعم من الزخم المتوقع لمعرض 
إكسبو، وتحسن القطاعات االقتصادية غير النفطية، 
فيما يتوقع الصندوق أن ينمو االقتصاد المصري 
بنسبة 2.8% خالل العام المالي الحالي، يرتفع إلى 
5.2% العام المالي 2021/2022، ويتوقع الصندوق 
 %2.4 بنسبة  السعودي  االقتصاد  ينمو  أن  أيضاً 

خالل العام الحالي.
ويرى بيومي أن نجاح بعض الدول العربية في 
توفير اللقاحات لسكانها، سيدعم التعافي المتوقع، 
الخروج  إلى  الناس  عودة  على  يشجع  أنه  إذ 
المستثمرين  عودة  عن  فضالً  واإلنفاق،  والعمل 
ورجال األعمال إلى التنقل بحرية لمتابعة أعمالهم 
ومشاريعهم، ولهذا السبب فإن األمل معقود على 
نجاح إكسبو 2020 في كتابة عودة قوية ليس فقط 
القتصاد اإلمارات بل القتصاديات المنطقة، بسبب 
التأثير اإليجابي الذي يتوقع أن يحدثه إكسبو على 

الوضع االقتصادي للمنطقة.
والمؤكد أن تحسن أسعار النفط عالمياً سيدعم 

جمال بيومي: جناح بع�ض 
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ال�صدة يف النتظار
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تحقيق

التعافي االقتصادي الخليجي، إذ يتوقع أن يقود 
إلى  للبرميل  النفط فوق 70 دوالراً  ارتفاع أسعار 
يؤدي  مما  الخليجية،  النفطية  اإليرادات  ارتفاع 
إلى تقليص عجز الموازنات التي أنفقت المليارات 
أمام  القطاعات االقتصادية في الصمود  لمساعدة 

تداعيات أزمة كورونا.
طيلة  رصدت  العربية  الدول  غالبية  أن  ويتابع 
أزمة كورونا أمواالً طائلة من موازناتها للتخفيف 
للجائحة، ففي مصر  السلبية  التداعيات  من وطأة 
اعتمدت الحكومة حزمة مالية بقيمة 100 مليار جنيه 
) 6.5 مليار دوالر( لمواجهة اآلثار السلبية للوباء، 
فضالً عن حزمة بنفس القيمة من البنك المركزي 

المصري، لدعم القطاعات االقتصادية المتضررة.

الدول األسرع تعافياً
وزير  جالل  أحمد  الدكتور  االقتصادي  الخبير 
في  بيومي  مع  يتفق  السابق،  المصري  المالية 
التعافي المتوقع لغالبية االقتصادات العربية خالل 
العربية  االقتصادات  أن  ويضيف  المقبلة،  الفترة 
السلبية  التداعيات  من  التدريجي  التعافي  بدأت 
على  الجائحة  أوشكت  بعدما  كورونا،  لجائحة 

االنتهاء، رغم الحديث عن تحورات في الفيروس.
ويضيف: »نجاح الدول العربية في توفير حزم 
المتضررة  االقتصادية  لقطاعاتها  تنشيطية  دعم 
على مدار عامين تقرًيبا، ونجاح بعضها في توفير 
اللقاحات المجانية لسكانها، سيدعم جهود التعافي 
تتحدث  الدولية  التقارير  وأن  خصوصاً  المتوقع، 
أمريكا  الكبرى خصوصاً  االقتصاديات  عن عودة 
والصين إلى النمو بنسبتي 6 و 7%، وهو ما يعني 

التعافي  سيقودا  العالم،  في  اقتصادين  أكبر  أن 
العالمي خالل المرحلة المقبلة«.

وبحسب اإلحصاءات، تعتبر اإلمارات من أكثر 
دول المنطقة تطعيماً لسكانها باللقاحات المضادة 
لفيروس كورونا، إذ تتجاوز نسبة األشخاص الذين 
حصلوا على التطعيم والمؤهلين له ممن تجاوزوا 
سن 16 عاماً نحو 70% من إجمالي عدد السكان، 

وتعتبر هذه النسبة هي األعلى بين دول المنطقة.
األشخاص  أعداد  ارتفاع  أن  جالل  ويضيف 
الحاصلين على اللقاح، ينعكس بشكل إيجابي على 
العودة  الناس  يستطيع  إذ  االقتصادي،  الوضع 
بشكل طبيعي من دون خوف، إلى حياتهم الطبيعية 
سواء في العمل أو في الخروج والتسوق والتنزه، 
أنها  المؤكد  اقتصادية حيوية، من  وكلها قطاعات 
ما  وهو  لإلنفاق،  الناس  بعودة  ايجاباً  ستتأثر 
والسياحة  التجزئة  مثل  قطاعات  على  سيلحظ 

والطيران والسفر.
وفي المقابل، فإن الدول التي ال تستطيع بسبب 
لعدد  اللقاح  توفير  المحدودة،  وإمكانياتها  قدرتها 
كبير من سكانها، سيتأخر تعافيها االقتصادي، إلى 
كبيرة  اقتصادية  مشاكل  في  ستدخل  أنها  جانب 
حجم  ارتفاع  منها  كورونا،  بعد  ما  مرحلة  في 
قطاعها  وتأثر  نموها،  معدل  وتراجع  مديونياتها، 

المالي.
القيادات  من  كمجموعة  وجهنا  السبب  ولهذا 
االقتصادية في أكثر من بلد حول العالم، رسالة إلى 
اللقاح  إلى توفير  العشرين ندعو قادتها  مجموعة 
ووصلتنا  فقراً،  واألشد  الفقيرة  للدول  المجاني 
ردود إيجابية، لكن لألسف ال تزال الجرعات التي 

تتبرع بها الدول المتقدمة دون المستوى.
سينتهي  مرض  كورونا  بأن  بالقول  ويتابع 
إلى  للتوصل  الجهود  تكثيف  مع  عاجالً،  أم  أجالً 
أكثر فعالية، ومع استمرار جهود  لقاحات جديدة 
تطعيم السكان كافة حول العالم، لكن تظل المشاكل 
التي كانت قبل كورونا موجودة بعد  االقتصادية 
المنطقة،  دول  من  للعديد  بالنسبة  كورونا  انتهاء 
ولهذا السبب يتعين على الدول العربية التي تمكنت 
اقتصادياتها،  على  الجائحة  وطأة  تخفيف  من 
الشامل،  االقتصادي  اإلصالح  جهود  مواصلة 
ودعم جهود التعافي المتوقع خالل الفترة المقبلة، 
وأن يكون هناك اهتمام أكبر باالقتصاد الحقيقي، 

خصوصاً قطاعي الصناعة والزراعة.

السياحة والسفر 
وتدعو الخبيرة السياحية نورا علي رئيس لجنة 
المصري،  النواب  مجلس  في  والطيران  السياحة 
الحكومات العربية إلى مواصلة جهود دعم قطاع 
جائحة  تداعيات  من  تضرراً  األكثر  السياحة 
السياحة  قطاع  تعافي  يكون  أن  متوقعة  كورونا، 
عودة  مع  الشتاء،  موسم  خالل  سريعاً  والسفر 

الرحالت السياحية الدولية.
في  انخفاضاً  الدولية  السفر  حركة  وسجلت 
أعداد السياح األجانب حول العالم، بسبب تداعيات 
الجائحة خالل عام 2020، إذ تراجع عدد السائحين 
بنحو مليار سائح مقارنة بعام 2019، بخسارة نحو 
1.3 تريليون دوالر من االيرادات السياحية، وفقاً 

لتقارير منظمة السياحة العالمية.
إيراداتها  من   %70 من  أكثر  مصر  وفقدت 
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السياحية التي كانت تتجاوز 13 مليار دوالر سنوياً 
السياحة  قطاع  يجعل  الذي  األمر  كورونا،  قبل 
األكثر تضرراً من الجائحة، وهو ما دفع الحكومة 
إلى رصد دعم مالي لمساندة الفنادق والشركات 
السياحية المتضررة من توقف الحركة السياحية.

والطيران  السياحة  قطاع  أن  نورا  وتضيف 
المصري، يعول كثيراً على فصل الشتاء، في عودة 
التعافي القوي للقطاع، إذ إنه من المعروف سياحياً 
في مصر أن فصل الشتاء هو الموسم السياحي 
المصرية، خصوصاً  السياحية  الحقيقي للوجهات 
األقصر  وكذلك  والغردقة  الشيخ  شرم  منتجعات 
الحركة  توقف  من  تأثراً  الوجهات  أكثر  وأسوان، 
بسبب  الماضيين  العامين  طيلة  الدولية  السياحية 

كورونا.
برفع  الماضي  يوليو  في  روسيا  قرار  وأعاد 
الحظر عن تسيير الرحالت الجوية المباشرة إلى 
منذ  مفروضاً  كان  والذي  المصرية  المنتجعات 
عام  الشيخ  شرم  في  الروسية  الطائرة  سقوط 
2015، األمل من جديد لقطاع السياحة في العودة 
الطبيعية خصوصاً وأن روسيا تعد من أكبر الدول 

المصدرة للسياحة إلى مصر.
في  ملحوظ  تحسن  »هناك  بالقول:  وتتابع 
والتوقعات  مصر،  إلى  الوافدة  السياحة  حركة 
في  طفرة  الشتاء  موسم  خالل  مصر  تشهد  بأن 
وأوكرانيا،  روسيا  من  القادمة  السياحة  معدالت 
والطيران  السياحة  لجنة  في  طالبنا  السبب  ولهذا 
تقديم  في  باإلسراع  الحكومة  النواب،  بمجلس 
من  السياحة،  قطاع  لدعم  والمبادرات  التسهيالت 
المفروضة  والتكاليف  الرسوم  تقليل حجم  خالل 
على السائحين، وأن تضع الحكومة نصب أعينها 
من  تقدمه  وما  سياحياً  لمصر  المنافسة  الدول 
واحدة  جهة  وجود  أهمية  تأكيد  مع  تسهيالت، 
الستخراج التراخيص مع رفع كفاءة البنية التحتية 
للقطاع السياحي والفندقي، وكذلك تحسين الطرق 
واألثرية،  السياحية  والمناطق  للمدن  المؤدية 
المعايير  تطبيق  على  والمتابعة  الرقابة  واستمرار 
للمنشآت  والتطهير  والتعقيم  الحماية  في  الدولية 

السياحية المختلفة«.
والمؤكد أن نجاح الحكومة المصرية في توفير 
السياحة في  المالي والفني لمساندة قطاع  الدعم 
كافة  وتطعيم  كورونا،  جائحة  تداعيات  مواجهة 
في  خصوصاً  السياحية  المنشآت  في  العاملين 
للسياحة  رسالة  يعطي  والغردقة،  الشيخ  شرم 
الدولية، أن مصر توفر مناخاً سياحياً صحياً آمناً، 
األمر الذي يتوقع أن يكون له أثره اإليجابي على 

الحركة السياحية خالل الموسم الشتوي.
السياحية  الوجهات  تكون  أن  نورا،  وتتوقع 
موسم  خالل  تعافياً  القطاعات  أكثر  العربية 
الشتاء الحالي، مع بوادر عودة رحالت السفر 
عودة  جانب  إلى  للمنطقة،  الدولية  والسياحة 
من  لالنعقاد  اإلقليمية  والمؤتمرات  المعارض 
2020 في  إكسبو  جديد، وفي مقدمتها معرض 
الكبير  التعافي  بادرة  سيكون  والذي  أكتوبر، 
للمنطقة بأسرها، لما يعول عليه في استقطاب 

المشاركات الدولية الكبرى.

تخوفات جديدة
الخبير االقتصادي هاني توفيق، الرئيس السابق 
يختلف  المباشر،  لالستثمار  المصرية  للجمعية 
مع اآلراء السابق في حدوث تعاف حقيقي خالل 
لفيروس  تحورات  وجود  ظل  في  المقبلة،  الفترة 
إلى  المتقدمة  الدول  من  العديد  وعودة  كورونا، 
جديد،  من  المشددة  االحترازية  اإلجراءات  فرض 

رغم تطعيم نسبة كبيرة من سكانها.
ويضيف: »األمر بات محيراً، وهو ما يجعل من 
الصعب علي أي محلل اقتصادي التنبؤ لما سيحدث 
اليوم وليس الغد، فبريطانيا وأمريكا وباقي الدول 
المتقدمة اقتصادياً انتقلت للمنطقة الداكنة الخطرة، 
تصل  مسبوقة  غير  بأعداد  المرض  بها  وينتشر 
سكانها  كل  تطعيم  رغم  يومياً،  اآلالف  لعشرات 
من  والعديد  مصر  بينما  اللقاح،  واحتكار  تقريباً 
وهي  فقراً،  واألكثر  الناشئة  واالقتصادات  الدول 
كما  لمواطنيها،  كاف  بشكل  اللقاح  توفر  ال  دول 
األساسية،  االحترازية  باإلجراءات  تتمسك  ال 
انتقلت إلى المنطقة النظيفة اآلمنة، وتعيش حياتها 

الطبيعية«.
ومن واقع التقارير الصادرة عن منظمة الصحة 
العالم،  يحاصر  يزال  ال  الوباء  فإن  العالمية، 
والبرازيل  الهند  في  ويتفشى  ويتحور  ويتمحور 
على  قفز  أي  أن  يعني  ما  وهو  أفريقيا،  وجنوب 
النتائج وتوقعات اقتصادية وسكانية وصحية اآلن، 
يعتبر تهريجاً ال يستند إلى أساس علمي، ويتعين 
علينا التوقف عن الحديث عن بدء مرحلة لالنتعاش 

والتخطيط لمرحلة ما بعد الجائحة.
بيد أن توفيق يعترف بأن عدداً من الدول بدأت 

التعافي من التداعيات السلبية للجائحة ومنها دول 
عربية، إذ بدأ الطلب يستعيد بعضاً من حيويته، في 
الوقت الذي توقفت فيه سالسل التوريد خصوصاً 
استمرار  بسبب  آسيا  شرق  جنوب  من  القادمة 
وصعوبة  المصانع،  من  العديد  وإغالق  الجائحة، 

عودتها السريعة لإلنتاج.
ويضيف: »تعافي الطلب بدرجة كبيرة مع توقف 
العرض، معناه تضخم متناهي الشدة، وهو ما يشير 
الفترة  خالل  السلع  أسعار  في  كبير  ارتفاع  إلى 
المقبلة، خصوصاً وأن الحكومات لجأت إلى طباعة 
تداعيات  لمواجهة  الماضية  الفترة  خالل  النقود 
األزمة، وال يزال معظم هذه األموال في األسواق 
للعودة لالستهالك مرة  المناسبة  الفرصة  تتحين 

أخرى، مما يرفع من معدالت التضخم«.
كبيرة  اقتصادية  مشاكل  سنواجه  نحن  إذن 
خالل الفترة المقبلة، وفي ظل استمرار العيش مع 
تحورات كورونا، لذلك يجب على كافة المستهلكين 
في عالمنا العربي، شراء ما يحتاجونه اليوم أو غداً 
وبسرعة ولو بالتقسيط قبل موجة ارتفاع مرتقبة 
ألسعار السلع والخدمات، كما يتعين على منتجي 
السلع الذين يستوردون خاماتهم من جنوب شرق 
آسيا بالتحديد، بناء هيكل أسعار البيع المستقبلية 

على أساس أسعار المواد الخام الجديدة.
الخام  المواد  أسعار  فإن  توفيق،  وبحسب 
تسجل  أنواعها  بمختلف  والمعادن  والسلع 
ألسعار  بالنسبة  الحال  وكذلك  متتالية،  ارتفاعات 
الوقود وتكلفة الشحن والطيران، وبدرجات تعدت 
السلع،  أسعار  في  ارتفاعاً  يعني  ما  وهو   ،%100
يترافق ذلك مع تعافي الطلب في الغرب، وتوقف 
عن  األول  المسئول  يعتبر  الذي  الشحن  سالسل 

التضخم المنتظر.
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المحمد  انتصار  الشيخة  اإلنسانية  سفيرة 
للتضامن  العربي  االتحاد  رئيس  نائب  الصباح 
رائدات  إحدى  هي  الكويت  بدولة  االجتماعي 
العمل التنموي بالوطن العربي، تقف بالمصاف 
األولى بين القيادات النسائية الخليجية المؤثرة 
دور  ولها  واإلسالمي،  العربي  العالم  في 
متميز، ولها حضور متميز وتواجد مستمر في 
لها  لما  والعربي  والخليجي  الكويتي  المجتمع 
المتوسطة  المشروعات  دعم  في  إسهامات  من 

 حوار: رمي حممد-م�شر 

والصغيرة والمعارض الخيرية.
انشغلت بالعمل اإلنساني والتطوعي ووضعت 
على عاتقها مساعدة أصحاب الهمم للخروج من 
الرؤية  لتحقيق  وساعدت  االجتماعية،  العزلة 
أصحاب  بدمج  السياسية  للقيادة  المستنيرة 
في  المرأة  دور  على  وأكدت  بالمجتمع،  الهمم 

تحقيق التنمية.
التكريمات  من  العديد  على  الصباح  حصلت 
تم  اإلنسانية،  للمساعدات  الدولية  لجهودها 

النوايا  وسفيرة  العادة  فوق  سفيراً  منحها 
الفخرية،  الدكتوراة  على  حاصلة  الحسنة 
إلحياء  العربية  الكويتية  المبادرة  وترأست 
المصرية  األراضي  من  انطلقت  التي  التراث 

بمشاركة 18 دولة عربية.
وأكدت في حوارها مع »999« على أن المبادرة 
تهدف في المقام األول إلى توطيد العالقات بين 
الشعوب من خالل منصة ثقافية تجوب الدول 
العربية للحفاظ على الهوية العربية والخليجية 

انتصار الصباح لـ »999«: 
العمل االجتماعي التطوعي الركيزة 

األساسية في بناء المجتمع والنهوض به
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العربية  والتقاليد  التراث  على  والحفاظ 
والفنون  اليدوية  الحرف  وعلى  المشتركة، 
البصرية إلى جانب تمكين المرأة وإبراز دورها 
واالستعانة  بالمجتمع  الفكري  الوعي  بث  في 

بالتجارب الشبابية للمبدعين بالوطن العربي.
إحياء  لمبادرة  القادمة  المحطة  أن  وأشارت 
العربية  اإلمارات  دولة  في  ستكون  التراث 

المتحدة.. وفيما يلي نص الحوار.
مبادرة  تدشين  وراء  األهداف  هي  ما   <

الحفاظ على التراث الخليجي العربي؟
انطلقت  الهوية  على  الحفاظ  أجل  من   -
منها  الهدف  التراث،  إلحياء  الكويتية  المبادرة 
يعطي  مما  والفن  الثقافة  دمج  إلى  السعي 
والربط  الشعوب  بين  الواسع  االتصال  فرصة 
العربي من خالل تعزيز دور  بين دول الوطن 
الصغيرة  المشروعات  ودعم  الناعمة  القوة 
وتنمية المبدعين، وإظهار ثقافات جديدة بالدمج 
والتبادل والرؤى واإلبداعات لترى النور. كما إن 
هناك اهتماماً خاصاً بالمبدعين من ذوي الهمم 
المبادرات  تلك  وتأتي  بالمجتمع،  وانخراطهم 
والعمل  التعاون  جهود  لتفعيل  فرصة  لتكون 
والمبدعين  الحرف  أصحاب  مع  المشترك 
والفنيين، ونستعرض من خاللها حرفاً متنوعة 
عديدة  دول  من  متميزة  مجموعة  بمشاركة 
لزيادة التعارف والتقارب بين الشعوب العربية 
دولة  كل  تراث  عرض  خالل  من  والخليجية 
الشعبية  واألزياء  والتقاليد  والعادات  وثقافتها 
الخاصة بها لمزيد من التعارف وتبادل الثقافة، 
كما إن المؤتمر يعد فرصة مهمة لتبادل األفكار 
الصغيرة  المشروعات  حول  المشاركين  بين 
واستعراض التجارب الشبابية بين المبدعين في 

الوطن العربي.
لالنطالقة  القاهرة  اختيار  عن  وماذا   <

األولى لمبادرة »إحياء التراث«؟
- إقامة النسخة األولى من المبادرة الكويتية 
من  العربية  دولة   18 بمشاركة  التراث  إلحياء 
الجميع  تحتضن  التي  مصر  الكبرى  الشقيقة 
الدول  لدى  خاصة  ومكانة  أهمية  من  لها  لما 
لدور  نظراً  والخليجية،  العربية  والشعوب 
فالبنية  والحضاري.  والتاريخي  الثقافي  مصر 
التحتية للتراث المصري تتوفر بغزارة والتراث 
المستويات  تضم  ألنها  أرضها،  على  حاضر 
من  كثير  على  تحافظ  مصر  ومازالت  كافة، 
الكنوز والتراث، ولم تنل منها الحداثة المفرطة. 
ألحياء  دائم  معرض  هناك  يكون  أن  والتمني 
التراث في الدول العربية كافة مثل ما يحدث في 
دولة اإلمارات الشقيقة التي كان لها السبق في 
تحقيق هذه الفكرة المبدعة، ولذلك فإن المبادرة 
عند  تتوقف  لن  التراث  على  للحفاظ  الكويتية 
مصر فقط، إذ ستكون جولتنا الثانية في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة لما لها من دور كبير 
في الحفاظ على الهوية الخليجية، تليها المملكة 

العربية السعودية.

األصالة والمعاصرة
التوازن  عالقة  تحقيق  يتم  كيف  برأيك   <

بين اإلرث والحضارة؟
للشعوب  التاريخية  الحاضنة  هو  التراث 
على اختالفها وهو ما يمنحها هويتها المميزة، 
واإلمارات بقيادتها الرشيدة والرؤية المستنيرة 
الشعبي  التراث  على  فحافظت  المعادلة  حققت 
ومقتنيات  وفنون  وتقاليد  عادات  من  الخليجي 
والتًطُور  األجيال.  تتوارثه  التراث  من  مادية 
تراثها  على  الحفاظ  من  يمنعها  أن  يجب  ال 
وأصالتها وعاداتها بمواكبة النهضة الحضارية. 
وتعد تجربة اإلمارات من التجارب الناجحة في 
تحقيق التنمية المستدامة التي تؤكد على إمكانية 

الجمع ما بين األصالة والمعاصرة. 
النافذة  هي  اإللكترونية  المنصات   <
سيتوفر  هل  الجديدة...  لألجيال  للوصول 

طرح التراث إلكترونياً؟
ليواكب  تفعيله  ويتم  مطروح  األمر  هذا   -
للشباب  نصل  وسوف  والتكنولوجيا،  الحداثة 
الحديثة،  الحياة  في  وأسلوبهم  بطريقتهم 
يتناسب  الذي  بالشكل  التراث  تقديم  فهدفنا 
اإلدراكية.  وقدراتهم  الشباب  مستويات  مع 
لكبار  واإلصدارات  الكتب  لضم  مقترح  وهناك 
السابقين  والمبدعين  الكتاب  من  األسماء 
والحاليين وتجميع أكبر قدر من األعمال الفنية 
أسهموا في  الذين  للمبدعين  العربي  العالم  في 

هدفنا دعم امل�صروعات ال�صغرية لدفع 

عجلة التنمية امل�صتدامة
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الفن  ذاكرة  لتكون  الفنون،  أنواع  أروع  تقديم 
الجميل زاخرة بالرواد لتعريف األجيال الجديدة 
بتراث أجدادهم وتوعيتهم بالحفاظ على التراث 
من االندثار. كما نراعي تحديث وتطوير طرق 
عرض التراث ليكون واجهة سياحية، فالمواقع 
الحضاري  اإلرث  من  جزءاً  تعتبر  األثرية 
وتأهيلها  بها  االهتمام  علينا  ،وينبغي  للشعوب 
من الناحية السياحية حتى تكون الدول العربية 

من نقاط الجذب السياحية المهمة.

التمكين
تواجه  التي  التحديات  هي  ما  برأيك   <

المرأة العربية؟
- المرأة العربية استطاعت أن تشق طريقها 
في  متقدمة  مكانة  أكسبتها  نجاحات  وتحقق 
تنجزه  أن  بما تستطيع  لتؤكد  األوسط  الشرق 
العربية، وذلك بدعم  المجتمعات  من أعمال في 
بأهمية  السياسية  القيادة  من  ورغبة  وإيمان 
المجتمع وتطويره، حيث أولت  المرأة في  دور 
للمرأة الفرصة للتسلح بالعلم لتحقيق طموحها 
وأن تتبوأ المناصب القيادية وننتظر المزيد من 
العمل والجهد من أجل أن تحتل المرأة العربية 
مكانها الحقيقي لتسهم في دفع عجلة التنمية. 
وعندما تكون هناك نماذج أمام النساء يحتذى 
بها فمن المحتمل بشكل أكبر أن يشجعهن ذلك 
التي  المهارات  وجلب  بقوة  العمل  دخول  على 

تفيد المجتمع.
ماثالً  المرأة  ضد  العنف  مازال  لكن   <
هذه  نواجه  كيف  العربية..  المجتمعات  في 

الظاهرة؟
- ظاهرة العنف ضد النساء من أكثر اآلفات 
المجتمعية انتشاراً في منطقتنا العربية، إال أنها 
طرق  وحول  المجتمع  وثقافة  بطبيعة  تتأثر 
التعامل معها، وإنني ضد العنف األسري الذي 
له أسبابه المتعددة، وقد أدى إلى تدمير بعض 
األسر من طالق وتعثر لحال األبناء وغير ذلك. 
وقد اقترحت وضع بند في عقد الزواج لحماية 
المرأة من العنف البدني والمعنوي الذي يصيب 
عنيفة  إلى شخصيات  والتحول  بالكآبة  النساء 
مما يؤثر على حالتهن االجتماعية واالقتصادية. 
الجهات  من  ومبادرات  محاوالت  وهناك 
السياسية تعمل على القضاء على ظاهرة العنف 
ضد  العنف  مكافحة  برامج  منها  المرأة  ضد 
اإلبالغ  لغايات  آمنة  إجراءات  ووضع  المرأة 
عن حاالت العنف وكسر حاجز الخوف للمرأة 
على  عالوة  حقوقها،  لمعرفة  قانونياً  وتثقيفها 
تمكين المرأة في المجتمع وهذا من أهم أهداف 

التنمية المستدامة.

ثقافة التطوع
»العمل  يلعبه  الذي  الدور  ترين  كيف   <

التطوعي« في تنمية المجتمع؟
يأتي   المجتمع  في  التطوع  ثقافة  تعزيز   -
مبدأ  وتحقيق  العمل  هذا  بأهمية  منا  إيماناً 

من  يتم  الذي  والمجتمعي  االجتماعي  التكافل 
خالله تقديم الخدمات المختلفة للمجتمع من َقبْل 
في  األساسي  دافعهم  طوعاً،  ومكوناته  أفراده 
ذلك إحساسهم بالمسؤولية االجتماعية ورغبتهم 
في زيادة لحمة التماسك الوطني واإلسهام في 
تطوير المجتمع. فاألعمال التطوعية التي تسهم 
بالنهوض التنموي ونحن نعمل من خالل هذه 
السياسة لرفع قيمة العمل التطوعي بما ينسجم 
فينا  زرعت  التي  الرشيدة  القيادة  تطلعات  مع 
حب العمل اإلنساني النبيل ومساعدة اآلخرين 
ويأتي  الحاجة،  وقت  الالزم  الدعم  تقديم  عبر 

ذلك تأكيداً على روح التالحم المجتمعي.
للتضامن  العربي  لالتحاد  التابع  والفريق 
يضم  االقتصادية  الوحدة  لمجلس  االجتماعي 
المتطوعين  الكويتي  الشباب  من  مجموعة 
للقيام باألعمال اإلنسانية التي تدل على تكاتف 
ومبادئ  قيم  من  انطالقاً  يعمل  الذي  مجتمعنا 
لفعل الخير، فالتطوع يعد من الركائز األساسية 
ألي مجتمع يسعى لغرس المواطنة في نفوس 
بجديد  يوماً  يكن  لم  التطوعي  والعمل  أبنائه 
الذكور واإلناث،  الكويت سواء من  على شباب 
التعريف  الدور في  االجتماعي  للتواصل  وكان 
به بشكل أكثر ونشر صور التعاون والتكاتف 
الكويتي  المجتمع  يسود  الذي  والتماسك 
والخليجي والعربي لتحقيق أحد روافد وأهداف 

التنمية المستدامة.

تفعيل التعاون
> كونك رائدة من رائدات العمل التطوعي 
هذه  عن  حدثينا  الهمم«  »أصحاب  لدعم 

التجربة؟
وأصحاب  والمؤثرون  الملهمون  هم   -
منهم  أستمد  إنني  قلت  إن  أبالغ  وال  العزيمة 
القوة واإلصرار، ومنذ 2007 مع بداية اهتمامي 
بالعمل التطوعي من أجلهم  وأنا أرى عزيمتهم 
وحبهم للحياة وكيف يواجهون الصعاب لتحقيق 
مساندتهم  ودورنا  وطموحاتهم  أحالمهم 

ودعمهم لتحقيق حقهم في الحياة.
تحقيقها  تودين  التي  األشياء  هي  ما   <

لمواجهة الصعاب أمام أصحاب الهمم؟
- ال شك أن نظرة المجتمع ألصحاب الهمم 
الدولة  من  مستنيرة  رؤية  وهناك  تغيرت، 
من  جزء  أنهم  على  الضوء  وتسليط  واإلعالم 
العون  يد  لهم  نمد  بأن  أصيل  وحق  المجتمع، 
باالهتمام والدعم والمساندة والعمل على كسر 
عزلتهم، والتجارب أثبتت بأنه عندما تغيرت نظرة 
المجتمع ورعاية الدولة لهذه الفئة العزيزة على 
قلوبنا من أصحاب الهمم واستردوا حقهم في 
الحياة واستمدوا ثقتهم بأنفسهم أبدعوا وأبهروا 
الجميع وأعطونا أكبر درس في الحياة بالتحدي 
واإلصرار، هبوا وانطلقوا وحققوا نجاحات عجز 
عنها غيرهم من األصحاء وتكاتفوا يداً بيد لبناء 

أوطانهم وننتظر منهم المزيد.

اأ�صحاب الهمم التحدي الذي حول نقطة 

ال�صعف اإىل م�صدر القوة

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.
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الجريمة و العقاب
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كان يوم األحد الثامن من يونيو للعام 2008 
يوماً حزيناً لدى سكان العاصمة اليابانية طوكيو 
ذهب  مذبحة  التجاري  اكيهابارا  حي  شهد  إذ 
ضحيتها عدد من المواطنين بين قتيل وجريح 
كاتو  توموهيرو  يدعى  شاب  قام  عندما  وذلك 
تملكته  وقد  يقود شاحنة مستأجرة  كان  الذي 
حالة من الهيجان باالنقضاض على المارة قرب 
محطة القطارات في الحي الذي تكثر فيه متاجر 
السلع اإللكترونية ويكتظ بالسياح خاصة خالل 

عطلة نهاية األسبوع.
يالحق  كان  الشاب  فإن  للشهود  ووفقاً 
كانوا  الذين  عشوائي  بشكل  المارة  بسيارته 
وقتل  بعضهم  دهس  حيث  أمامه  من  يفرون 
ثالثة على الفور وأصاب اثنين آخرين، ثم أوقف 
وقام  بسكين  مسلحاً  منها  وترجل  الشاحنة 
بطعن اثني عشر شخصاً آخرين، وهو يصرخ 
عالياً ما أدى إلى قتل أربعة منهم وإصابة ثمانية، 

حيث أصبح 
إجمالي القتلى سبعة ضحايا في هذه الجريمة 
طوكيو  في  نادراً  حدثاً  وقوعها  كان  التي 

المعروفة بأمنها القومي وخلوها من الجرائم.
وقال أحد الشهود إن القاتل كان يتفوه بكالم 
غير مفهوم بينما كان يغرس سكينه في أجساد 
المارة, وقد طارده أفراد الشرطة وقام أحدهم 

بإشهار مسدسه تجاهه.
مما أجبره على إلقاء سكينته وكان يبعد فقط 

نحو مائتي متر عن الشاحنة. 
من  والعشرين  الخامسة  البالغ  الجاني  قال 
العمر إثر اعتقاله إنه تعب من الحياة وإنه جاء 
الى هذا الحي لقتل الناس بشكل عشوائي حيث 
أودع السجن التابع إلدارة الشرطة وبعد أسبوع 

ترجمة: د. ح�شن الغول 

وجهت إليه تهمة االشتباه في القتل.
 1982 سبتمبر  في  توموهيرو  كاتو  ولد 
يعمل  والده  وكان  أسرته,  بيت  في  وترعرع 
متفوًق  الطفل  وكان  مالية  مؤسسة  في  مديراً 
في مرحلة الدراسة االبتدائية وتميز في المجال 

الرياضي.
العامة  الثانوية  المرحلة  إلى  وصل  وعندما 
نفسه  الوقت  التنس وفي  لفريق  أصبح رئيساً 
أسرته  أفراد  مع  التعامل  في  أسلوبه  اتصف 
بالعنف خاصة بعد أن التحق بمدرسة أوموني 
الثانوية التي تضم النخبة من الطلبة والمعلمين, 
ومع الوقت كانت الخالفات تتسع وكان يعتقد 

أن أسرته تخلت عنه.
مما  من زمالئه  الشاب محبوباً  هذا  يكن  لم 
أثر على قدراته الدراسية حيث فشل في اجتياز 
اختبارات االلتحاق بجامعة هوكايدو، مما جعله 
إحدى  في  كميكانيكي سيارات  للتدرب  يضطر 
الكليات الفنية وبعد ذلك عمل في مصنع لقطع 

غيار السيارات لفترة مؤقتة.
وقد  أبويه,  مع  العالقة  تدهور  استمر  كما 
والديه  أن  عن  أخيه  مع  أجريت  مقابلة  كشفت 
لكي  عليهما  الضغط  من  الكثير  يمارسان  كانا 
يحققا تفوقاً في الدراسة، كما أشار أحد الجيران 
الى أن كاتو كان يتعرض للعقاب على يد أبويه، 
البيت  البقاء خارج  حيث أجبراه ذات مرة على 

في إحدى ليالي الشتاء الثلجية.
ورجال  المسؤولين  من  الكثير  ركز  وقد 
اإلعالم على ظروف تنشئة كاتو ويأس عائلته 
العام  في  االنتحار  حاول  والذي  إصالحه  من 
يقودها  التي  بسيارته  اصطدم  عندما   2006

بسرعة بأحد الجدران بشكل متعمد.

ارتكبها  التي  المذبحة  من  أيام  ثالثة  وقبل 
الشاب كان شديد الغضب من زمالئه في العمل، 
حيث اتهمهم بأنهم يخفون مالبس عمله, وغادر 
مكان العمل مبكراً مدركاً أنه على وشك فقدان 
اتخاذ  التفكير في  يبدأ  ما جعله  وظيفته, وهذا 
إجراء انتقامي ضد الناس بشكل عام خاصة بعد 

أن غرق في الديون.
كما قام الشاب ببعث رسائل من خالل هاتفه 
العنكبوتية و  المحمول إلى أحد مواقع الشبكة 
كشف في رسالته األخيرة عن نواياه وذلك قبل 

عشرين دقيقة من وقوع االعتداء الدموي.
أشار  الشاب  إن  الشرطة  وقال مسؤول في 
في  الناس  سيقتل  أنه  إلى  األولى  رسالته  في 
كانت  »لو  قال  أخرى  رسالة  وفي  أكيهابارا, 
هنالك صديقة إلى جانبي فإنني لن أترك عملي, 
فأي شخص يحمل بداخله بعض األمل سيفهم 
لي  يكون  ولن  صديق,  بدون  فأنا  مشاعري 
صديق في المستقبل, الجميع يتجاهلونني ألنني 
قبيح, فأنا أسوأ من القمامة فهي على األقل يتم 

تدويرها ومعالجتها«.
في  خطته  عن  أخرى  رسائل  كشفت  وقد 
هجومه  ليواصل  وسكين  شاحنة  استخدام 
حتى  بداخلها  انتظر  حيث  يغادرها  عندما 
ثم بدأ االعتداء  أصبحت المنطقة أكثر ازدحاماً 

المرعب.
تم اعتقال كاتو بتهمة محاولة القتل بعد أن 
امرأة, وبعد  شاهده شرطي وهو يحاول طعن 
العام  النائب  مكتب  إلى  إرساله  تم  قليلة  أيام 
في طوكيو ولم تمض سوى أيام قليلة حتى تم 
اعتقاله من جديد بصفته المشتبه به األول في 

ارتكاب مذبحة المحطة.

مذبحة في محطة 
قطارات طوكيو
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من  التسجيالت  كل  أزال  قد  الشاب  وكان 
أنه  مدعياً  االعتداء  بدء  قبل  المحمول  هاتفه 
حوله,وقال  من  ضيق  يثير  ال  حتى  بذلك  قام 
إنه كتب تلك الرسائل وبعثها آمالً أن تكتشفها 
وقد  فعلته.  ارتكاب  من  بمنعه  وتقوم  الشرطة 
من  يومين  قبل  السكاكين  بعض  بشراء  قام 
الحادث من متجر لألسلحة إضافة إلى قفازين 
إلى  حضر  كما  تلسكوبية,  وعصا  الجلد  من 
المكان قبل يوم واحد من ارتكاب جريمته ليبيع 
جهاز الكومبيوتر الخاص به ليكون لديه المال 
الكافي الستئجار شاحنة.  وقد أحدث االعتداء 
الدموي صدمة داخل اليابان وردود فعل كبيرة 
المجتمع  ثقة  هز  كما  العالمي,  المستوى  على 
الياباني بقدرة الدولة على حماية أمن المواطن. 
القوانين  مراجعة  الحكومة  قررت  الفور  وعلى 
المتعلقة بحمل واستخدام السالح األبيض, كما 

تم تشديد اإلجراءات األمنية في منطقة محطة 
القطارات.

القاتل  وإدانة  2008 تمت محاكمة  يونيو  في 
المتسلسل تسوتومو ميازيكي بارتكاب جرائم 
قتل ذهب ضحيتها عدد من األطفال حيث أعدم 
شنقاً خالل وقت قصير, وربط بعضهم سرعة 
مذبحة  على  الرسمي  الفعل  برد  الحكم  تنفيذ 
األخ األصغر  أقدم   2014 أبريل  المحطة.  وفي 
لكاتو والبالغ الثامنة والعشرين من العمر على 
قرر  إنه  فيها  قال  رسالة  ترك  حيث  االنتحار 
القيام بهذه الخطوة لشعوره بالخزي والعار لما 

قام به أخوه.
في 24 مارس 2011 حكم على كاتو باإلعدام 
وجدت  أن  بعد  طوكيو  محاكم  إحدى  قبل  من 
الدموي  االعتداء  عن  كامل  بشكل  مسؤول  أنه 
في حي أكيهابارا, وفي سبتمبر من العام 2012 

قامت محكمة طوكيو العليا بتأييد حكم اإلعدام.
اقترفت  لما  عبر عن حزنه  القاتل من جهته 
للضحايا  االعتذار  في  يرغب  إنه  وقال  يداه 
أنه مدان رغم  والمصابين وعائالتهم واعترف 
 . الحادث  جوانب  بعض  يذكر  ال  بأنه  ادعائه 
بتأييد  العليا  المحكمة  2015 قامت  وفي فبراير 
حكم اإلعدام. جرت عملية الطعن هذه بعد سبع 
أوساكا  مدرسة  مذبحة  حدوث  من  سنوات 
التي أدت إلى مقتل ثمانية تالميذ . وفي العام 
2008 كانت هناك عملية طعن عشوائية بالسكين 
ووفقاً  كاناجاوا.  ماساهيرو  السفاح  قبل  من 
عشوائياً  هجوماً   67 فإن  الشرطة  إلحصائيات 
من  السنوات  خالل  اليابان  في  وقع  مشابهاً 
1998 وحتى 2007 وقيل إن ما ارتكبه كاتو كان 
األسوأ من بين االعتداءات الدموية التي شهدتها 

اليابان منذ الحرب العالمية الثانية.
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الجريمة و العقاب

طالبة  الّصبا،  بريعان  فتاة  عاماً«،   18 ل،  »راما، 
بالثانوية. دخلت كأّي إنسان صراعاً من الّصراعات 
اليومية، التي ُيبتلى بها الناس في العادة.. فقد وجدت 

نفسها في مكان مملوء بالّذهب.
»وفاء«،  صاحبته  بإرادة  المكان  »راما«  دخلت 
وبكامل ِرضاها.. فقد وثقت األخيرة بـ »راما« وثوقاً 
تاّماً، ولم تشّك يوماً بأمانتها وصدقيّتها.. لكّن الفتاة 
»راما«، انهزمت أمام بريق الّذهب ولمعانه.. ناِسية أو 
ُمتناِسية، أّن عّفة النفس وكرامتها أعظُم وأخلُد من كّل 

األحجار الكريمة.
توّهمت »راما« كأّي مجرم أو مجرمة، أّن جريمتها 
الذي  الشيطان  أّن  تدرك  ولم  غامضاً،  سّراً  ستظّل 
أنصاره  يوقع  والذي  الناس،  صدور  في  يوسوس 
في أّتون التّهلكة، يتخلّى عنهم بلحظة، ويتركهم نهباً 

للوساوس واألوهام.. 
دخلت »راما« عالَم اللصوصية واإلجرام من الباب 
العقابيّة  “المؤسسات  بإحدى  اآلن  وهي  العريض.. 
الدولة، تبكي حّظها بمرارة، تلوم  واإلصالحيّة” في 
نفسها األّمارة بالّسوء والطمع.. تتّهم الحرمان والفقر 
اللذين أوصالها عنوًة إلى هذا المصير األسود، بأّنهما 

الّسبب بسقوطها من قائمة الخير والبياض..
حافلة  مثيرة..  عجيبة..  قصة  »راما«  قصة 
بالّصراعات التي تقّدم أنموذجاً لفتاة ترفض الواقع 
طالبة  من  وتحّولَت  عليها،  الظروف  فرضته  الذي 
في الشهادة الثانوية، على أعتاب الجامعة، إلى فتاة 
مجرمة منحرفة، تجالُس أرباب الجرائم، ومحتِرفيها، 

وُصنّاعها..
»وفاء«،  ُتْدَعى  طيّبة  صديقة  »راما«  لـ  كان 
ذاتها،  الثانوية  المدرسة  في  طالبتان  واالثنتان 
الوداع  وتعودتا عند االنصراف، أن تتبادال إشارات 
المعتادة، على أمل اللقاء مساًء في منزل »وفاء«، لتبدأ 

من هناك رحلة الدراسة من دون تقاُعس..
ابنته  على  يبخل  ال  )المقاِول(،  »راما«  والد  كان 
الُمدلّلة بأّي شيء تطلبه، فهي ابنته الثانية، وهي فتاته 
وتعمل  تدلّلها،  الطيّبة  المرأة  أمها  وكانت  الّصغرى، 

جاهدة على إسعاد عائلتها جميعاً..
كانت »راما« كوكتيل سعادة وفرح وأمل، أرسلتها 
في  تخّرجت  التي  »نائلة«،  وأختها  لوالديها  السماء 

اإعداد: وجيه ح�شن

أحد  في  موظفة  اآلن  وهي  سنتين،  من  الجامعة 
المصارف الخاّصة، براتٍب محترم..

وبالفعل عرفت »راما« معنى حياة التّرف.. وكان 
عدد من طالبات الثانوية التي تدرس فيها يحسدنها 

على لباسها األنيق، وهندامها »الشيك«!
هذه  بكّل  التام  االندغام  لها  يترك  لم  القدر  لكّن 
البحبوبة من العيش، فللقدر دائماً كلمتُه وإرادُته شئنا 

أو رفضنا..
األسرة،  سعادة  السعادة..  رياح  تبّدلت  فجأة.. 
صارت  السفينة،  رّبان  على  الصّخاب  الموج  انقلب 
شجره  باصفرار  الخريف  هو  واحداً  فصالً  الدنيا 
)المقاِول(  األب  حاصرت  فالّديون  واألوراق.. 

حصاراً خانقاً، كما تحاصر الماء جزيرًة ما..
تبّدلت  األسرة،  سعادة  الباهظة  الّديوُن  قضمت 
حياتهم.. سرقت الّديون الباهظة سعادة األب أيضاً، 
والتي كانت تزّين نفسه ووجهه وتعامالته مع أفراد 

أسرته، ومع اآلخرين..
حزيناً كئيباً قبَع األُب في المنزل يجتّر أيامه! ابتعد 
عن الناس، حتى أقربهم إلى قلبه.. »فالدَّْين َهّمٌ في 
الليل، وَمذلّةٌ في النّهار«، ال يشعر بقسوة صخرته إاّل 

َمْن كابده، وعاَنى جبروته..
العّز  أيام  بعد  مادّياً،  األسرة  أحوال  تدهورت 
سماء  في  طيوُرها  ترفرف  كانت  التي  والبحبوحة 
العائلة.. ألم يقل المثل: “احفْظ قرَشك األبيض ليوِمَك 

األسود”؟!
كانت »راما« المدلّلة تتصّور أّي شيء، إاّل أن ُتغلِق 
الطريقة  بهذه  روحها،  وبهجة  قلبها،  سعادة  الحياة 

الفّظة.. غير الُمتوقَّعة؟
ها  تستيقظ »راما« من أحالم اليقظة، على صوت أمِّ

قائلة لها:
- صديقتُك »وفاء« على الهاتف..

- أهالً »وفاء«..
- تأّخرِت..

-مسا فة الطريق..
»وفاء«، لماذا  »راما« وهي تدخل منزل  ال تدري 
المنزل  أثاث  اّتجاه، تتفحص  أرسلت عينيها في كّل 
نوعاً  ُتجِري  كانت  لكأّنها  كاّفة،  وموجوداته  الفخم، 
الحالي ووضع صديقتها  بين وضعها  المقارنة  من 

»وفاء«، فكاَن البَْوُن شاسعاً..فوالد »وفاء« رجل ثري 
جّداً..

باغتَتْها  الفواكه،  عصير  لتناول  جلستا  وحين 
»راما« بسؤال ُمفاِجىء:

المقاوالت  - هل والدك ال يزال يعمل في مجال 
العاّمة؟

- نعم ال يزال.. لكْن ما مناسبة هذا السؤال؟
- ال شيء.. ال شيء..

إلى هنا كّفت »راما« عن هذا الحديث، لتخوض في 
بحِر حديٍث آخر، ال عالقة له بالمقاوالت والمشاريع..
»راما«،  صديقتها  والد  أّن  تعرف  ال  »وفاء« 
)المقاِول الّسابق، الذي كان ثرّياً(، يقبع اليوم بإحدى 
»المؤسسات العقابيّة واإلصالحيّة« في الدولة، بسبب 

حجم الّديون المتراكمة عليه لمؤّسسات وأفراد..
أمل  على  دروسهما،  مراجعة  من  الفتاتان  انتهت 
متابعتها بشكل يومي، أو شبه يومي، لكن في منزل 
»وفاء« حصراً، كما طلبت األخيرة ذلك، ألّن أسرتها 
مشغولة دائماً خارج المنزل، ويكاد المنزل أن يكون 
»وفاء«  شبه خاٍل من وجود أحد فيه، بخاصة وأّن 

وحيدة أبويها..
»راما«،  الغالية  بصديقتها  “وفاء”  تعلّق  ولشّدة 
وثقتها بها، فقد سلّمتها نسخة من مفاتيح المنزل.. 
تدخل وتخرج متى تشاء.. كانت المفاتيح هي مفاتيح 

الكنز الذي كانت »راما« بلهفة تبحث عنه..
اآلن.. لماذا ال تمأل يديها من هذا الكنز، الذي ساقه 

القدر إليها من دون تعب أو عناء؟ 
»وفاء«  صديقتها  من  »راما«  عرفت  مّرة،  ذات 
بسبب حضورها  المنزل،  في  اليوم  هذا  أحد  ال  أّنه 
في  الفخمة  الفنادق  بأحد  والديها حفلة خطوبة  مع 

المدينة..
من  طبٍق  على  تأتيها  الذهبيّة  الفرصة  هي  ها 

حرير..
وضعت  »وفاء«،  منزل  إلى  ليالً  »راما«  توجهت 
معدودات،  دقائق  وبعد  دخلت..  الباب،  في  المفتاح 
ثمينة،  مجوهرات  علبة  يدها  وفي  المنزل،  غادرت 

التقطتها من خزانة والدة »وفاء«!
جعلت  الخطوبة،  حفل  من  األسرة  عودة  وبعد 
تفقدت  حين  وألم،  غيٍظ  في  »وفاء«  والدة  المفاجأة 

أمام بريق الّذهب!
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كيلوغرامين  على  تحتوي  التي  المجوهرات  علبة 
فلم  الوحيدة،  والبنتها  لها  الّذهبية  المجوهرات  من 

تجْدها..
وزوجها  األم  تأخذ  الّضاغطة  األفكار  صارت 
وابنتهما »وفاء« شرقاً وغرباً، فقد دخلت األسرة في 
جميعاً  تلّفهم  والشكوك  أمرها،  من  َبيَْص«  »َحيَْص 
إّن شخصاً  يقولون:  األنحاء، وهم  كّل  كجزيرة من 
والَذ  المجوهرات،  علبة  سرق  الذي  هو  مجهوالً 

بالفرار..
شرطة  لمركز  بالغ  بتقديم  »وفاء«  والد  أسرع 

الحّي، شارحاً حكاية الّسرقة، وتفاصيل الواِقعة..
الضابط  كان  معدودات،  دقائق  خالل  وبالفعل 
»يوسف« رئيس »قسم التحرّيات والمباحث الجنائيّة« 
إلى  عناصره يحضرون  الشرطة وبعض  مركز  في 
منزل األسرة المنكوبة، يمسحون كّل قطعة فيه، في 
محاولة جاّدة لكشف أّي طرف خيط يقودهم لمعرفة 

الّشخص الجاني..
األسرة  يمطر  الضابط  راح  عينه،  الوقت  وفي 
ِبَسيٍل من األسئلة الدقيقة، للوصول إلى الحقيقة، لكّن 
النتائج أفضت إلى الشيء، وإلى عدم توجيه أصابع 

االّتهام أليِّ شخص بعينه!
كما انتهت عمليات الُمعاينة لعدم وجود أّي بصمات 
وال أّي فوضى بمحتويات المنزل، األمر الذي يرّجح 
أّن الّسارق ليس غريباً، أو شخصاً طارئاً، وأنه دخل 

المنزل من بابه الرئيس..
وبعد أيام، عادت »وفاء« بذاكرتها للوراء، لتتذّكر 
لصديقتها  المنزل  مفاتيح  من  نسخة  أعطت  أّنها 
»راما«، التي أّكدت لها بعد فترة، أّن المفاتيح ضاعت 

منها في أحد مراكز التسوق في المدينة.
»التحرّيات«..  ضابط  رأس  في  الّشكوك  تثور 
أسرة  حول  تحرّياتهم  تكثيف  عناصره  من  فيطلب 

»راما«.. 
تأتي التحرّيات لتؤّكد تدهور الحالة المادّية ألسرة 
»راما«، وأّن »راما« تربطها بـ »وفاء« صداقة طيّبة، 
صداقة  أّن  الثانوية،  طالبات  من  عدد  أقوال  وتؤّكد 

عميقة تربط ما بين الطالبتين..
من  دورية  توّجهت  المعلومات،  هذه  بعد 

»التحرّيات..« إلى منزل »راما«..
وحين فتح الباب، أُسِقط في يد »راما«.. وقالت في 
سّرها: »يا للمصيبة.. يا للطاّمة الكبرى، لقد انكشف 

أمر الّسرقة.. ماذا أفعل يا رّب«؟
باَحْت  التحقيقات،  وأثناء  الشرطة،  مركز  وفي 
السارقة من دون  »هي  أنها  ُمعتِرَفة  بالسّر،  »راما« 
انثيال  مع  تخرج  اعترافاتها  كانت  بينما  سواها«، 
الّدمع من عينيها الغائمتين، وخّديها الُمْحمّرين خجالً 
من نفسها، ومن صديقتها »وفاء« اللطيفة المحترمة 

المحبّة الوفيّة..
للضابط  قائلة  »راما«  صّرحت  التحقيق  في 

»يوسف« رئيس القسم:
عنّي..  َغْصباً  والله  سيّدي..  صعب  الفقر   -

والدّي  مع  َعَرفُت  لي..  وسوَس  خانني..  الشيطان 
أْن  يوماً  أتصّور  أكن  لم  والبحبوحة،  التّرف  حياة 
نصل إلى حاّفة اإلفالس والفقر.. لكن ماذا ينفع النّدم 

سيّدي؟
التقطت بعضاً من أنفاسها، كفكفت بمنديٍل دمعاً 

كان ينثال من عينيها الحزينتين، لتقول:
- لم أجد أمامي يا سيّدي سوى صديقتي الغالية 
الوفيّة »وفاء«، بدليل أّنها صّدقتني، عندما قلت لها: 

»إّن مفاتيح المنزل قد ضاعت منّي«.. 
يومها لِطيبتِها لم تكّذبني بتاتاً..

وأردفْت للضابط الُمحّقق:
أقدمُت  أّنني  نفسي،  أصّدق  ال  اللحظة..  حتى   -
وألّمها..  لصديقتي  العائدة  المجوهرات  سرقة  على 
وأنني سلّمت  خائنة سيّدي..  غبيّة، سخيفة،  أنا  كم 
من  قسماً  لتبيع  »ظبية«  ُتدعى  صديقاتي  إحدى 

المجوهرات.. َكْوني ال أعرف بهذه األمور بتاتاً..
وهنا سألها الضابط »يوسف«:

- وهل كانت »ظبية«، تعلم أّن هذا الّذهب مسروق؟
- بالتأكيد ال تعرف.. كّل ما تعرفه أّنني من أسرة 
باعت  وفعالً  لنا..  هو  الّذهب  أّن  أقنعتُها  وقد  ثرّية، 

قسماً من الّذهب في السوق، وأعطتني النقود..
الضابط  أمر  فقد  نفعاً،  »راما«  دموع  ُتْجِد  لم 

بتوقيفها على ذّمة القضية والتحقيق..
يقول الضابط »يوسف«:

- سألنا الفتاة »وفاء«، ابنة األسرة الثرّية: »ماذا 
سرقت  التي  »راما«،  صديقتك  بحّق  اآلن  تقولين 

مجوهراِتكم بالِخداع والمكر؟
صندوق  إعادة  منها  أطلب  سيّدي..  شيء  ال   -
أحببتها،  أّنني  سيّدي،  أزعجني  ما  المجوهرات.. 

خذلتني،  لألسف  لكنها  غالية،  كأخٍت  بها  ووثقت 
ضيّعت صداقتنا، أفشلت عالقتنا الطيّبة..

قدر  على  تكن  لم  لكنها  وبيتي،  قلبي  لها  فتحُت 
المحبّة والثقة.. فقد خططْت لجريمتها بدافع خِسيس، 
َوخامتها  كانت  مهما  النتائج،  تحّمل  اليوم  فعليها 

وقسوتها..
حائر..  دمعٌ  مقلتيها  في  الح  فقد  برهة،  صمتت 

وأردَفْت للمحّقق:
أفعله  شيء  أّي  بيدي  فليس  سيّدي،  أنا  أّما   -
على  وأنا  المجوهرات،  بإعادة  فقط  أطالب  ألجلها.. 
القضاء،  الشخصي(..أّما  )الحّق  إلسقاط  استعداد 

فهو يتولّى مسألة )الحّق العام(..
وال تزال »راما« السارقة المدانة محجوزة بـإحدى 
الدولة، بعدما  العقابيّة واإلصالحيّة في  المؤسسات 

أصدر القضاء حكمه العادل بسجنها.

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

أخرى هو محض صدفة. 
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أوراق قانونية

أن  الجنائية  المواد  في  العامة  القاعدة 
»القاضي الجنائي الُيطبق غير قانونه الوطني«، 
ويمتنع عليه - من ثم - تطبيق أي قانون أجنبي 

على الجرائم التي يختص بها.
لمبدأ  مباشرة  نتيجة  القاعدة  هذه  وتعد 
المعيار  ُيمثل  الذي  الجنائي«،  القانون  »إقليمية 
الشرائع  مختلف  به  تهتدي  الذي  األساسي 
المكاني لسريانها،  النطاق  الجنائية، في تحديد 
الوطني،  الجنائي  التشريع  أن  مقتضاه  ومن 
يسري  الذي  هو  واإلجرائي،  الجزائي  بشقيه 
وحده، ومن دون غيره من التشريعات الجنائية 
على  ترتكب  التي  الجرائم  كافة  على  األجنبية، 
إقليم الدولة، كما يقتصر نطاق تطبيقه – بحسب 
يمتد  وال  فحسب،  اإلقليم  ذلك  على   - األصل 
الدول األخرى، وهو ذات  أقاليم  إلى سواه من 
المعنى الذي حرص المشرع الجنائي في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة على تأكيده، في المادة 
الصادر  االتحادي،  العقوبات  قانون  من   )16(

بالقانون رقم )3( لسنة 1987.
يقود  إطالقه،  على  المبدأ  هذا  إعمال  وكان 
“إقليمية األحكام  القول بـ  إلى  – بالضرورة - 
الجنائية”، فال يصادف الحكم الجنائي األجنبي 
الصادر من قضاء دولة ما اعترافاً به، أو إعماالً 
آلثاره السلبية أو اإليجابية؛ إال داخل إقليم هذه 

الدولة فحسب.
الجنائي  للحكم  السلبية  باآلثار  وُيقصد 
األجنبي، االعتراف له بـ حجية الشيء المقضي 
فيه”، أو »قوة الشيء المحكوم فيه«، بما مؤداه 
الحكم الصادر في دولة ما، يحول من  أن هذا 
ذات  عن  جديدة،  جنائية  محاكمة  إجراء  دون 
الواقعة في دولة أخرى. وبتعبير آخر؛ فإن ذلك 
الحكم ُيعتبر سبباً النقضاء الدعوى الجنائية، فال 

د. م�شطفى طاهر- م�شت�شار قانوين

تقام مرة ثانية، من أجل العمل نفسه، ضد ذات 
المتهم.

أما اآلثار اإليجابية للحكم الجنائي األجنبي؛ 
فيتمثل أهمها في »القوة التنفيذية« لهذا الحكم، 
أي قابليته للتنفيذ داخل إقليم دولة أخرى، سواء 
فيما يتعلق بالعقوبة األصلية التي قضى بها، أو 
المترتبة عليه، أو  التبعية والتكميلية  بالعقوبات 

باعتباره سابقة في العود.. إلخ.
وقد ظلت فكرة »تالزم السيادتين التشريعية 
والقضائية في المجال الجنائي«، تمثل - ولحقبة 
طويلة - إحدى المسلمات المستقرة في الوجدان 
األمر  وهو  العالم،  دول  من  كثير  في  القانوني 
الذي ترتب عليه إنكار أي قوة تنفيذية لألحكام 
على  ما،  دولة  قضاء  من  الصادرة  الجنائية 
إقليم دولة أخرى، ما لم توجد اتفاقية ثنائية أو 
متعددة األطراف، ُتقرر للحكم الجنائي الصادر 
في دولة ما، قوة تنفيذية في دولة أخرى. وذلك 
من  مظهر  هو  الجنائي  الحكم  أن  إلى  استناداً 
إقليمها،  على  لسيادتها  الدولة  مباشرة  مظاهر 
فضالً عن القول بصعوبة تنفيذ الحكم األجنبي، 
حال قضائه بعقوبة غير معروفة في التشريع 

الوطني للدولة المطالبة بتنفيذه.
على أن هذه األسانيد أصبحت هدفاً لالنتقاد، 
يعد  ولم  والوطني،  الدولي  الصعيدين  على 
التطبيق الجامد لمبدأ »إقليمية القانون الجنائي« 
وما يرتبه من نتائج، محالً للتسليم المطلق من 
هذا  وشهد  المعاصر،  القانوني  الفكر  جانب 
التطبيق تراجعاً مضطرداً، لصالح اتجاه قانوني 
جديد، عبر عن نفسه بوضوح واطراد، في العديد 
الصلة،  ذات  الدولية  والصكوك  االتفاقيات  من 
الحديثة،  الجنائية  الشرائع  من  الكثير  وفي 
مؤكداً على أن االعتراف بالقوة التنفيذية للحكم 

األجنبي ال يعد نزوالً عن »سيادة الدولة«، بقدر 
الدول«  »سيادات  بين  التعاون  نوع من  ما هو 
اختالف  إن  كما  الجريمة،  مكافحة  مجال  في 
التغلب  يمكن  الوطنية،  القوانين  في  العقوبات 
عليه، من خالل تقرير قدر من التقابل أو التعادل 
على  القوانين،  هذه  في  المقررة  العقوبات  بين 
تجاوز  على  المعنية  الدول  يساعد  الذي  النحو 
واستحداث  التقليدية  القانونية  المفاهيم  بعض 
حلول توفيقية مرنة، ترمي إلى تحقيق المواءمة 
وما  الوطنية،  السيادة  اعتبارات  بين  المنشودة 
والقضائية،  التشريعية  السيادة  من  بها  يرتبط 
الدولي  التعاون  متطلبات  وبين  ناحية،  من 
من  وذلك  أخرى،  ناحية  من  المجال،  هذا  في 
خالل تقنين االعتراف المتبادل باآلثار السلبية 
واإليجابية لألحكام الجنائية األجنبية”، السيما 
من  بنوع  األحكام  لهذه  باإلقرار  يتعلق  فيما 
لنا  جاز  )إن  الوطنية«  عبر  التنفيذية  »القوة 
التعاون  تعزيز  في  ُيسهم  وبما  التعبير(،  هذا 
الدولي، ودعم قدرات سلطات إنفاذ القانون، إزاء 
التحديات المتعاظمة التي أصبحت تواجهها في 
العديد من دول العالم، جراء تزايد حجم الجرائم 
وانتقال  ارتكابها،  طرق  وتعقد  أنماطها،  وتعدد 
الكثير منها من طور الجرائم التقليدية البسيطة، 

إلى عالم الجريمة المنظمة عبر الوطنية. 
التنفيذية لألحكام  ولم يعد االعتراف بالقوة 
التي  األصلية  العقوبات  على  قاصراً  األجنبية 
تقضي بها هذه األحكام، بل شمل كذلك العقوبات 
السابقة،  اإلدانة  وأحكام  والتكميلية،  التبعية 
باعتبارها  األجنبية،  المحاكم  من  الصادرة 
بـ  ُيعرف  أصبح  ما  وهو  العود«،  في  »سابقة 
»العود الدولي«، أو باعتبارها عنصراً في تقرير 
»االعتياد على اإلجرام« كظرف مشدد للعقوبة، 

القوة التنفيذية
للحكم الجنائي األجنبي

 بين اعتبارات السيادة الوطنية ومتطلبات التعاون الدولي
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أو لدى النظر في حاالت اإلفراج المبكر.
لمكافحة  المتحدة  األمم  اتفاقية  أكدت  وقد 
اإلتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات 
العقلية )فيينا، 1988(، وما تالها من االتفاقيات 
على  الصلة،  ذات  األخرى  الدولية  والصكوك 
جانب  من  المتبادل  االعتراف  أهمية وضرورة 
لألحكام  التنفيذية  بالقوة  األطراف  الدول 
الجنائية األجنبية، وهو ما تجسد - بوجه خاص 
- في االلتزام الذي أنشأته تلك الصكوك على 
األطراف بمساعدة بعضها بعضاً،  الدول  عاتق 
المختصة،  القضائية  سلطاتها  بين  والتعاون 
التي تصدر  األحكام واألوامر  تنفيذ  في مجال 
أو  العائدات  مصادرة  بشأن  معينة،  دولة  في 
المتحصالت المستمدة من جرائم االتجار غير 
المشروع بالمخدرات وغسل األموال، وغير ذلك 
التي  األخرى،  والوسائط  والمعدات  المواد  من 
استخدمت بالفعل، أو كان ُيقصد استخدامها في 
التي  الحاالت  في  وذلك  الجرائم،  هذه  ارتكاب 
دول  أو  بدولة  وغيرها  العائدات  تلك  فيها  تقع 
أخرى، غير تلك التي ارتكبت فيها إحدى الجرائم 
الدراسات  بعض  درجت  ما  وهو  عنها،  المنوه 
بتعبير  إليه  اإلشارة  على  والمقارنة  الدولية 

»المصادرة الدولية«.
الطالبة«،  »الدولة  بوسع  يكون  ثم،  ومن 
أو  بالمخدرات  االتجار  بها جريمة  وقعت  التي 
غسل األموال، أن تطلب من »الدولة المطالبة«، 

المباشرة  اإلجرامية  العائدات  بها  توجد  التي 
حكم  تنفذ  أن  إليها،  ُحولت  التي  الممتلكات  أو 
عن  فضالً   - تتخذ  وأن  األجنبي،  المصادرة 
السابقة  التدابير  من  أكثر  أو  واحداً   - ذلك 
ومنها  إجراءها،  ُتيسر  والتي  المصادرة  على 
تحديد المتحصالت واألموال واألشياء األخرى، 
واقتفاء أثرها وضبطها والتحفظ عليها، توطئة 
غيرها  أو  محاكمها  وتخويل  لمصادرتها، 
المصارف  تأمر  أن  المختصة،  سلطاتها  من 
وتقديم  بإتاحة  األخرى،  المالية  والمؤسسات 
السجالت المصرفية أو المالية أو التجارية، أو 
التحفظ عليها، من دون أن يكون لطرف ما رفض 
بالسرية  تذرعاً  االلتزام،  هذا  بموجب  العمل 
ذات  الدولية  الصكوك  أكدت  وقد  المصرفية.  
الصلة، على أن أي قرار أو إجراء تتخذه الدولة 
المطالبة في هذا الشأن، يجب أن يأتي موافقاً 
أو  معاهدة  ألي  أو  الداخلي،  قانونها  ألحكام 
اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد األطراف، تكون 

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

»األساس الضروري والكافي للتعاهد«.

موقف التشريع اإلماراتي 
ُتنبىء القراءة المتأنية للقانون االتحادي رقم 
الجزائية،  اإلجراءات  بشأن   1992 لسنة   )35(
التي  األخرى،  االتحادية  القوانين  من  ولكثير 
الجرائم  من  بعينها  صنوف  بمواجهة  ُعنيت 
»العابرة  أو  الدولية،  الصبغة  ذات  الخطيرة 
يتعرض  لم  اإلماراتي  المشرع  بأن  للحدود«، 
بالقوة  االعتراف  لمسألة   - األمر  بادئ  في   –
داخل  األجنبية،  الجنائية  لألحكام  التنفيذية 
ما  وهو  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  إقليم 
يتضح بجالء من إستعراض عدد من القوانين 
العقابية التكميلية، ومنها القانون االتحادي رقم 
مكافحة  شأن  في  )المعدل(   1995 لسنة   )14(
والقانون  العقلية،  والمؤثرات  المخدرة  المواد 
االتحادي رقم )1( لسنة 2004 في شأن مكافحة 
الجرائم اإلرهابية، والقانون االتحادي رقم )2( 
االتجار  جرائم  مكافحة  شأن  في   2006 لسنة 
بالبشر. وكان ذلك أيضا هو ذات المسلك الذي 
اعتمده مشرعنا الوطني، حال إصداره للقانون 
االتحادي رقم )39( لسنة 2006 بشأن التعاون 

القضائي الدولي في المسائل الجنائية.
القانون األخير بتنظيم مجاالت  ورغم عناية 
مكافحة  مجال  في  الدولي  التعاون  وضوابط 
االعتراف  مسألة  يتناول  لم  أنه  إال  الجريمة؛ 
بالقوة التنفيذية لألحكام الجنائية األجنبية داخل 
ذاته،  الوطني  مشرعنا  كان  وإن  الدولة،  إقليم 
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قد سبق أن أفصح عن اعترافه الصريح بالقوة 
إقليم  داخل  األجنبي  الجنائي  للحكم  التنفيذية 
العقابية  القوانين  أحد  في سياق  وذلك  الدولة، 
القانون  وهو  الخاصة،  األهمية  ذات  االتحادية، 
جرائم  مواجهة  بشأن   2002 لسنة   )4( رقم 
حيث  اإلرهاب،  تمويل  ومكافحة  األموال  غسل 
نص في مادته )22( على أنه: »يجوز االعتراف 
أمر قضائي ينص على مصادرة  أو  بأي حكم 
أموال أو متحصالت أو وسائط متعلقة بجرائم 
سلطة  أو  محكمة  من  يصدر  األموال  غسل 
بالدولة  تربطها  أخرى  بدولة  قضائية مختصة 
اتفاقية مصدق عليها”. كما أولى القانون عنايته 
والميسرة  المصادرة،  على  السابقة  لإلجراءات 
أنه:«  على   )21( المادة  في  فنص  إلنفاذها، 
يجوز للسلطة القضائية المختصة - بناًء على 
تربطها  أخرى  بدولة  قضائية  سلطة  من  طلب 
بالدولة اتفاقية مصدق عليها، أو بشرط المعاملة 
بالمثل، إذا كان الفعل اإلجرامي معاقباً عليه في 
وضع  أو  تجميد  أو  بتعقب  تأمر  أن   - الدولة 
المتحصالت  أو  األموال  على  التحفظي  الحجز 
األموال  عن جريمة غسل  الناتجة  الوسائط  أو 
النصان  هذان  شكل  وقد  فيها«.  مستخدمة  أو 
واستجابًة  مسبوقة،  غير  مبادرة   - آنذاك   -
محمودة من جانب المشرع اإلماراتي لمقتضيات 
التعاون الدولي، وتحديثاً لموقفه التقليدي، إزاء 
االعتراف باألحكام واألوامر الجنائية األجنبية، 

واتخاذ اإلجراءات والتدابير التي تيسر إنفاذها. 
وفي الثالثين من أكتوبر 2018؛ صدر المرسوم 
بقانون االتحادي رقم 20 لسنة 2018، في شأن 
تمويل  األموال ومكافحة  مواجهة جرائم غسل 
المشروعة،  غير  التنظيمات  وتمويل  اإلرهاب 
الذي ألغى القانون رقم )4( لسنة 2002، وعمد 
إلى توسيع نطاق ومجاالت التعاون الدولي في 
هذا الصدد، على النحو الذي أفصحت عنه مواده 
المعنية  الجهات  وإلزام   ،)20  ،19  ،18  ( أرقام 
ذات  الدولي  التعاون  لطلبات  األولوية  بإعطاء 
الصلة بمواجهة غسل األموال ومكافحة تمويل 
اإلرهاب وتنفيذها بصورة عاجلة، مع تأكيده – 
»يجوز االعتراف بأي  أنه  – على  بوجه خاص 
حكم أو أمر قضائي صادر من محكمة أو سلطة 
قضائية مختصة بدولة أخرى، تربطها بالدولة 
اتفاقية مصدق عليها، بشأن مصادرة أموال أو 
غسل  بجرائم  متعلقة  وسائط،  أو  متحصالت 
التنظيمات  أو تمويل اإلرهاب أوتمويل  األموال 

غير المشروعة«. 
وإذا كان ُيحمد للمشرع اإلماراتي هذا التطور 
اإليجابي في موقفه من مسألة االعتراف لألحكام 
التنفيذية داخل دولة  الجنائية األجنبية، بقوتها 
اقتصر على  االعتراف قد  أن هذا  إال  اإلمارات، 
األحكام واألوامر القضائية، الصادرة في الدول 
مصدق  اتفاقيات  اإلمارات  بدولة  تربطها  التي 
عليها، وبشأن مصادرة األموال أو المتحصالت 

األموال  غسل  بجرائم  المتعلقة  الوسائط،  أو 
وحدها، ومن دون غيرها من الجرائم الخطيرة 

األخرى. 
المقام أن  المناسب في هذا  وقد يكون من 
بتوسيع  المبادرة  إلى  الوطني  مشرعنا  ندعو 
لألحكام  المختلفة  باآلثار  االعتراف  نطاق 
واألوامر الجنائية األجنبية داخل دولة اإلمارات 
المتحدة، تعزيزاً إلسهامها في جهود  العربية 
الجرائم،  هذه  مواجهة  في  الدولي  المجتمع 
وذلك من خالل إضافة مادة جديدة إلى قانون 
اإلجراءات الجزائية، أو قانون التعاون القضائي 
الدولي في المسائل الجنائية، تقنن اعتراف دولة 
واألوامر  لألحكام  التنفيذية  بالقوة  اإلمارات 
السلطات  أو  المحاكم  من  الصادرة  الجنائية، 
بدولة  تربطها  التي  الدول  في  القضائية، 
المعاملة  بشرط  أو  نافذة،  اتفاقيات  اإلمارات 
بالمثل، من دون أن يقتصر ذلك االعتراف على 
جرائم غسل األموال وحدها، على النحو القائم 
المنظمة  الجرائم  كافة  أيضاً  بل يشمل  حالياً، 
عبر الوطنية، وغيرها من الجرائم التي تتسم 
األمر  والخطورة،  الجسامة  من  معينة  بدرجة 
التوازن   - أفضل  نحو  وعلى   - يحقق  الذي 
اعتبارات  بين  المنشودة،  والمواءمة  المأمول، 
السيادة الوطنية وما يتفرع عنها من السيادة 
التشريعية والقضائية، وبين متطلبات التعاون 

الدولي في هذا الصدد.
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قضايا و أحكام مرجعية

دولة  في  العليا  االتحادية  المحكمة  أيدت 
محكمتي  قراري  المتحدة  العربية  اإلمارات 
االستئناف واالبتدائية في إحدى إمارات الدولة 
بالحبس  الجنسية  عربي  إلكترونياً  مبتز  على 
ثالث سنوات، وغرامة 500 ألف درهم، ومصادرة 
هاتفه المتحرك المستعمل في الجريمة، وإبعاده 
بسبب  وذلك  العقوبة،  تأدية  بعد  الدولة  عن 
ابتزازه عبر مواقع التواصل االجتماعي والهاتف 
المتحرك لفتاة عربية الجنسية مقيمة في اإلمارة 

نفسها.
عربية  فتاة  أن  القضية  هذه  تفاصيل  وفي 
الجنسية مقيمة في إحدى إمارات الدولة لم تكن 
تعرف حجم الضغوط التي تقع تحتها ضحايا 
االبتزاز اإللكتروني، إال بعدما تعرفت إلى شاب 
عربي الجنسية مقيم في اإلمارة نفسها عبر أحد 
مواقع التواصل االجتماعي، وجمعتها به عالقة 
الجنسية،  خليجي  بأنه  أوهمها  فقد  عاطفية، 

وأغرقها في أوهام الثراء.
وعلى وقع كالمه المعسول ووعوده المستمرة 
لها بالزواج، راحت ترسل له صوراً وفيديوهات 
خاصة على هاتفه المتحرك وحسابه على موقع 
التواصل االجتماعي، إال أنها اكتشفت بعد مرور 

�شعد حممد اأبوزيد - باحث قانوين 

وأنه  قال،  كما  خليجياً  ليس  أنه  بضعة شهور 
انتحل اسماً مغايراً السمه الحقيقي، كما إنه يقيم 
في الدولة بشكل غير قانوني النتهاء صالحية 
إقامته، فقررت قطع عالقتها به، وطالبته بعدم 

االتصال بها مرة أخرى.
وجهه  لها  أظهر  حتى  األمر  به  يطل  ولم   
وبنشر  عالقتهما،  بفضح  هددها  إذ  الحقيقي، 
حوزته،  في  الموجودة  والفيديوهات  الصور 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  بها  للتشهير 
رضخت  وقد  له،  أموال  بتحويل  إياها  مطالباً 
لتهديده خوفاً من الفضيحة، وهو ما شجعه على 
االستمرار في ابتزازها ، وواصلت إرسال المال 
عليها  حصل  التي  المبالغ  مجموع  ليصل  له، 
، ساكتة  الدراهم  إلى عشرات اآلالف من  منها 
والفيديوهات  الصور  ألن  البتزازه  وخاضعة 
أهلها  رآها  ولو  العاطفي،  ارتباطهما  تعكس 

ومعارفها لحدثت فضيحة كبرى. 
وعندما نفدت أموالها، ولم يتبق أمامها طريق 
إبالغ  قررت  إضافية،  أموال  على  للحصول 
فيها. وسرعان  تقيم  التي  اإلمارة  الشرطة في 
أمام عينيها  ما اكتشفت أن الحل كان موجوداً 
طوال الوقت، إال أن خجلها منعها من المحاولة. 

اإللكتروني،  المبتز  على  الشرطة  وقبضت 
وحولته إلى المحكمة االبتدائية في اإلمارة، حيث 
تلقى حكماً بالحبس ثالث سنوات، وغرامة 500 
في  المستعمل  الهاتف  ومصادرة  درهم،  ألف 
الجريمة، وإبعاده عن الدولة بعد تأدية العقوبة.

ولكن المبتز اإللكتروني رفض قرار المحكمة 
االبتدائية، وطعن به أمام محكمة االستئناف في 
اإلمارة نفسها، والتي رفضت طعنه، وأيدت قرار 

المحكمة االبتدائية.
محكمة  بقرار  اإللكتروني  المبتز  فطعن 
في  العليا  االتحادية  المحكمة  أمام  االستئناف 
قراري  وأيدت  طعنه،  رفضت  والتي  الدولة، 
ثالث  بحبسه  واالبتدائية  االستئناف  محكمتي 
ومصادرة  درهم،  ألف   500 وتغريمه  سنوات، 
هاتفه المتحرك المستعمل في الجريمة، وإبعاده 

عن الدولة بعد تأدية العقوبة.
وأشارت المحكمة االتحادية العليا في قرارها 
قرار  بها  أدان  التي  الجرائم  أركان  توافر  إلى 
المحكمة  قرار  قبله  ومن  االستئناف  محكمة 
االبتدائية، وإلى أنه ثبت لدى المحكمة االتحادية 
الجنائي،  والقصد  المعنوي  الركن  توافر  العليا 
وأن الجاني ارتكب التهديد وهو يدرك أثره من 

تأييد حكم على مبتز إلكتروني 
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وإحداث  عليها،  المجني  نفس  في  الرعب  إيقاع 
الخوف عندها من خطر يراد إيقاعه ضد نفسها 
الطعن، وبتأييد قرار  أو مالها، فحكمت برفض 

محكمة االستئناف وقبلها المحكمة االبتدائية. 
وللتعليق على قرار المحكمة االتحادية العليا 

في هذه القضية، نوضح التالي أن: 
واحدة،  دفعة  جرائم  ثالث  ارتكب  الجاني 
عبر  الغير  صفة  انتحال  هي  األولى  الجريمة 
االدعاء باسم غير اسمه الحقيقي وبجنسية غير 
جنسيته الحقيقية أمام المجني عليها. والجريمة 
الثانية هي ابتزاز المجني عليها وتهديدها بنشر 
في  االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  صورها 
البقاء  هي  الثالثة  والجريمة  اإلنترنت.  شبكة 
في الدولة بصورة غير شرعية وقانونية بعدما 

انتهت صالحية إقامته من دون أن يجددها.
المحكمة  أمام  الطعن  الجاني  محاولة  أما 
محكمة  بقرار  الدولة  في  العليا  االتحادية 
بانتفاء  االبتدائية  المحكمة  وقبلها  االستئناف 
القصد الجنائي والركن المعنوي للجريمة لديه، 
فالقصد  قانونياً،  ومردودة  فاشلة  فمحاولته 
التهم  الجاني في  مع  تماماً  واإلرادة متالزمان 

الثالث المسندة إليه.
االتحادي  العقوبات  قانون  في  جاء  فقد 
رقم  مادته  في   1987 لسنة   3 رقم  اإلماراتي 
للجريمة  المعنوي  الركن  )يتكون  بالتالي:   38
من العمد أو الخطأ. ويتوفر العمد باتجاه إرادة 
فعل  عن  االمتناع  أو  فعل  ارتكاب  إلى  الجاني 
مجرماً  االمتناع  أو  االرتكاب  هذا  كان  متى 
أو  مباشرة  نتيجة  إحداث  بقصد  وذلك  قانوناً، 

الجاني  يكون  قانوناً  مجرمة  أخرى  نتيجة  أي 
قد توقعها(. 

لدى  الجنائي  والقصد  المعنوي  فالركن 
الجاني موجودان، وعلمه موجود ، وإرادته حرة 
وسليمة، وال يوجد ما يبرر له ارتكاب جرائمه. 
ثم  االبتدائية  المحكمة  قضت  عليه،  وبناء 
محكمة االستئناف ثم المحكمة االتحادية العليا 
في أحكام حضورية بمعاقبة المتهم عن الجرائم 
الثالث لالرتباط، ، وذلك بالحبس لمدة 3 سنوات، 
وبمصادرة  درهم،  ألف   500 قدرها  وبغرامة 
الجريمة،  في  المستعمل  المتحرك  الهاتف 

وإبعاده عن الدولة بعد قضاء محكوميته.
القضية  هذه  في  النهائي  القرار  جاء  وقد 
قانون  لمواد  موافقاً  العليا  االتحادية  للمحكمة 
العقوبات االتحادي اإلماراتي رقم 3 لسنة 1987.

فالمادة 399 من هذا القانون تنص على التالي: 
)يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من توصل إلى 
أو  أو لغيره على مال منقول  االستيالء لنفسه 
سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتالفه 
أو تعديله، وذلك باالستعانة بطريقة احتيالية أو 
باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى 
عليه وحمله  المجني  ذلك خداع  كان من شأن 

على التسليم( . 
جاء  نفسه،  القانون  من   351 المادة  وفي 

التالي:
سبع  على  تزيد  ال  مدة  بالسجن  )يعاقب 
سنوات من هدد آخر كتابة أو شفاهة بارتكاب 
جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال 
أو  بالشرف  خادشة  أمور  بإسناد  أو  غيره 

إفشائها، وكان ذلك مصحوباً بطلب أو بتكليف 
بأمر أو االمتناع عن فعل أو مقصوداً به ذلك(.

خليجي  بأنه  عليها  المجني  أوهم  فالجاني 
والكالم  الثراء  أوهام  في  وأغرقها  الجنسية، 
المعسول ووعود الزواج بداية .ثم استولى منها 
على آالف الدراهم بعدما هددها بفضح عالقتهما 
في  الموجودة  والفيديوهات  الصور  وبنشر 
التواصل  مواقع  على  بها  والتشهير  حوزته 

االجتماعي.
كما جاء قرار المحكمة االتحادية العليا متوافقاً 
مع القانون اإلماراتي رقم 5 لسنة 2012 بشأن 
مكافحة جرائم تقنية المعلومات. فقد نص هذا 
القانون في المادة 16 منه على ما يلي: )يعاقب 
بالحبس مدة ال تزيد على عامين والغرامة التي 
ال تقل عن 25 ألف درهم وال تتجاوز 500 ألف 
درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ابتز 
أو هدد شخصاً آخر لحمله على القيام بفعل أو 
االمتناع عنه ، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية 
العقوبة  وتكون  معلومات.  تقنية  وسيلة  أو 
كان  إذا  سنوات   10 على  تزيد  ال  مدة  السجن 
التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة 

للشرف أو االعتبار(.
العليا  االتحادية  المحكمة  قرار  جاء  وكذلك 
صدر  الذي  االتحادي  المرسوم  مع  متوافقاً 
في شهر نوفمبر عام 2007 بشأن تعديل بعض 
أحكام القانون االتحادي رقم 6 لسنة 1973 في 
شأن دخول وإقامة األجانب في الدولة، وتمت 
ورفع  عليها  المنصوص  العقوبة  مضاعفة  فيه 

قيمة الغرامات.
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آفاق

العالمي 2020 أكبر فعالية  يمثل إكسبو دبي 
يشهدها العالم في العقد الثالث من القرن الواحد 
وتواصل  األفكار  تالقي  خالل  من  والعشرين، 
والذي  للعالم،  أفضل  مستقبل  لصياغة  العقول 
العربية  اإلمارات  بدولة  دبي  إمارة  تستضيفه 
المتحدة باعتبارها أفضل المدن العالمية في هذا 
القرن، وذلك بما وفرته القيادة الحكيمة لدبي من 
بنية تحتية وإمكانات متنوعة بمواصفات عالمية 
المجاالت،  جميع  في  التقنيات  أحدث  وتوظيف 
دبي  فأصبحت  االصطناعي،  الذكاء  واستثمار 
واإلبداع،  بالتميز  تتسم  حضارية  واجهة 
والتي  األبعاد،  بكافة  العالمية  للمدن  وأنموذجاً 
يعيش على أرضها أكثر من مائتي “200” جنسية 

من جميع بلدان العالم، بثقافاتهم المتنوعة. 
المفهومات  ألهم  المقال  سيعرض   
المستخدمة، وأهمية الصورة اإليجابية، والقيادة 
الصورة  وتعزيز  اإلمارات  لدولة  الرشيدة 
اإليجابية، وافتتاح إكسبو 2020 من أكتوبر 2021 
حدث   2020 وإكسبو  بدبي،   2022 مارس  حتى 

عالمي على أرض دولة اإلمارات، 

أوالً: أهم المفهومات المستخدمة
تعريف الصورة الذهنية؛ بأنها االنطباع الذي 
يتكون في أذهان الناس عن األشخاص والدول 
من  الصورة  هذه  تتكون  وقد  والمؤسسات 
التجربة المباشرة أو غير المباشرة وقد تعتمد 
على األدلة والوثائق أو اإلشاعات واألقوال غير 
النهاية تمثل واقًعا صادًقا  الموثقة ،ولكنها في 

بالنسبة لمن يحملونها في رؤوسهم. 
لدولة  اإليجابية  للصورة  إجرائي  تعريف 
اإليجابية  الذهنية  الصور  بأنها  اإلمارات؛ 
المجتمع  وقادة  الرشيدة  القيادة  أسهمت  التي 
الثقافة  تكوينها من خالل  الدولة في  ومواطنو 
المادية وغير المادية والقيم والمعايير واألخالق 
... إلخ للشعب اإلماراتي، والتي برزت من خالل 
المجتمع،  في  والمعامالت  التعامالت  مشاهدة 
وتم نقل المعلومات واألفكار عبر وسائل اإلعالم 
المقيمين  إلى  االجتماعي  التواصل  ووسائل 

د. عادل الكردو�شي

خبري بوزارة تنمية املجتمع يف دولة الإمارات

أسهم في  العالم، مما  بلدان  والزائرين وجميع 
تجاه  إيجابية  واتجاهات  ومواقف  آراء  تكوين 
في  أسهم  وبما  اإلمارات وشعبها،  دولة  قيادة 
تشكيل توجهات وتصورات وبناء صور ذهنية 
إيجابية لدى الجمهور العالمي عن دولة اإلمارات 

العربية المتحدة. 

ثانياً: ماهية وأهمية الصورة اإليجابية
التي  القومية  أو  الوطنية  الصورة  إن  حيث 
أو دولة أو أمة؛ تعبر عن مجموعة  تميز شعباً 
ويتميز  يتسم  التي  والخصائص  السمات  من 
األمة،  تلك  أو  المجتمع  أو هذا  الشعب  بها هذا 
األخرى.  األمم  أو  المجتمعات  من  غيرها  عن 
وآرائهم  األفراد  لتصورات  معرفياً  إطاراً  وتعد 
الدولة وشعبها،  ومواقفهم ونظرتهم تجاه تلك 
وله دور مهم في الجوانب االقتصادية والثقافية 
واالجتماعية للدولة في ظل السموات المفتوحة 

والعولمة بجميع أبعادها. 
فالصورة النمطية قد تكون عن الذات أو عن 
يطوره  تصوري  نسق  وهي  الداخلية  الجماعة 
هذا  ويتكون  أنفسهم،  إلى  وينسبونه  األفراد 
الخصائص  مجموعة  من  التصوري  النسق 
النفسية واالجتماعية ومن عناصر ثقافية كالقيم 
الجماعة  تعتقد  أو  الفرد  يعتقد  التي  واألهداف 

أنها تتسم بها. 
أنها  في  اإليجابية  الصورة  أهمية  وتتمثل 
والشعب  القيادة  وخصائص  سمات  عن  تعبر 
إلحدى الدول أو األمم، وتعزز البعد االجتماعي 
تبلورت  والتي  إلخ،   ... واالقتصادي  والثقافي 
الدول  من  غيرها  عن  وتميزها  تاريخها،  عبر 
تطلعات  تحقيق  في  مهم  دور  ولها  األمم،  أو 
وأهداف الدولة على المستوى الوطني واإلقليمي 

والعالمي. 

الصورة  وتعزيز  الرشيدة  القيادة  ثالثاً: 
اإليجابية 

اإلمارات  لدولة  الرشيدة  القيادة  أنجزت 
بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«، وأخيه صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
»رعاه الله«، وبقية أعضاء المجلس األعلى حكام 
في  إيجابية  ونتائج  عالمية  مؤشرات  اإلمارات 
فبرزت  والشعب،  الدولة  لصالح  األبعاد  كافة 
حكمة القيادة في تحقيق التقدم والتنمية الشاملة 
المستدامة، بما أسهم في تكوين صورة إيجابية 

للقيادة والشعب اإلماراتي.
لقد اعتمدت القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات 
االستراتيجي  والتخطيط  العلمي  األسلوب  على 
لصياغة رؤية استشرافية مستقبلية، واستثمرت 
االقتصادي  والبعد  والصحة  التعليم  في 
أبعاد  البيئة، واالهتمام بجميع  والمحافظة على 
ووفرت  والتطوير،  والبحث  البشرية،  التنمية 
المؤهلة  البشرية  القوى  وأعدت  كريمة،  حياة 
للتعامل مع معطيات وأحدث تقنية القرن الواحد 
والعشرين، فتبؤات الدولة مكانة عالمية متقدمة.

وتقوم القيادة الحكيمة بدور مهم في تعزيز 
ودعم الصورة اإليجابية للشعب الذي تمثله من 
خالل ما تقوم به وما تتخذه من قرارات سياسية 
واقتصادية وثقافية واجتماعية وما تضعه من 
خطط تنموية، وتؤديه من أدوار وعمل حقيقي له 
نتائجه الملموسة خالل فترات زمنية متواصلة 
الساحة  وعلى  الدولة  داخل  الجاد  العمل  من 
لمواقفهم  الملموس  واألثر  والعالمية،  اإلقليمية 

في بناء صورة إيجابية للدولة والشعب. 
البنية  قطاع  في  اإلمارات  دولة  وحققت 
التحتية؛ حسب »تقرير تنافسية السياحة والسفر 
لعام  العالمي(«  االقتصادي  )المنتدى  العالمية 
2017، المرتبة األولى عالمياً في اآلتي: »جودة 

الطرق«، »الحصول على الكهرباء«... إلخ. 
اإلمارات  لدولة  الرشيدة  القيادة  حققت  لقد 
السياسية  األبعاد  جميع  في  نجاحات 
إلخ،  والثقافية...  واالجتماعية  واالقتصادية 
والوصول إلى أن تكون من الدول ذات التنمية 
العالمي،  المستوى  على  المرتفعة جداً  البشرية 
المستوى  على  المؤشرات  من  العديد  وتحقيق 

إكسبو 2020 
وتعزيز الصورة اإليجابية لدولة اإلمارات
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العالمي، بما عزز من الصورة الذهنية اإليجابية 
للقيادة والشعب اإلماراتي.

رابعاً: افتتاح إكسبو 2020 من أكتوبر 2021 
حتى مارس 2022 بدبي 

أكتوبر  أول   ،2020 إكسبو  افتتاح  نستعرض 
2021 حتى 31 مارس 2022 في إمارة دبي على 
والتي  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  أرض 
دولة  تكون  العالمية، حيث  الفعالية  هذه  تشهد 

اإلمارات محط أنظار العالم خالل هذه الفترة.

بالنسبة إلكسبو 2020 والمعارض السابقة.
ُيقام في دبي، تحت شعار   :2020 إكسبو   -

»تواصل العقول.. وصنع المستقبل«.
- إكسبو 2015: أقيم في إيطاليا، تحت شعار 

»تغذية الكوكب، طاقة من أجل الحياة«.
أقيم في شنغهاي،   :2010 إكسبو  - معرض 

تحت شعار »مدينة أفضل حياة أفضل«.
- إكسبو 2005: أقيم في اليابان، تحت شعار 

»حكمة الطبيعة«.
- إكسبو 2000: أقيم في هانوفر، تحت شعار 

»اإلنسان والطبيعة والتكنولوجيا«.
وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل 
الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، استعداد اإلمارات 
الذين سيحلون عليها  البشر  للترحيب بماليين 
من كل حدب وصوب لزيارة إكسبو والمشاركة 
اختيار  تم  وقد  العالم.  أنحاء  كافة  من  فيه 
المستقبل«،  وصنع  العقول...  »تواصل  شعار 

انطالًقا من المكانة التي وصلت إليها اإلمارات 
والعقول وحرص  األفكار  للقاء  كمنصة حيوية 
الدولة على لعب دور محوري في رسم مالمح 
مواضيع  ثالثة  اختيار  تم  في حين  المستقبل، 
فرعية مندرجة تحت الشعار وهي: »االستدامة« 
المحركات  تمثل  كونها  و»الفرص«  و»التنقل« 

األساسية للتنمية في االقتصاد الحديث. 
لنجاح  تتويجاً   2020 إكسبو  افتتاح  يمثل 
واإلبداع  التميز  تحقيق  في  الحكيمة  القيادة 
العمراني،  التخطيط  من  بدءاً  للعالمية،  وصوالً 
ثورة  وتوظيف  الحديثة،  التحتية  والبنية 
المعرفة،  واقتصاد  واالتصاالت  المعلومات 
دبي  من  جعل  مما  التقنيات،  أحدث  واستثمار 
أفضل مدن العالم في القرن الواحد والعشرين. 

على  عالمي  حدث   2020 إكسبو  خامساً: 
أرض دولة اإلمارات

إكسبو  قعاليات  انطالق  باختصار  سنتناول 
2020 على أرض دولة اإلمارات، بداية من شهر 
كأكبر  شهور   »6« ولمدة   ،  2021 لعام  أكتوبر 
الشرق  ومنطقة  الدولة  تشهده  عالمي  حدث 

األوسط.
 4.38 مساحة  على   2020 إكسبو  موقع  يمتد 
من  مقربة  وعلى  الجنوب،  دبي  منطقة  في  كم 
إليه  مطار آل مكتوم الدولي، ويسهل الوصول 
الدولي،  أبوظبي  الدولي ومطار  من مطار دبي 
ومن الموانئ البحرية في كل من دبي وأبوظبي. 
للموقع محطة مترو قادرة على نقل  وسيكون 

العمل:  وأوقات  الساعة.  في  راكب  ألف   36
10:00 صباحاً - 01:00 بعد منتصف الليل )أيام 
األسبوع(؛ 10:00 صباحاً - 02:00 بعد منتصف 

الليل )عطلة نهاية األسبوع(.
تمثل دبي أبرز المدن العالمية في جميع 
المجاالت فهي تضم أفضل مراكز »موالت« 
العالمية،  المهرجانات  بها  ويقام  التسوق، 
وهي إحدى مدن األبراج، باإلضافة إلى أنها 
خليفة(،  )برج  العالم  في  برج  أعلى  تضم 
وبها مطار دبي من أفضل مطارات العالم، 
وبها إحدى أفضل المناطق الحرة )المنطقة 
الحرة بجبل على( على مستوى العالم، ... 
القرن  منجزات  من  عليه  تشتمل  ما  إلخ 
جنباتها  بين  ويعيش  والعشرين،  الحادي 
أقطار  جميع  من  جنسية  مائتي  من  أكثر 
منها  يجعل  مما  واستقرار،  بتسامح  العالم 
األعراق  فيها  تتنوع  العالم  في  مدينة  أكبر 

والجنسيات وتتنوع فيها الثقافات.
حدثاً   2020 إكسبو  معرض  فعاليات  تمثل 
اإلمارات  دولة  أرض  على  إقامته  يتم  عالمياً 
وحتى   2021 أكتوبر  بداية  المتحدة  العربية 
تمثل  دبي  إمارة  أن  على  تأكيداً   ،2022 مارس 
المقومات  تمتلك  التي  العالمية  المدن  أبرز 
الحديثة،  التقنيات  أحدث  ووظفت  الحضارية، 
ويعيش على أرضها أكثر من )200( جنسية من 
جميع بلدان العالم، تتضمن العديد من األعراق، 
ومختلف الثقافات العالمية ويعيش الجميع في 

تماسك وتالحم مجتمعي وتآلف إنساني.
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آفاق

أهم  أحد  بأنه  التربوِي،  النفس  علم  يعرف 
العلوم،  أهم  من  واحد  وهو  النفس،  علم  فروع 
سواًء النظرية منها أو التطبيقية، كونه يجمع بين 
الجانبين، واألكثر استعماالً وتطبيقاً على أرض 
الواقع، وهذا العلم يالمس شريحة مهمة للغاية، 
ويهتم  بعدها،  لما  أساساً  ُتعد  عمرية  ومرحلة 
الطرق  السعي إليجاد  التربوي في  النفس  علم 
أعماق  معرفة  خاللها،  من  يمكن  التي  الُمثلى، 
ما  وتربيتهم، وصقل  الصاعدة  األجيال  قدرات 

بدواخلهم من مواهب أو إبداعات.
لقد جاء االهتمام المتزايد بأمر التعليم الفعال، 
سبباً في تطور أساليب التعليم، حيث شغل ذلك 
األمر اهتمام الخبراء والباحثين منذ زمن بعيد، 
إيجاد  نحو  منه،  مناص  ال  أمراً  اعتباره  على 
مطلع  ومنذ  فاعلية،  أكثر  ومتعلمين(  )معلمين 
بأمر  التربية،  علماء  اهتمام  كان  السابق  القرن 
النظريات  من  العديد  خالل  من  الفعال  التعليم 
لكن  النفسية،  النظريات  وأهمها  والدراسات 
عملية  تفسير  في  المتتابعة  العلمية  الدراسات 
فرضت  المكونات،  من  عدداً  أظهرت  التعليم، 
علم  وأهمها  التعليمية،  المواقف  في  أهميتها 

النفس التربوي.

اإلشكاالت المدرسية شكلت اهتماماته
ترتبط  معقدة  عملية  التعليمية،  العملية  ُتعد 
فيها عوامل كثيرة )نفسية وفسيولوجية وعقلية 
بها،  المحيطة  باألمور  تتأثر  واجتماعية(، وهي 
العملية  إليها  مستندة  أساسية  عناصر  بجانب 
والمنهج(،  والطالب  )المدرس  وهي  التعليمية، 
وما يرتبط بكل عنصر من تلك العناصر بعوامل 
عديدة، وال شك أن االهتمام بالعملية التعليمية، 
الميادين  في  إشكاالت،  من  تواجهه  وبما 
أمر  لهو  المواقف،  من  العديد  وفي  المدرسية 

شكل محور اهتمامات علم النفس التربوي. 
هو  التربوي  النفس  فعلم  أنفاً،  ذكرنا  وكما 
بدراسة  والمهتم  النفس،  علم  مجاالت  أحد 
السلوك اإلنساني بالمواقف التربوية وباألخص 
المدارس، فهو يتولى تزويد المدرسة بمعلومات 
التي تساعد  ومفاهيم وطرق تجريبية ونظرية، 
في فهم العملية التربوية، وعلم النفس التربوي، 

ر�شا اإبراهيم حممود  - باحث

يهتم بكافة أنواع السلوك اإلنساني، وهو يتبع 
علم  إليها  يستند  التي  العلمية  نفسها  الطريقة 
النفس )العام(، من خالل دراسة السلوك بشكل 
علمي وهدف معرفي منظم، ولم يكن علم النفس 
التربوي مجرد تطبيق المعرفة، أي تطبيق مبادئ 
ومجاالت علم النفس العام في المجال التربوي.

تنقية أفكار العملية التربوية
ما  إبعاد  على  التربوِي،  النفس  علم  يعمل 
علق بالعملية التربوية، وينقي ما بها من أفكار، 
مثمرة،  غير  أو  خاطئة  أُسس  على  ُبنيت  قد 
التربوِي  النفس  علم  يزود  نفسه  الوقت  وفي 
المعلم بعدد من المبادئ، المساعدة على تأدية 
تدريب  على  كذلك  ويعمل  أفضل،  بشكل  عمله 
إلى  يقود  الذي  العلمي،  التفكير  على  المعلمين 
النتائج المنطقية، كما يساعد علم النفس التربوي 
المعلم على التنبؤ بسلوكيات الطالب، وبالنسبة 
إلي الطلبة )األطفال(، فتكُمن أهمية علم النفس 
عادات  تلقي  على  مساعدتهم  في  التربوي 
النقدي  الحس  تطوير  مع  وإتجاهات صحيحة، 
لديهم، ألن السلوكيات المعززة من الممكن أن 
مثال  وخير  أخرى،  أحياناً  وتقل  أحياناً  تزيد 
على  الذين حصلوا  من  للطلبة  المعلم  مدح  أن 
أن  الممكن  من  االختبارية،  الدرجات  أعلىال 
يؤدي تدريجياً إلي تشجيع أولئك الطالب، على 

االستعدادات الجيدة في االختبارات الالحقة. 

تشخيص وعالج المصاعب التعليمية
لم يقتصر علم النفس التربوي، على التحقق 
من صحة تطبيق المبادئ التربوية، بل عمل في 
المشكالت  لبحث  المناهج  من  متعددة  ميادين 
النفس  علم  إليها  يتطرق  لم  التي  التربوية، 
وخاصة  المختلفة،  المواد  تدريس  مثل  العام، 
النشاط  مناهج  في  الحديثة  األنواع  تطبيق 
التعليمية  المصاعب  وتشخيص  والمشروعات، 
وعالجها، وكذا الطرق الحديثة لتقويم التحصيل 
بكافة  التدريس  طرائق  وتحسين  الدراسي، 
النفس  علم  مادة  باتت  كما  الدراسية،  مراحله 
التربوي، جزءاً مهماً وضرورياً في إعداد الُمعلم، 
علم  بدراسته  الفوائد  من  العديد  يجني  ألنه 

ليس  ما  استبعاد  أهمها  ومن  التربوي،  النفس 
صحيحاً حول العملية التعليمية.

مع المساعدة على استبعاد األوامر التربوية، 
المعتمدة على مالحظات غير دقيقة، وباألخص 
كما  ذاتية،  وانطباعات  خبرات  على  المعتمدة 
ُتفسر  ومؤكدة  صحيحة  بمبادئ  الُمعلم  يزود 
المبادئ  من  بحصيلة  المدرسي، وتؤتي  التعلم 
الصحيحة، التي تمثل نظرية التعليم المدرسي، 
المنظم،  العلمي  البحث  نتائج  على  بنيت  والتي 
ألن معظم مبادئ التعلم المدرسي، التي يتزود 
تصلح  التربوي(،  )النفس  علم  من  المعلم  بها 
ومنها  التربوية،  والمواقف  الممارسات  لمعظم 
بتصنيفهم  ويقوم  الطلبة،  بتجميع  يتصل  ما 
التعليمية  الوسائل  واستخدام  وتدريسهم، 
وأساليب  المناسبة  التدريس  وطرق  المالئمة، 

التقويم الدقيقة وما إلي ذلك.

إكساب المعلم مهارات الفهم
التربوي،  النفس  لعلم  كبرى،  أهمية  هناك 
إلنجاح العملية التعليمية، وبدراسة قدرتها على 
أبعادها ورسم  االستمرار والتطور، مع تحديد 
في  أهدافها، بحيث يجعل كل عامل منها فعاالً 
أو  الفعالية،  لالحتفاظ بتلك  الحاضر، ومستعداً 
زيادتها بما يمتلك من مرونة التقبل للمستحدثات 
بدون  التدريس  عملية  ألن  والنفسية،  التربوية 
اإلحاطة بمادة علم النفس التربوي تكون مجرد 
تعتمد  روتينية،  إجراءات  وعدة  وعادات  قواعد 
على مبدأ المحاولة والخطأ، ألن بعض المعلمين 
يستمدون ثقافتهم التربوية والنفسية، من تقليد 

خبرات ذاتية للغير.
دون  من  الصحيح،  الى  التوصل  ثم  ومن 
االعتبار بعامل الزمن وخطر المجازفة في حالة 
وقوع الخطأ، لكن علم النفس التربوي، هو علم 
والتي  العلمية،  وأفكاره  العلمي  بمنهجه  حديث 
ُتكسبه مهارات الفهم النظري والوظيفي للعملية 
الفهم أوسع نطاقاً  التربوية، بحيث يصبح هذا 
العلمية  المالحظة  على  معتمداً  فاعلية،  وأكثر 
بجانب  عليها،  القائمة  البحث  وطرق  المنظمة، 
المساعدة في تدريب المعلم على التفسير العلمي 

للعملية التربوية.

علم النفس التربوي وأهميته
 في إصالح العملية التعليمية
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بحث مشكالت الطلبة النفسية
تتضمن العمليات المعرفية، كالً من اإلحساس 
والتفكير،  والتذكر  والذاكرة  واإلدراك  واالنتباه 
يستخدمها  بأساليب  تهتم  العمليات  وتلك 
البيئة  من  المعلومات  على  للحصول  الفرد 
التي يعيش فيها، أو الحصول على المعلومات، 
تلك  تحتويه  وبما  البيئة  مع  تفاعله  خالل  من 
مثل بحث مشكالت  وأفراد،  مثيرات  البيئة من 
الطلبة النفسية، سواًء بما يتعلق باالضطرابات 
المزاجية، أو الُخلقية أو حاالت التأخر الدراسي، 
المشكالت  تلك  تشخيص  من  المعلم  ليتمكن 
وتقدير ظروف الطلبة والتعامل معهم، في ضوء 
هذه المعرفة العلمية ألسباب مشكالتهم، بحيث 
يستطيع عالج تلك المشكالت، بما يساعد على 
إفادتهم من الحياة المدرسية، واإللمام بوسائل 
تقويمهم، وقياس نتائج جهودهم في التحصيل 
تغييرات  من  المدرسة  أحدثته  وما  الدراسي، 

أكثر شموالً وإيجاباً في شخصياتهم.
ظهر  األنفة،  التجارب  عديد  خالل  ومن 
واضحاً أن التفاعل المستمر، بين سلوك المعلم 
والمتعلم داخل الفصل، يزيد من نشاط المتعلم 
وبالتالي يحسن ناتج تعلمه، فالمتعلم كلما كان 
فإن  التعلم،  عملية  أثناء  وفاعلية  نشاطاً  أكثر 
تعلمه يزداد ُحسناً وإنتاجاً، وترتبط الخصائص 
والتعليم  التعلم  بفاعلية  للمدرسة،  الطبيعية 

توفر تجهيزات  المدرسي ومدى  البناء  بطبيعة 
التعليمية  والوسائل  المتعلم،  لراحة  الزمة 
الضرورية المتعلقة بمادة التعلم، فدوماً يختلف 
الصف الدراسي الواحد، وما به من طالب في 
وفي  ثقافتهم  وفي  والحركية،  العقلية  قدراتهم 
اتجاهاتهم  اختالف  بجانب  السابقة.  الخبرت 
وميولهم وقيمهم، إضافة للفوارق في خلفياتهم 
فاعلية  أن  والمعلوم  واالقتصادية،  االجتماعية 
للمدرسة،  االجتماعية  بالتركيبة  تتأثر  التعليم، 
فكلما كانت المجموعة أكثر تجانساً كلما زادت 
تحديد  أن  إلى  إضافة  والتعليم،  التعلم  فاعلية 
األهداف مسبقاً، إنما يساعد المعلمين في تحديد 
في  إلحداثها  يرمون  التي  السلوكية،  التغيرات 
المتعلمين، كما يساعدهم في تنظيم سير عملية 
واألنشطة  األساليب  أنسب  الختيار  التدريس، 
وقياس  التعليم  وطريقة  التعليمية،  والمادة 

نتائجه بسهولة. 

تنمية مدخالت سلوك الطلبة
مجموعة  السلوكية،  بالمدخالت  يقصد 
معلومات وبيانات عن األوضاع الحالية لسلوك 
وميولهم  ومهاراتهم  وخبراتهم  المتعلمين، 
ودوافعهم، وكمية الظروف االجتماعية والثقافية 
المؤثرة في تعلمهم، بجانب خصائص المعلمين 
ومواصفاتهم ووظائفهم وأدوارهم، وقد ُسميت 

التربوي،  النفس  علم  قبل  من  المدخالت  تلك 
تسميتها  عن  عوضاً  التربوية،  بالمدخالت 
وثيقة  بصلة  المرتبطة  السلوكية  بالمدخالت 
بصياغة األهداف التربوية، كونها أحد المصادر 
التربوية، ألن مراعاة  الرئيسة لتحديد األهداف 
على  قادراً  التربوي،  العمل  يجعل  المدخالت 

توضيح وحل اإلشكاالت التي يواجهها الطلبة.
إحداث  مع  حاجاتهم،  إشباع  يعني  مما 
بإكسابهم  المتعلمين  في  السلوكية  التغيرات 
في  المطلوبة  والمهارات  واالتجاهات  المعارف 
بطبيعة  التعلم وأساليبه  حياتهم، وتتأثر عملية 
األهداف تارًة، وبالمدخالت السلوكية والتربوية 
تارًة أخرى، كون التقويم التربوي تكمن أهميته 
في الحكم على العملية بكافة عناصرها، ويتمثل 
مدى  بتحديد  التربوي  التقويم  من  الغرض 
تحقيق األهداف التعليمية، من خالل االختبارات 
بأنواعها المعروفة، مروراً بمعرفة العوامل التي 
بتحديد  انتهاًء  ُتعيقها،  أو  التعلم  عملية  ُتسهل 
سلوك  على  طرأ  الذي  التعديل  أو  التغير  مدى 
قصور  وقوع  وحالة  لتعلمهم،  نتيجة  الطلبة 
ُمدخالت  تنمية  في  أو  األهداف،  تحقيق  في 
وأساليبه،  التعلم  عمليات  أو في  الطلبة،  سلوك 
التقويم  عملية  من  المتحصلة  المعلومات  ألن 
عناصر  مراجعة  أو  تعديل  في  ُتفيد  التربوي، 

كثيرة بالعملية التعليمية.
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الشرطة العالمية

سالمة  الضار  السيبراني  النشاط  يهدد 
تتمثل  واالقتصادي.  الوطني  وأمننا  الجمهور 
الفيدرالي  التحقيقات  مكتب  استراتيجية 
على  والعواقب  المخاطر  فرض  في  السيبراني 
سلوك  تغيير  هو  هدفنا  السيبرانيين.  الخصوم 
أن  يعتقدون  الذين  القومية  والدول  المجرمين 
للخطر،  األمريكية  الشبكات  تعريض  بإمكانهم 
وتعريض  والفكرية،  المالية  الملكية  وسرقة 
البنية التحتية الحيوية للخطر من دون مواجهة 
المخاطر بأنفسهم. للقيام بذلك، نستخدم مزيجنا 
الفريد من السلطات والقدرات والشراكات لفرض 

عواقب ضد خصومنا السيبرانيين.
الوكالة  هو  الفيدرالي  التحقيقات  مكتب 
الهجمات  في  للتحقيق  الرئيسة  الفيدرالية 
واالختراقات السيبرانية. نحن نجمع المعلومات 
ونشاركها ونتعامل مع الضحايا أثناء العمل على 
كشف مرتكبي األنشطة السيبرانية الضارة، أينما 

كانوا.
به  القيام  يمكنك  ما  المزيد حول  على  تعرف 
وكيف  اإلنترنت،  مجرمي  من  نفسك  لحماية 
الجرائم اإللكترونية، وجهود  يمكنك اإلبالغ عن 

المكتب في مكافحة التهديد السيبراني المتطور.

 999 - خا�س

ما يجب أن تعرفه لتحمي نفسك
- يعد اتخاذ التدابير األمنية الصحيحة واليقظة 
لمنع  الرئيسة  الطرق  االتصال من  والوعي عند 
االختراقات اإللكترونية والجرائم عبر اإلنترنت. 
والشبكة  الكمبيوتر  حماية  كيفية  على  تعرف 

والمعلومات الشخصية.

عبر  الشائعة  والمخاطر  الجرائم  فهم 
اإلنترنت

بالبريد  المتعلقة  االحتيال  عمليات  تستغل   -
منا  الكثير  أن  حقيقة  لألعمال،  اإللكتروني 
يعتمد على البريد اإللكتروني إلجراء األعمال - 
الشخصية والمهنية على حد سواء - وهي واحدة 

من أكثر الجرائم المدمرة مادًيا على اإلنترنت.
- تحدث سرقة الهوية عندما يسرق شخص 
الضمان  رقم  مثل  الشخصية،  معلوماتك  ما 
الرتكاب  ويستخدمها  بك،  الخاص  االجتماعي 

سرقة أو احتيال.
- تعد برامج الفدية نوًعا من البرامج الضارة 
أو البرامج الضارة التي تمنعك من الوصول إلى 
ملفات الكمبيوتر أو األنظمة أو الشبكات وتطلب 

منك دفع فدية مقابل إرجاعها.

مخططات  عن  عبارة  والتصيد  االنتحال   -
حساسة  معلومات  لتقديم  خداعك  إلى  تهدف 

للمحتالين.
يشكل المحتالون عبر اإلنترنت تهديداً متزايداً 

للشباب.

الرد واإلبالغ 
فقم  اإلنترنت،  عبر  لجريمة  ضحية  كنت  إذا 
بتقديم تقرير إلى مركز شكاوى جرائم اإلنترنت 
تقارير  تستخدم  ممكن.  وقت  أقرب  في   )IC3(
الجريمة ألغراض التحقيق واالستخبارات. يمكن 
أن يساعد اإلبالغ السريع أيًضا في دعم استرداد 
المفقودة. قم بزيارة ic3.gov للحصول  األموال 
على مزيد من المعلومات، بما في ذلك النصائح 

والمعلومات حول اتجاهات الجريمة الحالية.

اتصل بمكتب FBI الميداني الخاص بك
الختراق  ضحية  مؤسستك  أو  أنت  كنت  إذا 
الشبكة أو خرق البيانات أو هجوم فدية، فاتصل 
بأقرب مكتب ميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي 

.tips.fbi.gov أو أبلغ عن ذلك على

مكافحة تطور التهديد السيبراني 
الثغرات  استغالل  إلى  خصومنا  يتطلع 
المعلومات  أمن  شبكات  في  الموجودة 
التحقيقات  مكتب  يلتزم  لدينا.  واالستخبارات 
الفيدرالي )FBI( بالعمل مع نظرائنا الفيدراليين 
هذه  لسد  الخاص  والقطاع  األجانب  وشركائنا 

الفجوات.
تسمح لنا هذه الشراكات بالدفاع عن الشبكات، 
ومراقبة النشاط الضار، ومعاقبة السلوك السيئ، 
يعزز  الخارج.  إلى خصومنا في  المعركة  ونقل 
هذا  الفريق  نهج  الفيدرالي  التحقيقات  مكتب 
الحكومة  تشكل  حيث  فريدة  محاور  خالل  من 
والصناعة واألوساط األكاديمية عالقات موثوقة 
التهديدات  ضد  الجهود  لتوحيد  األجل  طويلة 

اإللكترونية.
العمل  فريق  هو  المركز  هذا  الحكومة،  داخل 
NCI� )الوطني المشترك للتحقيقات اإللكترونية 
فرقة  الفيدرالي  التحقيقات  مكتب  يقود   .)JTF

الـ»إف بي آي« والتهديد السيبراني
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العمل هذه المكونة من أكث من 30 وكالة مشتركة 
يتم  القانون.  وإنفاذ  االستخبارات  مجتمع  من 
تنظيم فريق العمل الوطني المشترك للتحقيقات 
أساس  على  المهام  مراكز  حول  اإللكترونية 
ويقودها  الرئيسة  السيبراني  التهديد  مناطق 
كبار المديرين التنفيذيين من الوكاالت الشريكة. 
من خالل مراكز المهام هذه، يتم دمج العمليات 
أعداء  تأثير ضد  أقصى  لتحقيق  واالستخبارات 

الواليات المتحدة.

كيف نعمل
استقصائية  تقنيات  تطوير  خالل  من  سواء 
مبتكرة، أو استخدام أدوات تحليلية متطورة، أو 
يواصل  مجتمعاتنا،  في  جديدة  شراكات  إقامة 
لمواجهة  التكيف  الفيدرالي  التحقيقات  مكتب 
السيبراني  التهديد  يفرضها  التي  التحديات 

المتطور.
بتدريب  الفيدرالي  التحقيقات  مكتب  قام   -
إلكترونية بشكل خاص في كل مكتب من  فرق 
مكاتبنا الميدانية البالغ عددها 56 مكتباً، والعمل 
جنبًا إلى جنب مع شركاء فريق العمل المشترك 
السيبراني  العمل  لفريق  الوكاالت.يمكن  بين 

لالستجابة السريعة أن ينتشر في جميع أنحاء 
الحوادث  على  للرد  ساعات  غضون  في  البالد 

الكبرى.
المساعدين  القانونيين  الملحقين  مع   -
أنحاء  جميع  في  السفارات  في  السيبرانيين 
الفيدرالي بشكل  التحقيقات  يعمل مكتب  العالم، 
وثيق مع نظرائنا الدوليين للسعي لتحقيق العدالة 

لضحايا النشاط السيبراني الضار.
 )IC3( يقوم مركز شكاوى جرائم اإلنترنت -
الجمهور.  من  اإلنترنت  جرائم  تقارير  بجمع 
فريق  ساعد  الشكاوى،  هذه  مثل  باستخدام 
استرداد أصول IC3 في تجميد مئات اآلالف من 

الدوالرات لضحايا الجرائم اإللكترونية.
عمليات  مركز  هو   CyWatch سايووتش   -
الساعة  مدار  على  الفيدرالي  التحقيقات  مكتب 
مدار  على  الدعم  ويوفر  األسبوع،  أيام  وطوال 
المكاتب  مع  والتواصل  الحوادث  لتتبع  الساعة 

الميدانية في جميع أنحاء البالد.

الفيدرالي  التحقيقات  مكتب  استراتيجية 
السيبرانية 

تتمثل استراتيجية مكتب التحقيقات الفيدرالي 

على  والعواقب  المخاطر  فرض  في  السيبراني 
الخصوم السيبرانيين من خالل سلطاتنا الفريدة 
وشراكاتنا  العالمي  المستوى  ذات  وقدراتنا 

الدائمة. 

الشراكة 
السيبراني  الوطني  الدفاع  تحالف  يجمع 
المتحدة  الواليــات  حكومــة  مــن  خبـــراء 
ومقاولي الدفاع المصرح لهم لمشاركة معلومات 
التهديدات في الوقت الفعلي، بهدف تحسين أمن 
شبكة المنظمات األعضاء في التحالف واكتساب 

فهم أكبر لمشهد التهديدات السيبرانية.
بسبب االنتشار العالمي للجرائم اإللكترونية، 
ال يمكن ألي منظمة أو وكالة أو دولة بمفردها 
الدفاع ضدها. أصبحت الشراكات الحيوية مثل 
والتدريب  الجنــائي  للبحث  الوطنــي  التحالف 
بين  للجمــع  دوليـــاً  أنمـــوذجاً  السيبرانــي 
الخاصة  والصناعة  القانون  إنفاذ  أجهزة 
وتبـــادل  لبنــاء  األكاديميــة  واألوســاط 
وذكاء  االستراتيجية  والمعلومات  المــوارد 
التهديدات لتحديد التهديدات السيبرانية الناشئة 

ووقفها والتخفيف من التهديدات الحالية. 
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علي ع�بيد الهاملي
aliobaid4000@yahoo.com

»أفتح عيني على اإلشعارات التي استقبلها من إنستغرام، وفيديوهاته هي آخر ما أراه قبل أن أنام«. 
هذا ما قالته الشابة العراقية لينا لموقع »الحرة« واصفة شعورها بأن »العالم توقف« خالل الساعات 
الست التي توقف فيها عن العمل فيسبوك وإنستغرام وواتس آب يوم االثنين الرابع من شهر أكتوبر 
2021. ست ساعات فقط، 360 دقيقة، حبس فيها مستخدمو وسائط التواصل االجتماعي الثالث أنفاسهم. 
الحديث عن  الخفقان. وقبل  قلوب بعضهم عن  تتوقف معها  توقفت خدمة فيسبوك وتوابعها فكادت 
وبعض  ومالكها  بالشركة  لحقت  التي  المادية  الخسائر  على  نظرة  نلقي  أن  بد  ال  المعنوية  الخسائر 

مليارديرات العالم نتيجة هذا االنقطاع الذي تضاربت حول سببه األقوال. 
وفقاً للتقارير التي صدرت بعد االنقطاع، انخفضت القيمة السوقية لشركة فيسبوك المالكة لشركتي 
إنستغرام وواتس آب إلى نحو 967 مليار دوالر، مسجلة خسارة مقدارها 20 مليار دوالر، وبلغت خسارة 
الرئيس المؤسس للشركة مارك زوكربيرغ نحو 7 مليارات دوالر. االنقطاع أثر أيًض على ثروات أغنى 
10 مليارديرات في قطاع التكنولوجيا، وكبدهم خسائر مقدارها 21 مليار دوالر في يوم واحد فقط. أما 

خسائر االقتصاد العالمي فكانت نحو مليار دوالر، وفقاً لتقدير شركة مراقبة اإلنترنت، ومقرها لندن.
بعد أن انتهينا من إحصاء الخسائر التي لحقت بشركة فيسبوك ومالكها، وآخرين يعملون في قطاع 
التكنولوجيا نفسه الذي تعمل فيه الشركة، سنحاول أن نحصي بعض الخسائر والمكاسب التي لحقت 
بمستخدمي هذه الوسائل خالل الساعات الست التي حبس العالم فيها أنفاسه منتظراً عودتها إلى العمل، 
أو صمتها األبدي، فيما لو ُقّدر لها أن تصمت إلى األبد مثلما تمنى كثيرون، تماماً مثلما تمنى كثيرون 
أيضاً أن ال يحدث هذا الصمت، كي ال يكتنف الملل حياتهم، وتتحول هذه الحياة إلى سلسلة من الكآبة 

ال نهاية لها.
الذين أصبحوا شركات إعالن مفتوحة تعمل  التواصل االجتماعي  الخاسرين كانوا هم نجوم  أكبر 
طوال اليوم، ال تدفع رسوم رخص تجارية، وال مكاتب ومعدات، وال رواتب موظفين، وال فواتير ماء 
وكهرباء وصيانة دورية مثلما تدفع شركات اإلعالن وغيرها من الشركات. هؤالء النجوم أصبحوا ذوي 
مداخيل غير محدودة، تفوق مداخيل بعضهم رواتب الوزراء، ووكالء الوزارات، ومديري الدوائر، وكبار 
يعملون  وهم  بالنهار  الليل  يواصلون  الذين  والموظفين  والمهندسين،  واألطباء،  والعلماء،  المسؤولين، 
بدأب، في حين أن أداة كل واحد من نجوم التواصل االجتماعي جهاز هاتف محمول، مقدم له هدية غالبًا، 
يحمله معه في جوالته النهارية في الدوائر والمؤسسات، والليلية في المطاعم، والفنادق، والصالونات، 
والمجالس، وقاعات األفراح، وخيم العزاء، والمحالت التجارية، ينقل من خالله ما يشاهده مقابل مبالغ 
أصبح بعضها خياليًا، تصل في اليوم الواحد إلى رواتب عشرة من كبار الموظفين الذين ذكرناهم. هؤالء 
ربما يكونون أكبر الخاسرين من غير أصحاب شركات التكنولوجيا الذين أحصينا خسائرهم في بداية 

المقال.
أما في مجال المكاسب فإن أكبر مكسب تحقق خالل هذه الساعات الست هو اختبار مقدرة الناس 
على االستغناء عن هذه الوسائل. صحيح أن الصدمة كانت شديدة في البداية، ولكن مع مرور الوقت 
والتسليم بقضاء الله وقدره، أصبح األمر أكثر قابلية للصبر والتحمل والتعايش معه. ثم كان االعتياد 
على الوضع مع تضاؤل األمل بعودة األمور إلى ما كانت عليه، والذهاب إلى األسّرة للنوم من دون 
المرور على المنصات التي اتشحت بالصمت كأن على رؤوسها الطير. ولكن ما أن انبلج الفجر وغادرت 
الطيور أعشاشها، حتى تحركت األيدي تبحث عن الهواتف المتحركة لتتأكد من عودة الروح إلى منصات 
أصحابها المفضلة إلرسال التحيات الصباحية، واستقبال النكات، وتلقي األخبار التي ال تبثها وسائل 

اإلعالم التي يطلقون عليها تقليدية.
يبدو أن شهر أكتوبر هو األسوأ حتى اآلن في تاريخ شركة فيسبوك ومالكها مارك زوكربيرغ، فيوم 
الثالثاء 5 أكتوبر قالت فرانسيس هوجن، مديرة اإلنتاج السابقة في الشركة، خالل جلسة استماع أمام 
مجلس الشيوخ األمريكي إن المنصة تعطي األولوية دائماً لألرباح على حساب أمن المستخدمين. هوجن 
كانت قد سربت معلومات تتعلق بعمالق وسائل التواصل االجتماعي تسببت في عاصفة من الجدل في 

الواليات المتحدة. 
كان الله في عون زوكربيرغ، فقد تراجع إلى المرتبة الخامسة في قائمة »بلومبيرغ« للمليارديرات 

بثروة مقدارها 12.9 مليار دوالر فقط خالل ذلك الشهر.

360 دقيقة

Ads Montage.indd   11 1/22/21   3:24 PM Issue 611 - Final02.indd   56Issue 611 - Final02.indd   56 28/10/2021   10:33 AM28/10/2021   10:33 AM



Ads Montage.indd   11 1/22/21   3:24 PMIssue 611 - Final02.indd   57Issue 611 - Final02.indd   57 28/10/2021   10:33 AM28/10/2021   10:33 AM



العدد 611 نوفمبر 582021

vv

يقول ابن خلدون في مقدمته:»من الغلط حين 
عند  األحوال  تبدل  عن  الذهول  التاريخ،  كتابة 
األيام،  ومرور  العصور  بتبدل  واألجيال  األمم 
ذلك أن أحوال العالم واألمم وعوائدها ونحلها ال 

تدوم على وتيرة واحدة ومنهج مستقر«.
التغيير هو سنة الحياة، وهو السمة الصحيحة 
في كل مجتمع، أما الركود والسكينة فهي حالة 
التغيير  شكل  بأن  علماً  البشرية،  الطبيعة  ضد 
التمعن به كثيراً، وهذا هو علم االجتماع  يجب 
الذي يظهر معنى الحياة في اندفاعها وارتباطها 
فال  وقوانينها،  وسننها  ونتائجها  وأسبابها 
وال  تخطيها  أو  تجاهلها  اإلنسان  يستطيع 

يحسب لها حساباً.
ويظهر ذلك جلياً في اإلمارات قبل منتصف 
القرن العشرين إلى عام 1966 عندما تولى أمر 
إمارة أبوظبي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
- طيب الله ثراه- وحينذاك حصل تغيير قلب 
من  درامي،  بشكل  للمجتمع  النمطية  الصورة 
التي  الدستورية  الدولة  إلى  اإلمارة  حكومة 

حققت االتحاد وبناء األمة واإلنسان الجديد.
لذلك فإننا في بحثنا هنا سوف نتوقف عند 
القرن  في  الثالثينيات  من  ونبدأ   ،1966 عام 
االقتصادية  المعالم  تبدلت  عندما  الماضي 
المالية  الموارد  وتغيرت  اإلمارات  في  والمالية 
من االقتصاد المبني على إيرادات الغوص على 
اللؤلؤ إلى االقتصاد المبني على إيرادات أخرى.

األوضاع  في  اختالف  إلى  أدى  وهذا 

االقتصادية واالجتماعية.
لقد كانت اإلمارات، وقبل أن يتغير اقتصادها 
ومواردها المالية من عالم الغوص على اللؤلؤ. 
المتأتية من  الجديدة، وهي  إلى عالم اإليرادات 
اتفاقيات الطيران واتفاقيات البترول. فقد كانت 
اإلمارات تعيش على شح في مواردها الطبيعية 

وعالقة اإلنسان بهذه الطبيعة.
البادية  مجتمع  إما  عامة  بصورة  والمجتمع 
البحري  المجتمع  أو  واحاتها  أي  ومحاضرها 
أيضاً.  الجزر  الساحل ومن سكان  من  القريب 
وعلى  الواحات  في  الزراعي  المجتمع  وهناك 
على  المطلة  الشميلية  ومنطقة  الجبال  سفوح 
ما  على  االقتصاد  قام  فقد  وعليه  العرب.  بحر 
ونظراً  البحر.  به  يجود  وما  األرض  به  تجود 
لعزوف البدوي عن المهن الزراعية والصناعية، 
يعرف  ال  الصحراء  في  الحياة  نمط  فإن  لذلك 
نظام التعامالت التجارية وكذلك الصناعية التي 
لم يكن لها وجود عندهم عدا ما يصنعونه من 

أدوات بسيطة.
البحري.  المجتمع  فهو  الثاني  المجتمع  أما 
إذ  االقتصادية  الناحية  من  نشاطاً  أكثر  وهذا 
يقوم على النشاطات البحرية والتجارية، وأهمها 
والرئيس  المسيطر  النشاط  فهو  اللؤلؤ،  تجارة 
تقوم  خالله  ومن  االقتصادية  الحياة  في 
والصناعية  التجارية  والنشاطات  التنظيمات 
التمويل  أدوات  من  يوفره  كان  لما  األخرى، 
والنقود، وعليه كان يقوم النظام المالي لإلمارة 

بل وحتى النظام السياسي.
تكن  لم  المزارع  فإن  الزراعي،  المجتمع  أما 
القومي،  لالقتصاد  جيد  مالي  مردود  ذات 
لصاحبها  محدوداً  دخالً  تشكل  كانت  إنما 
وبعض  التمر  حاصالت  بيع  من  أحياناً  يتأتى 

الخضراوات والماشية.
هذه  في  القومي  االقتصاد  هو  أين  إذاً 

النشاطات المختلفة؟
في  اإلمارة  وحكومة  الحاكم  دور  هو  وما 
طبيعة العالقة بين االقتصاد والسياسة وكيف 

يتم الربط بينهما؟
لم يكن للحاكم دخل كبير في توجيه النشاط 
االقتصادي وتطويره وتحسينه في اإلمارة، لكنه 
الضرائب.  طريق  عن  المال  على  يحصل  كان 
تأتي من مصدرين هما  كانت  الضرائب  وهذه 
الزكاة وضريبة حاصل الغوص. ونظراً لضعف 
حالة السكان المادية فإن إيرادات الزكاة لم تكن 
ذات بال، أو على األقل يمكن اعتبارها مصدراً 
مصدر  أما  اإلمارة.  حكومة  خزينة  لرأسمال 
المتأتي من  كان  فقد  األساسي  القومي  الدخل 
ضريبة حاصل الغوص المسماة باللهجة العامية 

»الطراز«.
فما هو الطراز؟

حاصل  من  بالمئة  خمسة  استخراج  إنه 
غوص أي تاجر لؤلؤ لتذهب إلى خزينة الحاكم. 
وحينذاك يقوم الحاكم بواجبه اإلداري. ويقع في 
مقدمته الدفاع عن البالد، وحفظ حدود اإلمارة 

اإلمارات وإرهاصات منتصف اإلمارات وإرهاصات منتصف 
القرن العشرين القرن العشرين ))11 من  من 44((
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برنامجه  أما  الشريعة.  وتطبيق  العدل  وإقامة 
»الشرهات«  تقديم  يتعدى  ال  فقد  االقتصادي 
كانت  هكذا  للمحتاجين.  المالية  المعونات  أي 
في  والسياسية  واالجتماعية  المالية  األوضاع 
القسم  اللؤلؤ  تجارة  تلعب  حيث  اإلمارات،  كل 
الدخل  في  الوحيد  القسم  يكن  لم  إن  األكبر 
القومي. غير أن عام 1930 وما تاله من أعوام 
غيَّرت هذه المعادلة، وذلك حينما تمكنت اليابان 
من زرع اللؤلؤ االصطناعي وروجته في أسواق 
اللؤلؤ  سوق  بذلك  فقتلت  المحلية،  اإلمارات 
الطبيعي. ثم لم تلبث أن وقعت الطامة الكبرى. 
الحرب  بأتون  العالم  اشتعل   1939 عام  ففي 
اقتصادي  نشاط  كل  وتوقف  الثانية  العالمية 

وحدث انهيار تام في اقتصاد اإلمارات.

إمارة دبي تكسر الطوق 
وتجد حلوالً لمشاكلها االقتصادية

كانت إمارة دبي تحت حكم الشيخ سعيد بن 

مكتوم، وامتازت منذ أيام أبيه الشيخ مكتوم بن 
حشر بأنها كانت مركزاً اقتصادياً، وذلك عندما 
لنجة وسكنوا ضفاف  إليها تجار مدينة  هاجر 
والتصدير  لالستالم  ميناًء  منه  وجعلوا  الخور 
مثلها  يتوفر  لم  تجارية  حركة  خلقوا  وبذلك 
في بقية اإلمارات الشقيقة. لكن هذا الوضع لم 
يستمر، إذ لم يلبث إن اهتز وتهاوى إثر أفول 

تجارة اللؤلؤ.
لكن العقلية التجارية المتميزة هناك، ما لبثت 
أن وجدت حلوالً وآفاقاً مالية تتعامل بها، ومن 
إلى  الذهب  وتهريب  تجارة  كان موضوع  ذلك 

الهند.
أهم   1947 عام  استقاللها  قبل  الهند  كانت 
مصدر للذهب، حيث يتم تهريبه منها إلى دول 
الذهب  تجلب  الشراعية  السفن  فكانت  العالم. 
لتجميع  رئيس  كميناء  البحرين  إلى  المهرب 
الذهب ومنها يشحن إلى بقية المناطق. لكن هذا 
الهند  حكومة  أن  ذلك  طويالً،  يستمر  لم  األمر 

الذهب  مستوردات  جميع  بمنع  أمراً  أصدرت 
إلى الهند أو التعامل بهذه السلعة. لكن التجار 
الهنود كانوا بحاجة إلى هذه السلعة لألسواق 
المحلية، وكذلك للبيع في بلدان أخرى مجاورة. 
وحينذاك نشط تجار دبي إليجاد طرق إليصال 
الذهب إلى الهند. كان المتعاملون العالميون في 
الذهب موجودين في الكويت والبحرين، والذهب 
على شكل سبائك تسمى واحدتها »تولة«. لكن 
المشكلة تكمن في كيفية إيصال هذا إلى الهند. 
بواسطة  الذهب  إيصال  التجار  قرر  وعندها 
السفن إلى الهند وكسر الحظر الحكومي الهندي 
دبي  أسواق  فتحت  لذا  مغامرة.  كان  أنه  رغم 
والبحرين،  الكويت  من  القادم  للذهب  أبوابها 
وبالمقابل فإن حكومة اإلمارة فرضت جمارك 
بنسبة 5.3% على البضائع التي تدخل إلى دبي 

ويعاد تصديرها.
أما كيف تصل سبائك الذهب إلى الهند، فهذا 
قوية  ببناء سفن  قاموا  الذين  التجار  من شأن 

                                                                                              لقطة من الجو لمدينة دبي عام 1940
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وفيها  عالية  حركة  سرعة  ولها  الهند  تصل 
أماكن يمكن إخفاء الذهب فيها، ونشطت الحركة 
للذهب.  مستورد  أكبر  كراتشي  مدينة  وكانت 
السواحل  بمراقبة  الهند  حكومة  قامت  وعندما 
تم استبدال السفن الكبيرة بقوارب بحرية ذات 
وهكذا  المطاردات.  من  لإلفالت  عالية  سرعة 
حقق تجار دبي والخليج أرباحاً من هذه المهنة 
التي تتسم بالمغامرة والمخاطرة، بحيث بلغت 
ما قيمته نحو أربعمائة مليون دوالر. ومع مرور 
الوقت بدأ معظم تجار الذهب يستثمرون رأس 
المال الكبير الذي توفر لديهم في المشروعات 

الجديدة التي بدأت تظهر منذ بداية الستينيات.
التي مارسها تجار دبي،  الثانية  التجارة  أما 
مناطق  إلى  السالح وإيصاله  كانت تجارة  فقد 
باالضطرابات  تعج  التي  وأفغانستان  إيران 
والمشاكل. لذلك قامت الحكومة اإليرانية بإبالغ 
السالح  إيصال  تمنع  بأن  البريطانية  الحكومة 

من الخليج إلى المناطق الثائرة.
كانت مسقط معبراً لألسلحة التي تذهب إلى 
باالتصال  قاموا  التجار في دبي  لكن  جوادر، 
القديم  السالح  تملك  التي  البدوية  بالقبائل 
ويعاد ترميمها وتصليحها وتهرب من هناك، 
وفي  السالح  وبيع  تصليح  مراكز  فانتشرت 
عام 1930 تم بيع خمسة آالف بندقية شحنت 

إلى داخل إيران.
دبي،  تجار  امتهنها  التي  الثالثة  التجارة  أما 
فكانت المواد الغذائية واألقمشة. وهذه حصلت 
أسعار  أن  ذلك  على  وساعد  أيضاً.  إيران  مع 
التي  إيران  من  أرخص  كانت  دبي  في  السلع 
تفرض رسوم جمارك تبلغ 200%، وحدث تطور 
فرض  اإليرانية  الحكومة  قررت  عندما  كبير 
ضريبة عالية على شحنات السكر والشاي مما 
بيع  بطريقة  يفكروا  أن  دبي  في  بالتجار  دفع 
هذه البضائع إلى تجار إيرانيين والمساعدة على 
إيصالها إلى إيران بدون وضع جمارك، وهذا ما 
تمنعه الحكومتان اإليرانية والبريطانية. لكن هذا 
إلى  البضائع  التجار من تهريب  األمر لم يمنع 
إيران مثل الحرير الذي كان يصلهم من الهند. 
وحين ساءت األوضاع المعيشية في اإلمارات 
بشكل حاد خالل الحرب العالمية الثانية قامت 
السلطات البريطانية بتوزيع المواد الغذائية مثل 
الناس  وكان  والقهوة،  واألرز  والشاي  السكر 
يحصلون على حاجياتهم بواسطة البطاقة. لذلك 
الشاي  يبيعون  الناس  صار  الحاجة  وبسبب 
يهربونه  بدورهم  وهؤالء  التجار  إلى  والسكر 
إلى إيران. وازدادت هذه العمليات التي شارك 
والهنود  اإليرانيون  والتجار  اللؤلؤ  تجار  فيها 

طوال سنوات الحرب العالمية الثانية.

انفراج األزمة بموردين ماليين جديدين
منطقة  عمت  التي  المالية  األزمة  انفرجت 
اإلمارات وبقية مناطق الخليج العربي، بموردين 

إلى خزينة كل حاكم، ويعتبران  ماليين وصال 
بريطانية  المالية من جهات  الموارد  أول  أيضاً 
أو أوروبية كانت تعشعش هناك قبل أكثر من 
الطيران  اتفاقيات  هما:  والموردان  عام.  مئة 

واتفاقيات النفط.
فما هي اتفاقيات الطيران أو ما يسمى الخط 

الجوي البريطاني إلى الشرق؟
شهدت الثالثينيات من القرن الماضي دخول 
الطيران  وحركة  الجوي  الفضاء  مجال  العالم 
بين مختلف أقطار العالم. لذلك فازت الحكومة 
البريطانية بمد خط جوي من لندن إلى الهند، 
ولما كانت طائرات تلك األيام ليست مثل اليوم، 
أي أن الطائرة ال يمكن أن تطير وتقطع المسافة 
بين لندن والهند برحلة واحدة، فكان من الالزم 
بالوقود  للتزود  البلدان  تهبط في عدد من  أن 
فإن  المثال  سبيل  فعلى  الركاب.  واستراحة 
الطائرة وبعد أن تهبط في بغداد أو في القاهرة، 
وفي  البحرين  في  تهبط  أن  ذلك  بعد  فالبد 
منطقة اإلمارات للتزود بالوقود ثم اإلقالع إلى 
الهند. وكانت طائرات تلك األيام إما أن تكون 
أرضي  مطار  من  وتهبط  تقلع  عجالت  ذات 
عادي، أو أن تكون طائرة بحرية تقلع وتهبط 
من مطار مائي أي بحراً. لذلك قررت بريطانيا 
في  وبحرية  أرضية  مطارات  هناك  تكون  أن 
أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة وبلدة 
كلبا. وكان األكثر أهمية هو مطار الشارقة الذي 
تم  لذلك  ركاباً،  تحمل  التي  الطائرات  يستقبل 
المطار  وكان  هناك  »المحطة«  يسمى  ما  بناء 
فكانت صغيرة  المطارات،  بقية  أما  فنياً،  يدار 

وعلى األكثر تستخدم ألغراض عسكرية لخدمة 
»القارب  المسمى  النوع  المقاتلة من  الطائرات 

الطائر«.
الحكام  بين  دارت  التي  المناقشات  تكن  لم 
سهلة،  للمطارات  امتيازاً  لمنحهم  واإلنجليز 
تمدد  من  خوفاً  شعبية  اعتراضات  شهدت  إذ 
األجانب داخل اإلمارات، كما شهدت مناقشات 

حول المدفوعات التي تستلمها كل إمارة.
كانت أول اتفاقية مع الشيخ سلطان بن صقر 
 ،1932/5/20 يوم  الشارقة  حاكم  القاسمي 
لقاء  سنة،  عشرة  إحدى  االتفاقية  مدة  وكانت 
على  عالوة  شهرياً  روبية   »800« قدره  إيجار 
المطار  في  تهبط  طائرة  كل  عن  ربيات  خمس 
عدا طائرات القوة الجوية، كما وافقوا على منحه 
مساعدة مالية بشكل شخصي له قدرها »500« 

روبية كل شهر.
نوفمبر  شهر  في  الحاكم  وافق  دبي  وفي 
1933 على اتفاقية مماثلة التفاقية الشارقة. أما 
إمارة أبوظبي، فقد تعثرت فيها المفاوضات ولم 
تحسم إال في شهر يوليو من عام 1935، إذ وقع 
الحاكم الشيخ شخبوط بن سلطان على اتفاقية 
مالية  دفعة  فيها  قدموا  عاماً،  عشر  اثنا  أمدها 
وأربعمائة  مقدماً،  روبية  آالف  خمسة  قدرها 

ربية شهرياً.
الشيخ  هناك  فالحاكم  الخيمة  رأس  في  أما 
حاجة  كانت  فقد  القاسمي،  سالم  بن  سلطان 
اإلنجليز هناك بناء مطار للطائرات الحربية، وقد 
اعترض الشيخ على ذلك وتمت تسوية األمور 

في شهر يونيو 1930.

      غطاسون يستعدون للغطس بحثاً عن اللؤلؤ في  الخليج العربي

 نتقدم بأطيب التهاني لمجلة

الصـــادرة عن وزارة الداخليـة بمناسبـة

 اليوبيــل الذهبي للمجلة
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زمان الوصلتحقيق

د. محمد رضوان الداية
كاتب وأستاذ 

األدب األندلسي والمغربي

العدد 559 يوليو 622017 العدد 611 نوفمبر 622021

زمان الوصل

د. محمد رضوان الداية
كاتب وأستاذ 

األدب األندلسي والمغربي

في كتب التراث العربي عدد من المؤلفات عني 
بشرح األسماء الحسنى، وإحصائها، وسردها. 
وشروح  المطولة  التفسير  كتب  زخرت  وقد 
بالكالم  الموسعة  والمعاجم  النبوية،  األحاديث 
الكتب  واختلفت  الحسنى.  الله  أسماء  على 
واإلسهاب،  اإليجاز  بين  الغرض  لهذا  المفردة 
تقدم للقارئ جوانب من الفوائد  ولكنها جميعاً 
المفسرين  كالم  والمعرفية.وائتلف  اللغوية 
وشراح الحديث وعلماء اللغة بعضه مع بعضه 
اآلخر، واستفاد القارئ والمتابع والدارس طالب 

العلم من هذا االئتالف العلمي القاصد.

»1«
في الكتب المخطوطة المحفوظة في دار الكتب 
الوطنية  األسد  مكتبة  احتوتها  التي  الظاهرية 
بدمشق كتاب نفيس ال يوجد له نسخة أخرى 
نسخة  إذن  فهو  المعروفة،  العالم  مكتبات  في 
قيمتها  ولها  الموضوعية،  قيمتها  لها  فريدة 

األثرية والتاريخية.
عنوان الكتاب: »األغنى في شرح أسماء الله 
الحسنى، والمؤلف أندلسي رحالة استقر مدداً 
وانتهى  ومشرقية،  مغربية  أقطار  في  مختلفة 
به المطاف إلى مدينة »حماة« في بالد الشام، 

وفيها كانت وفاته.
موضوع  عند  القديمة  التفسير  كتب  وفي 
القرطبي في تفسيره  النزول »كما نقل  أسباب 
يا  دعائه:  في  يقول  كان  رجالً  أن   »1672  :8«
مكة  مشركي  من  رجل  فقال  يارحيم،  رحمن 
يعبدون رباً  أنهم  أليس يزعم محمد وأصحابه 
فنزلت  اثنين؟  ربين  يدعو  هذا  بال  فما  واحداً؟ 
فادعوه  الحسنى  األسماء  »ولله  الكريمة:  اآلية 
بها«. وقيل في تفسير اآلية: أي: ولله التسميات 

الحسنى، أو: ولله الصفات الحسنى.

وقال إن الله تعالى سمى أسماءه بالحسنى 
تدل  فإنها  والقلوب،  األسماع  في  ألنها حسنة 
على توحيده وكرمه وجوده ورحمته وإفضاله. 
وشرح »فادعوه بها« أي: اطلبوا منه بأسمائه، 
يارحيم  فيقال:  به،  يليق  ما  اسم  بكل  فيطلب 
ارحمني، ويا حكيم احكم لي، يا رازق ارزقني 
باسم  دعوت  فإذا  وهكذا.  لي،  افتح  فتاح  ويا 
لي  احكم  يا عزيز  ارحمني،  مالك  يا  قلت:  عام 
ويا لطيف ارزقني. وإذا دعوت باالسم األعظم 

فقلت: »يا الله« فهو متضمن لكل اسم.
ادعوا  »قل   :»110« اإلسراء  سورة  وفي 
أيا ما تدعو فله األسماء  الله أو ادعوا الرحمن 
له  أي:   »3959  :12« القرطبي  قال  الحسنى..« 
األسماء التي تقتضي أفضل األوصاف وأشرف 
المعاني. وحسن األسماء إنما يتوجه بتحسين 
إلى  ويضاف  عليها،  والنص  إلطالقها  الشرع 
شريفة، وهي  معاني حساناً  تقتضي  أنها  ذلك 

بتوقيف من القرآن أو الحديث أو اإلجماع.

»2«
الله  أسماء  في  »األغنى  كتاب  مؤلف  ينتمي 
الحسنى« إلى قرية صغيرة من شرقي األندلس 
تابعة لمدينة مرسية، ساحلية مطلة على البحر 
العلماء  من  عدد  ظهر  مرسية  ومن  المتوسط، 
رجال  من  عدد  منهم  وبرز  واألدباء،  والفقهاء 
الزهد والتصوف مثل أبي العباس المرسي نزيل 
االسكندرية، ومحي الدين بن عربي الذي استقر 
أن  بعد  الحرالي،  الحسن  أبو  ولد  دمشق.  في 
هاجرت أسرته إلى المغرب في مدينة مراكش. 
تعلم  فقد  اتجاهاتها،  وتعددت  ثقافته  وتنوعت 
أوالً في مراكش بالمغرب األقصى، ثم قصد إلى 
له  وكانت  والفقهاء  العلماء  عن  فأخذ  األندلس 
رحلة إلى المشرق فحج واعتمر وزار ولقي في 

المشرق جماعة كثيرة من العلماء والرواة. وعاد 
إلى المغرب. ثم كانت له رحلة أخرى جال فيها 
في بالد الشرق، واختار مدينة »حماة« ليلقي فيها 
دروسه، ويلتقي بطلبة العلم، وبالعلماء، واستمر 
هناك إلى وفاته سنة 637 أو 638 هجرية. وقال 
أحد من ترجموا للحرالي »الغبريني«: »الشيخ 
الفقيه، العالم المطلق، الزاهد الورع، بقية السلف، 
وقدوة الخلف، نسيج وحده أبو الحسن علّي بن 
أحمد بن الحسن بن إبراهيم الحرالي التجيبي. 

»و: تجيب من قبائل اليمن«.
إقامة  له  أن يستقر في »حماة« كانت  وقبل 
واجتمع  »بلبيس«  مدينة  في  في مصر  مطولة 
عنه...  أهلها  كبراء  عنه«  لألخذ  »قصدوه  عليه 
حماة،  في  إقامته  كانت  الشام  إلى  فلما وصل 
إنه  الخبر  قال  عنه.  وأخذوا  أهلها  عليه  فأقبل 
استقر في حماة، فلما قرب موته قال ألصحابه 
نسافر  شعبان  من  عشر  الثاني  يوم  كان  إذا 

عنكم، وفي ذلك اليوم كانت وفاته.

»3«
ولقي أبو الحسن الحرالي في مصر العز بن 
عبدالسالم أحد كبار رجال العصر، وتداوال في 
أمور العلم فاتفقا في أشياء واختلفا في أشياء 
له  وكان  خاصة،  شخصية  للحرالي  وظهرت 
له تفسير على  بين رجال عصره. وكان  تفرد 
السائد  عن  معالجته  في  اختلف  الكريم  القرآن 
الحين.  ذلك  إلى  التفسير  كتب  في  المعروف 
الحرالي  تفسير  من  البقاعي  استفاد  وقد 
»الدرر  المعنون:  تفسيره  في  األخرى،  وكتبه 
كبير،  كتاب  وهو  والسور«  اآليات  تناسب  في 
مطبوع. وكان للحرالي أذكار وأوراد، ومن ذلك 
الصبح...  صالة  بعد  يالزمه  كان  الذي  حزبه 
أسماء  في  ألفه  الذي  الحرالي  كتاب  في  وثبت 

األغنى في األسماء الحسنى
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رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وفاته كانت 
عصر نهار االثنين من شهر رجب سنة 638هـ.

والتي  منها  »الباقية  الحرالي  مؤلفات  وثبت 
تنوع  إلى  يشير  المكان«  مجهولة  تزال  ما 
ثقافته، واتساع الدائرة التي كان ينطلق فيها في 

التدريس والمحاضرة، والتأليف والمحاورة.
وقد تنوعت ثقافة الحرالي وعلومه: فمن ذلك 
والفقه  والتفسير  الحديث  وعلوم  القرآن  علوم 

وعلم الكالم... وجاء في ترجمته:
»ما من علم إال وله فيه تصنيف وتأليف وهو 
من أحسن التآليف، وكان له باع طويل في علم 

العربية والمنطق والفلسفة وعلم التصوف«.

»4«
في  وبقي  الشعر،  نظم  في  الحرالي  شارك 
كتب التراجم وغيرها بقية من منظوماته، ومن 

ذلك:
نحن بنيان بنته حكمة

        وخليق بالبنا أن ينهدم
»خليق: جدير. يقول اإلنسان كالبنيان سيأتي 

عليه يوم ينهدم فيه«.
نحن كتب الله ما يقرؤها

         غير من يعرف ما معنى القلم
أحرف الكتب الذي أبدعه

        كلما الحت معانيه انعجم
»يقول في خلق اإلنسان أسرار يظهر بعضها 
انعجم  فهذا معنى  علينا:  لنا وبعضها يستغلق 

من النجمة«.
أشرقت أنفسنا من نوره

          فوجود الكل عن فيض الكرم
فّرق األنفس عن عالمها

         باختفاء ليس تدنيه الهمم!
- والشعر مبني على أفكار فلسفية، فهو أقرب 

إلى الشعر التعليمي ومن مؤلفات الحرالي:
وهو  األجل:  النتظار  العمل  صالح  فتيا   -
كتاب صغير الحجم »رسالة« في موضوع عمل 

اليوم والليلة، جاء به على سبيل االختصار. 
األسماء  في  آخر  كتاب  وهو  اإلحصاء،   -
الحسنى مختصر، مبني كما يبدو على الحديث 
المشهور: إن لله تسعة وتسعين اسماً...«. ولعل 
تتمة اسم الكتاب قياساً على كتاب األغنى هو: 

اإلحصاء في أسماء الله الحسنى.
- وكتاب: تفهيم معاني الحروف التي هي من 

مواد الكلم في ألسنة جميع األمم.
- و: مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزل.

- و: التوشية والتوفية.
- و٬ دفتر: سعد الواعي وأنس القارئ.

عليه  بمحمد  التام  اإليمان  في  وكتاب   -
الصالة والسالم.

- وشرح أسماء رسول الله صلى الله عليه 

وسلم إلى كتب كثيرة أخرى.

»5«
كتاب »األغنى« إذن في أسماء الله الحسنى. 
أورد منها تسعة وتسعين اسماً، واتبع منهجاً 
في إيراد كل اسم وشرحه والتعليق على بعض 

األخبار والمعاني.
ذات  القرآنية  اآليات  إيراد  من  يكثر  وكان 
المراد  على  يدل  بما  اآلية  من  مكتفياً  الصلة 
الكتاب:  قارئ  نظر  وبلغت  وإيجازاً.  اختصاراً 
كل  معالجة  أثناء  في  التي يصوغها  التعريفات 
مقدماته  في  بها  يدلي  التي  والتفسيرات  اسم، 
المقاصد  في  العامة  واللمحة  اآليات،  على 
الشرعية، والوقفات اللغوية الخاصة التي تصدر 

عن أسلوبه الخاص.
أبي  لعلوم  واضحاً  معرضاً  الكتاب  وكان 
في  آفاقه  اتساع  على  وداللة  الحرالي،  الحسن 
اللغة  من  التمكن  وفي  والنقلية،  العقلية  العلوم 

العربية، وحسن توجيه المقاصد والمعاني.
ويظهر في معالجة الحرالي لمفردات األسماء 

الحسنى أسلوبه في األداء والتعبير، والميل إلى 
فلسفة الكالم على النمط الذي اختاره. ونقرأ عند 
اسمه تعالى »الرحيم«: »هو الخاص بعلو والية 
المخلصين من عباده على قرابتهم وإن تفاوتت 
تشريفاً وتكريماً، وعصمة من المخالفة وتقديماً. 
رحيم«  »فعيل=  صيغة  مدد  كل  ذلك  يفهم 
اسم:  من  المفهوم  فإن  للمبالغة  الموضوعة 
الرحيم قرب يرفع الحجاب، ويغني عن التوسل 
باألسباب، قال الله تعالى »يختص برحمته من 
يشاء« »آل عمران: 74«.... والرحمانية خالقية: 
آيتها »عالمتها«: الماء الجاري ونزول المطر ألن 
األرزاق،  وتكثر  بالنبات،  األرض  يحيى  بنزوله 
وتأمن  األوطان  وتعمر  البركات،  وتشهد 
وتبشر  األخالق،  وتحسن  »البلدان«  األمصار 
بآثارها اآلفاق، قال الله تعالى: »الله الذي يرسل 
فيبسطه في السماء كيف  الرياح فتثير سحاباً 

يشاء....« »الروم: 48«.
المعالجة  مطول  الحجم،  كبير  والكتاب   -

واإليضاح واإلبانة.
- وهو أكبر ما أُلف في أسماء الله الحسنى.
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مختارات مما نشرته مجلة
»الشرطة« خالل عقودها 

األربعة املاضية

إعداد: موزة احلمادي

األرشيف

1
9
8
2

رمبا كان املؤمتر الثاني لوزراء 
الداخلية بدول مجلس 

التعاون اخلليجي قد حقق دوياً 
إعالمياً وشعبياً أكثر لو أنه 
قد انتهى بإعالن إقرار املؤمتر 

للمعاهدة األمنية الشاملة، 
وتوقيع الوزراء عليها، ولكن ما 
حدث كان خالفاً لذلك.. حيث 

كان رأي الوزراء هو أن هناك 
عناصر ضرورية تتطلب املزيد 
من البحث، وكذلك كان احلال 

بالنسبة لتوصيات مديري 
اجلوازات والهجرة والعمل.

أصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان 
بإجراء  اتحادياً  الدولة مرسوماً  آل نهيان رئيس 
ترقيات بين عدد من كبار المسؤولين والضباط 
بوزارة الداخلية، وتضمن المرسوم االتحادي أن 
يرقى إلى رتبة عميد كل من العقيد خلفان خميس 
الداخلية، والعقيد حمد سعيد مدير  وكيل وزارة 
السري  عبدالله  والعقيد  بأبوظبي،  الشرطة  عام 

مدير عام الشرطة بالشارقة.
عبيد  سالم  المقدم  ترفيع  المرسوم  وتضمن 
نائب مدير عام شرطة أبوظبي، والمقدم إبراهيم 
والمالية  اإلدارية  الشؤون  إدارة  مدير  محمود 
بشرطة أبوظبي إلى رتبة عقيد. كما رقي إلى رتبة 
إدارة  الرائد أحمد الشامسي مدير  مقدم كل من 
محمد  والرائد  بدبي،  والسواحل  الحدود  حرس 
والرائد  عجمان،  شرطة  عام  مدير  عبيد  ناصر 

سلطان عبيد نائب مدير عام الجنسية والهجرة، 
العامة  اإلدارة  ديوان  مدير  نمر  والرائد سرحان 
لشرطة أبوظبي، والرائد خليل بدران رئيس قسم 
أحمد  والرائد  أبوظبي،  بشرطة  المالية  الشؤون 
الداخلية،  وزارة  عام  ديوان  مدير  خليل  صالح 
والرائد سالم حبوش رئيس قسم الشؤون الذاتية 
بشرطة أبوظبي، والرائد محمد سميع نائب مدير 
سعيد  أحمد  غباش  والرائد  المدني،  الدفاع  عام 
الخيمة،  برأس  والهجرة  الجنسية  إدارة  مدير 
المراكز  والرائد حسن جاسم أحمد رئيس قسم 
محمد  حافظ  والرائد  بالشارقة،  والحراسات 
والمالية  اإلدارية  الشؤون  إدارة  مدير  سليمان 
الغيث  راشد  أحمد  والرائد  المدني،  بالدفاع 
باإلدارة العامة بالجنسية والهجرة. ويسري تنفيذ 

الترفيع اعتباراً من أول يونيو 1982م.

- أصدر معالي اللواء حمودة بن علي وزير 
بإعادة  وزارياً  قراراً  الداخلية  للشؤون  الدولة 
الداخلية  بوزارة  العامة  التنظيم  لجنة  تشكيل 
الوزارة.  وكيل  خميس  خلفان  العميد  برئاسة 
محمد  سهيل  العقيد  يكون  أن  القرار  وتضمن 

عبدالله مدير عام الوزارة نائباً للرئيس.
وتضم اللجنة في عضويتها السيد عبدالرحمن 
والعقيد  واألمن،  الشرطة  مستشار  محجوب 
الدفاع  عام  مدير  المكتوم  مانع  حشر  الشيخ 
المدني، والعقيد سيف الشعفار مدير عام حرس 
الحدود والسواحل، والمقدم صقر غباش مدير 
والمقدم سيف  والمالية،  اإلدارية  الشؤون  عام 
مبارك الناخي مدير عام شؤون األمن، والمقدم 
حميد علي سيف مدير عام التخطيط والتدريب 
عام  ديوان  مدير  مريس  أحمد صالح  والمقدم 
مدير  الهاجري  عبدالرحمن  والنقيب  الوزارة، 
القانونية، والسيد صالح وهبي  الشؤون  إدارة 
القرار  بهذا  العمل  وبدأ  القانوني.  المستشار 

اعتباراً من تاريخ صدوره في 25/10/1981.
- أصدر معالي اللواء حمودة بن علي وزير 
العقيد  بتخويل  قراراً  الداخلية  للشؤون  الدولة 
والهجرة  الجنسية  عام  مدير  سعيد  هالل 
المالية  والمستندات  المعامالت  على  بالتوقيع 
عينوا  الذين  العسكريين  األفراد  بشؤون  كافة 
والهجرة  الجنسية  إدارة  من  كل  في  للعمل 
المجلس  موافقة  على  بناء  والعين  بأبوظبي 
التنفيذي بأبوظبي، على أن تتولى دائرة المالية 

ترفيعات بين كبار المسؤولين والضباط

إصدارات وزارة الداخلية

بأبوظبي نفقات اإلجراء والصرف. 
-أوفدت وزارة الداخلية المقدم سيف مبارك 
الرياض  إلى  األمن  شؤون  عام  مدير  الناخي 
للمشاركة في االجتماعات التحضيرية للمؤتمر 
التعاون  مجلس  بدول  الداخلية  لوزراء  الثاني 
الخليجي، ولبحث مشروع االتفاقية األمنية بين 
االجتماعات  هذه  عقدت  وقد  المجلس..  دول 

خالل الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر الماضي.

المقدم سيف مبارك الناخي
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سعادة الوكيل يستقبل السفير السعودي

معالي الوزير يستقبل سفراء إيران وألمانيا وكوريا الجنوبية

الطبيعي أن يكون كل إنسان 
أكثر اجلميع حرصاً على 

حماية نفسه وممتلكاته وكل 
ما يتعلق به.

ولكننا كثيراً ما جند عكس 
ذلك، حينما يكون الضحية 
أو اجملني عليه سبباً رئيساً 
في وقوع ما يتعرض له من 

حوادث، أو ما يرتكب ضده من 
جرائم.

وبعد أن كان االهتمام مركزاً 
على دراسة اجملرم وحتليل 

سلوكه ودوافعه الرتكاب 
اجلرمية، نشأ ذلك العلم 

اجلديد، الذي أصبح يلقى 
اهتماماً متزايداً، والذي يركز 
على دراسة ضحايا اجلرمية، 

وحتديد مسؤوليتهم من 
وقوعها.

وزير  علي  بن  حمودة  اللواء  معالي  استقبل 
علي هاري نجف  بمكتبه سعادة محمد  الداخلية 
استقبل  الدولة، كما  لدى  اإليراني  السفير  آبادي 
معاليه سعادة او في شرام السفير األلماني لدى 

الدولة.
سعادة  كذلك  الداخلية  وزير  معالي  واستقبل 

لدى  الجنوبي  الكوري  السفير  هنغ  ينغ  سون 
الدولة. وحضر هذه اللقاءات سعادة العميد صقر 

غباش وكيل وزارة الداخلية.
أوجه  تدعيم  سبل  بحث  اللقاءات  خالل  وتم 
والجمهورية  اإلمارات  دولة  بين  األمني  التعاون 

اإلسالمية اإليرانية وألمانيا وكوريا الجنوبية.

المقدم سيف مبارك الناخي

وكيل  غباش  صقر  العميد  سعادة  استقبل 
عبدالله  محمد  سعادة  بمكتبه  الداخلية  وزارة 
العتيبي السفير السعودي لدى الدولة، وتم خالل 
اللقاء بحث سبل أوجه التعاون األمني القائم بين 

دولة اإلمارات والمملكة العربية السعودية.
وكيل  غباش  صقر  العميد  سعادة  واستقبل 
وزارة الداخلية بمكتبه سعادة مصطفى عمران 

السفير السوري لدى الدولة.
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إجنازان حيويان ظفرت بهما 
وزارة الداخلية، بينما تشرف 

على االحتفاء باليوبيل الذهبي 
لشرطة أبوظبي في مسيرتها 

املباركة. وكان أولهما املهلة التي 
أعطيت لألجانب من مخالفي 

قوانني اإلقامة في الدولة، والتي 
متثلت فيها املعاني اإلنسانية 

كافة، في الوقت الذي حرصت 
على عدم التفريط بحق الدولة 

في التمسك بحماية أمنها 
وسيادتها.

2
0
0
7

آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  التقى 
بإدارة  الكبرى  القاعة  في  الداخلية  وزير  نهيان 
أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  في  الجنائية  األدلة 
إلى  الدولة،  في  واإلقامة  الجنسية  إدارات  مديري 
والتحقيق  المتابعة  أقسام  ورؤساء  مديري  جانب 
والمنافذ البرية والبحرية والجوية. وتم خالل اللقاء 
التي حضره كل من سعادة الفريق سيف الشعفار 
وكيل وزارة الداخلية، واللواء محمد خميس الجنيبي 
محمد  اللواء  وسعادة  الوزارة.  في  العام  المفتش 
واإلقامة  الجنسية  إدارة  عام  مدير  الخييلي  سالم 
تطوير  بسبل  تتعلق  موضوعات  عدة  مناقشة 
والمنافذ  الجنسية  إدارات  من  كل  في  العمل  أداء 
بضرورة  الداخلية  وزير  سمو  ووجه  المختلفة. 
العمل على تالفي أي ثغرات أمنية، وتطوير العمل 

في  ونهجها  الحكومة  الستراتيجية  وفقاً  اإلداري، 
الخالقة  المبادرات  وتشجيع  الالمركزي،  العمل 

سواء على المستوى الفردي أم الجماعي.
الشرطة  أجهزة  مهام  مختلف  سموه  وناقش 
ومدى قدرتها على تلبية احتياجات الجمهور، وما 

يحقق أمن الوطن ويحافظ على مكتسباته.
آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  ووجه 
الجانب  مراعاة  بضرورة  كافة  المشاركين  نهيان 
اإلنساني والظروف الخاصة التي قد يعانيها بعض 
األمني،  بالشرط  اإلخالل  الجمهور من دون  أفراد 
باقي مؤسسات  مع  والتنسيق  التعاون  عن  فضالً 
وقطاعات المجتمع لتحقيق أعلى مستوى من األمن 
أرض  على  كافة  والمقيمين  للمواطنين  والرفاه 

الدولة.

سيف بن زايد يلتقي مديري إدارات اجلنسية

.. ويستقبل وزير العمل الفلبيني

استقبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل 
نهيان وزير الداخلية في مكتبه، أرتورو دي بريون 
المرافق  والوفد  الفلبيني  والتوظيف  العمل  وزير 
الكعبي  عبدالله  علي  الدكتور  بحضور  وذلك  له، 
ليبران  الدولة  في  الفلبيني  والسفير  العمل،  وزير 
كاباكتول، وبحث الوزيران الموضوعات والقضايا 

ذات االهتمام المشترك.
دي  روساليندا  من  كالً  المرافق  الوفد  وضم 
وراء  لما  الفلبيني  العمل  إدارة  مديرة  بالدورز 
البحار، وكارميليتا أم بينيدا رئيسة هيئة األركان، 
دولة  في  العمالي  الملحق  سانتوس  وأليجاندرو 

البحرين.
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بدايات

 تخريج دفعة من ال�شباط من كلية ال�شرطة بالقاهرة عام 1972

ال�شيخ مبارك بن حممد وزير الداخلية يتفقد ال�شرطة الحتادية يف الإمارات عام 1972
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نساء في الميدان

اإعداد: لرا الظرا�شي

الميدان  في  نساء  باب  من  العدد  هذا  في 
معيوف  محمد  جاسم  عائشة  الرقيب  نستضيف 
القصيص في قسم  التي تعمل في مركز شرطة 

الشؤون اإلدارية.
ومن خالل هذا الحوار نتعرف على مشوارها 
الشرطي الذي ابتدأ في شرطة دبي منذ عام 2008 

إلى اليوم.
> من شجعك على االلتحاق بالشرطة وكيف 

كانت البداية؟
- لم يكن دخولي المجال الشرطي صعباً، فقد 
شجعتني عائلة زوجي، ووقفت أمي بجانبي طوال 
الوقت علماً بأنها من اقترحت واصرت دخولي هذا 
المجال بعد الحاح منها ،فقد كنت قبلها موظفة في 
بنك بمسمى ضابط مبيعات ،أما المعارضون فقد 
كان أبي و زوجي إال أن إقناعهما كان سهالً حيث 
العسكري،  السلك  في  يعمالن  زوجي  و  أبي  إن 
على  قادرة  أكون  لن  بأنني  كان  تخوفهما  كل  و 
،فالعمل  العسكرية  باإلجراءات  التقيد  و  التأقلم 
العسكري  عن  تماماً  مختلف  المدني  المجال  في 
التأقلم  يمكنني  بأنه  أقنعتهما  بإصراري  أنه  إال 

واالنضباط.
> ماهي الوظائف التي شغلتها خالل مسيرتك 

المهنية؟
ال  بحر  دبي  في شرطة  التعلم  في  رحلتي   -
الدولي  ينتهي.. فقد بدأت رحلتي في مطار دبي 
لي  أتيحت  وبعدها  سنتين  لمدة  أمن  كمفتش 
القصيص  شرطة  مركز  في  للعمل  الفرصة 

 2013 إلى   2010 عام  من  المتعاملين  إسعاد  قسم 
في  أبدعت  وقد  تحديداً،   المعثورات  شعبة  في 
كيفية التوصل الى أصحابها كما إنني قد بادرت 
باستحداث إجراء توصيل المعثورات ألصحابها و 
بدعم  وذلك  الدولة  خارج  كانوا  إن  لهم  إرسالها 
اإلجراءات  لتطوير  العامة  القيادة  وتوجيهات 
وتسهيلها على الراجعين وذلك للوصول ألهداف 

و تطلعات القيادة الرشيدة.
العامة كمحقق  المناوبة  إلى قسم  ُنقلت  بعدها 
المروري  التسجيل  قسم  إلى  ثم  ومن  جنائي 
وقسم التسجيل الجنائي أيضاً، مما صقل عندي 
الى  ُنقلت  بعدها  و  إجراءاته،  و  التحقيق  مهارات 
الشؤون  قسم  في  أعمل  وحالياً  التوقيف.  قسم 
حيث  بشرية،  موارد  تنفيذي  بمسمى  اإلدارية 
إني أكملت ما يقارب خمس سنوات. ومن خالل 
على  للحصول  الفرصة  لي  أتيحت  التنقالت  هذه 
الخبرة الالزمة ومهارات التطوير العملي وتوسعة 

المدارك والمعارف.
تعتزين  التي  المهنية  نجاحاتك  عن  وماذا   <

بها؟
المثالي  لألداء  تقدير  على شهادات  - حصلت 
متتالين  لعامين  المركز  من  العمل  في  والتفوق 
األداء  لتحفيز  تميز  وشهادة  و2012(   2011(
المركز  من  الوظيفي  والتميز   )2014( الوظيفي 

لخمس سنوات متتالية )من 2016 إلى 2019(.
> ما هي الحكمة التي تؤمنين بها؟

محمد  الشيخ  السمو  بمقولة صاحب  أؤمن   -

يتوقف  الحياة ومن  العلم يصنع  »بأن  راشد  بن 
عن التعلم يتوقف عن الحياة «، وهذا ما طبقته في 
حياتي بشكل حرفي فأنا أم لسبعة أبناء وطالبة 
من  الدراسة  استكمال  تابعت  فقد  عاملة،  وامرأة 
إن  العمل، حيث  رأس  على  وأنا  الثانوية  المرحلة 
وأسهمت في تقدمي  العمل دعمتني معنوياً  جهة 
الجامعية  المرحلة  استكمال  رغبة  لدي  وعززت 
رغم المسؤوليات الموكلة لي في العمل والمنزل. 
السنة  هذه  التحقا  وابني  ابنتي  بأن  الله  والحمد 
بالجامعة ليس هناك أجمل من تعليم األبناء كيفية 
صقل أحالمهم واإلصرار على تحقيقها و تمجيد 

العلم و تحفيزهم على التعلم المستمر.
> ما هي أحالمك؟

للوقوف  معين  سقف  لها  ليس  أحالمي   -
السعي  بها فهي قد تصل لألفق كل ما علي هو 
البكالوريوس  بدرجة  التخرج  أريد  لتحقيقها.. 
شهادة  على  احصل  وأن  الماجستير  واستكمال 
بكالوريوس إضافية في التصميم الداخلي.. فالعلم 
يصنع الحياة ومن يتوقف عن التعلم يتوقف عن 
بإعادة  الخاص  مشروعي  في  أبدأ  وأن  الحياة.. 
في  فعالة  ومساهمة  بصمة  لي  تكون  التدوير 
الحفاظ على البيئة. وأطمح أيضاً للوصول للرتب 
الذاتي  التطوير  من خالل  دبي  في شرطة  العليا 
العظيم  الجهاز  هذا  موظفات  وأناإحدى  المستمر، 

وكلي فخر باالنتماء له.
العمل  على  المقبالت  تنصحين  بماذا   <

الشرطي؟
على  واالطالع  المستمر  بالتعلم  أنصحهن   -
جميع  تخص  التي  المتبعة  اإلجراءات  جميع 
األقسام والمسارات الوظيفية، والتعرف عليها من 
باب الفضول والمعرفة حتى إن لم تكن من مهامها 
الوظيفية، فالشغف بالعمل يجعل الموظف مبدعاً، 
باب  من  الرأي  إبداء  من  التخوف  عدم  وكذلك 
تحسين سير العمل والمبادرة بتسهيل اإلجراءات 
القوانين  مع  يتعارض  ال  فيما  المراجعين  على 

المتبعة.

عائشة معيوف: 
أنا أم وعسكرية وجامعية في الوقت نفسه

اأوؤمن مبقولة اإن العلم ي�صنع احلياة ومن يتوقف 

عن التعلم يتوقف عن احلياة 
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المتميزون

لآلخرين  العون  يد  وتقديم  األرواح  إنقاذ 
هذا  وضيف  بعضهم،  بها  يتصف  نبيلة  صفات 
العدد استحق التكريم لسرعة االستجابة وتحديد 
إلنقاذ  الالزمة  باإلجراءات  والقيام  الحادثة  موقع 
المناطق  إحدى  في  مركبتهما  علقت  شخصين 

الصحراوية في إمارة الشارقة.
مواليد  من  محمد،  عبدالله  أحمد  نذير  العريف 
الثانوية  العين متزوج وحاصل على  1979 مدينة 
العامة، درس في مدرسة زايد األول وتخرج منها 
المدام،  شرطة  مركز  في  ويعمل   ،1998 عام  في 

ويهوى كرة القدم والجري والسباحة.
في  الشارقة  لشرطة  العامة  للقيادة  انتسب 
المنطقة  إدارة شرطة  عام 2001، وعمل بدايًة في 
ونصف  سنة  لمدة  كلباء  بمركز شرطة  الشرقية 
بمركز  الوسطى  المنطقة  شرطة  إدارة  ثم  ومن 

شرطة إلمام بقسم المرور والحوادث.
مدير  السركال  حاجي  أحمد  العميد  كرمه 
لشرطة  العامة  بالقيادة  الشرطية  العمليات  عام 
بإنقاذ شخصين  لقيامه  لجهوده  الشارقة، تقديراً 
علقت مركبتهما في إحدى المناطق الصحراوية في 

اإلمارة.
ويقول نذير: »التكريم جاء بمثابة الوسام على 
صدري وتتويجاً لجهودنا وعرفاناً من القيادة في 
لخدمة  األفضل  تقديم  على  وتشجيعنا  تحفيزنا 

المجتمع.  
فالتحفيز والدعم المستمر يجعالن من الموظف 
لتقديم كل ما لديه من خبرة في  مندفعاً ومثابراً 
إذا  واألحسن  األفضل  وتقديم  اآلخرين  مساعدة 

احتاج األمر«.
وعن تفاصيل الحادثة يقول نذير: تلقيت بالغاً 
تمام  في  الوسطى  المنطقة  عمليات  من  هاتفياً 
يوليو  في شهر  دقيقة  وخمسين  الثالثة  الساعة 
في ليلة عيد األضحى المبارك في يوم عرفة، عن 
المساعدة في  مركبة عالقة بالصحراء ويريدون 
استخراجها وبدوري قمت بأخذ المعلومات ورقم 
هاتف المبلغ والمكان وتحركت بالدورية الخاصة 
تبين  الوصول  وعند  البالغ  موقع  إلى  لإلنقاذ 
يصعب  بطريقة  الرمل  في  عالقة  مركبة  وجود 
استخراجها وبعد عدة محاوالت تم استخراجها 
حيث حاول معي مركبة أخرى حيث علقت مركبته 
أيضاً بالرمل وقمت باستخراجه أيضاً، حيث أخذ 

اإعداد: اأماين اليافعي

مني ذلك قرابة ثالث ساعات وكنت كذلك صائماً 
تصوير  يريدون  الموجودين  األشخاص  وكان 
هذا  بأن  لهم   وقلت  ذلك  من  فمنعتهم  الواقعة 
لحياته  موازنته  كيفية  وعن  به.  وقمت  واجبي 
األولويات  تنظيم  »إن  يقول:  والخاصة  العملية 
الحياة،  أساسيات  وإعطاء كل ذي حق حقه من 
والحياة  العملية  الحياة  بين  الموازنة  بد من  فال 
الشخصية لكي تسير الحياة بسالسة وإتقان من 
دون تقصير«.ومن أهم األساسيات التي يعتمدها 
والحياة  العمل  من  لكل  الالزم  الوقت  تحديد 
الجيدة  والتغذية  بالصحة  واالهتمام  الشخصية، 
المهام  من  المزيد  وإنجاز  والراحة،  والرياضة 
الراحة في حال  الواحد، وال بد من  اليوم  خالل 
النفسي  والتحفيز  العمل،  ضغوطات  من  التعب 
لتحقيق العمل المطلوب مني للقيام به على أكمل 
المسؤولين  إلى  االستماع  على  والحرص  وجه، 
ُمرضية،  لنتائج  والوصول  األخطاء  لتجنب 
األصدقاء  مع  االجتماعية  بالحياة  واالستمتاع 

واألقارب وتحقيق وقت لنفسي والراحة.
حصل العريف على عدة شهادات مختلفة ومنها 

الوظيفي،  التميز  شهادة شكر وتقدير في جائزة 
وشهادة التميز الوظيفي من الفريق سمو الشيخ 
مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف 
والتميز   ،2014 عام  في  الداخلية  وزير  الوزراء 
الوظيفي 2021، ونوط الخدمة المتميزة لعام 1994، 
وشهادات تقدير وشكر لتفانيه في العمل والقيام 
بمستوى  واالرتقاء  وجه  أكمل  على  بواجباته 
المختلفة  التدريبية  للدورات  باإلضافة  العمل، 
والمتنوعة في مجال عمله وغيرها. وعن تعامله مع 
التكيف  تحديات العمل يقول نذير:  أحاول دائماً 
الوظيفية وتوزيع  المهام  العمل وتوزيع  بيئة  مع 
الواجبات مع الزمالء، والتعامل الجيد واللباقة في 
لي  الجميع، وعدم تحمل ما ال طاقة  الحديث مع 
به، ومناقشة المسؤولين للوصول للحل المناسب.

زمالءه  عبدالله  أحمد  نذير  العريف  ينصح 
واغتنام  الشخصية  والحياة  العمل  بين  الموازنة 
ما  خالل  من  الشرطي  بالعمل  المناسبة  الفرص 
الوقت  وتنظيم  الوظيفي،  للتميز  القيادة  تقدمه 
للواجبات األساسية للعمل والقيام بها على أكمل 

وجه.

عبداهلل محمد: 
التكريم يحفز على تقديم األفضل
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خارج المهنة

فهد الحمادي:
 أحلم أن أكون فوق منصات التتويج

اإعداد: لرا الظرا�شي

قد اليعرف الكثير من العاملين في القيادة العامة 
فهد عيسى  المساعد  زميلهم  أن  أبوظبي،  لشرطة 
علي بوهندي الحمادي الذي يعمل في إدارة البحث 
الجنائي هو بطل ملهم ومتميز في رياضة السباقات 
الرياضات  من  النوع  هذا  أن  خصوصاً  البحرية، 
يحتاج للقوة والصبر ومعرفة مزاج البحر المتقلب 
والشراع  والقارب  الماء  مع  دائمة  وإقامة صداقة 
األبيض والريح التي تجلب الخير، وارتباط وثيق 

مع المغامرة في المجهول األزرق.
فهد  يقول  بالذات،  الرياضة  بهذه  تعلقه  وعن 
الحمادي عن هذه الرياضة: »تعلقت بهذه الرياضة 
باعتبارها  وأهميتها  بقيمتها  شعرت  الصغر،  منذ 
نقطة  أكون  أن  وأردت  وآبائي،  أجدادي  تراث 

مضيئة في هذا الفضاء الكبير والجميل«.
الثالثة  ابن  وأنا  الهواية  هذه  بدأت  اني  »اتذكر 
أذهب من أبي وإخوتي  عشرة تحديداً، كنت طفالً 

السباقات  رياضة  معهم  وأمارس  البحر  إلى 
على  الحياة  تجربة  ومنهم  معهم  تعلمت  البحرية، 
يحيطك  أزرق  بين فضاء  تكون وحدك  أن  قارب، 
من  نوع  األجداد،  وقصص  والهدوء  السكون 
أكثر صفاء  لتكون  الروح  التي تحتاجها  المغامرة 

وارتباًط بالتراث«.
استطاع الطفل الصغير تحويل الهواية العائلية 
أصبح  األمس  فطفل  ومهمة،  كبيرة  بطوالت  إلى 

بطل اليوم.
وعن اإلنجازات الرياضية التي حصدها، يقول: 
حصدت المركز األول في بطولة أبوظبي للسباقات 
ثالث  في  الثاني  المركز  وحصدت  الشراعية، 
لمرة  الثالث  والمركز  نفسها،  البطولة  في  جوالت 

واحدة. 
فهد  يوضح   حضرها،  التي  المشاركات  وعن 
أبوظبي  مهرجان  في  شاركت  قائالً:  الحمادي، 

ومهرجان المرفأ ومهرجان دلما ومهرجان دبي.
وعندما سألته عن مثله األعلى في هذه الرياضة 
البحرية، قال من دون تردد وبحماس: مثلي األعلى 
هو النوخذة خليفة مهير سعيد المزروعي صاحب 

قارب زيورخ 120.
ويقول: هذه الهواية تعني لي الكثير، فأنا مشارك 
رياضة  مثل  البحرية،  الرياضات  أنواع  كل  في 

التجديف واألنشطة البحرية التراثية األخرى.
الحمادي:  يقول  المجال،  هذا  في  أحالمه  وعن 
أحلم دائماً بتحقيق األلقاب وأن أكون فوق منصات 
التتويج، لهذا أعمل بجد واجتهاد فهي جزء غاٍل من 

شخصيتي وحياتي.  
ويضيف قائالً: كما أضع نصب عيني المحافظة 
على الموروث الحضاري لشعب اإلمارات وتطوير 
السباقات البحرية بحيث تصبح رسالة باقية لكل 

األجيال.

 نتقدم بأطيب التهاني لمجلة

الصـــادرة عن وزارة الداخليـة بمناسبـة

 اليوبيــل الذهبي للمجلة
Al Shoumoukh Group of Companies

Ads Montage.indd   12 1/22/21   3:24 PM Issue 611 - Final02.indd   72Issue 611 - Final02.indd   72 28/10/2021   10:34 AM28/10/2021   10:34 AM



 نتقدم بأطيب التهاني لمجلة

الصـــادرة عن وزارة الداخليـة بمناسبـة

 اليوبيــل الذهبي للمجلة
Al Shoumoukh Group of Companies

Ads Montage.indd   12 1/22/21   3:24 PMIssue 611 - Final02.indd   73Issue 611 - Final02.indd   73 28/10/2021   10:34 AM28/10/2021   10:34 AM



العدد 611 نوفمبر 742021

أصحاب الهمم

فاز  الذي  القايد  محمد  اإلماراتي  البطل  يؤمن 
مؤخراً بفضية األلعاب البارالمبية المقامة في طوكيو 
وبرونزية  المتحركة،  للكراسي  متر   800 لمسافة 
التضحيات  أن  100 متر،  البطولة نفسها في مسافة 
هي الطريق الوحيد لتحقيق اإلنجازات الكبرى، وأن 
اإلصرار على النجاح، والتمسك باألمل، والثقة بالنفس 

كلها عوامل لها قيمتها في رسم مالمح اإلنجاز.
وعن هذا اإلنجاز، يقول القايد: شعوري بالفرحة 
كان كبيراً بعد الميدالية البرونزية األولى في طوكيو 
ألنها كانت أول إنجاز لبعثة اإلمارات، خصوصاً أنها 
تحققت في ظل ظروف صعبة واجهتنا في مراحل 
اإلعداد على خلفية جائحة كورونا، كما إنه لم يسمح 
على  بالتدريب  األولمبياد  تاريخ  في  مرة  ألول  لنا 
المنافسات،  قبل  واحدة  لمرة  ولو  التنافس  ميادين 
تتساقط  األمطار  فيه  كانت  الذي  نفسه  الوقت  في 
من آن آلخر لتؤثر على الحركة واالندفاع والسباق، 
 100 مسافة  في  الميدالية  فإن  ذلك  إلى  وباإلضافة 
100 متر لم  الـ  إن  متر كانت بشارة خير لي حيث 
في  إنجازاً  فيها  أحرزت  التي  المسافات  تكن ضمن 

بارالمبية ريو دي جانيرو عام 2016.
االفتتاح  حفل  في  الدولة  علم  برفع  تكليفه  وعن 
الرسمي للدورة.. يوضح: رفع علم الدولة في حدث 
وفرحتي  رياضي  ألي  كبير  شرف  عالمي  أولمبي 
ميدالية،  تحقيق  فرحة  توازي  كانت  العلم  برفع 
الدولة في دورة ريو دي  وسبق لي أن حملت علم 
ترشيحه  يتم  الذي  الالعب  أن  ظني  وفي  جانيرو، 
في  كبيرة  مسؤولية  عليه  تكون  الدولة  علم  لحمل 
تمثيل بالده في الحدث، ومن واقع مسؤوليتي كنت 
يقودنا  لوطني  إنجاز  لتحقيق  يوفقني  أن  الله  أدعو 
عليها  بالعلم  واالحتفاء  التتويج،  منصة  إلى صعود 
أمام كل الكاميرات، وهنا أشكر اللجنة البارالمبية التي 
رشحتني، وأثمن ثقتهم في للمرة الثانية على التوالي 

في الدورة البارالمبية.
األولمبية  الدورات  في  إنجازاته  مجموع  وحول 
وأيهما أقرب إلى قلبه .. يجيب القايد: في دورة لندن 
سباق  في  وبرونزية  فضية  ميداليتين  حققت   2012
جانيرو  دي  ريو  وفي  متر،   200 والـ  متر   100 الـ 
حققت ذهبية 800 متر، ثم فضية وبرونزية طوكيو 
في 800 متر و100 متر على التوالي، أما عن أقربها 
رحم  من  جاءت  ألنها  طوكيو  ميدالية  فهي  لقلبي 
اإلمارات  دولة  قيادة  إلى  بالشكر  وأتوجه  المعاناة، 
التي توفر كل الدعم ألبنائها، وأشكر كل من دعمني 
وساندني في معسكري الخارجي، وخصوصاً اللجنة 

اإعداد: خالد الظنحاين

ومدربه  تايالند  ومنتخب  اإلماراتية،  البارالمبية 
إليه،  أنتمي  الذي  للمعاقين  الثقة  ونادي  بورت،  سا 
وأشكر عائلتي أيضاً التي ساعدتني على التركيز في 

تدريباتي وتحملت فترة غيابي الطويلة.
وبخصوص استقبال صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للبعثة بعد العودة، ثم 
استقبال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن 
محمد القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة، 
وفرحته بتلك اللحظات يقول القايد: شرف كبير لي 
ولكل زمالئي أن نحظى ببعض اللحظات في حضرة 
قادتنا، فبرعم مشاغلهم الكثيرة، ال ينسون من مثل 

الوطن في المنافسات الرياضية، وهذه االستقباالت 
هي رسالة مهمة لكل الرياضيين تعكس مدى اهتمام 
أجل  ومن  إلنجازاتها،  وتقديرهم  بالرياضة،  القادة 
ذلك فأنا أقول إن الرياضة محظوظة بقادة اإلمارات 
وبدعمهم المتواصل لها، كانت لحظات ال تنسى في 
كي  أيضاً  فرصة  وكانت  السمو  أصحاب  حضرة 
اإلنجازات، وهنا  العهد لهم من أجل مواصلة  نجدد 
ال أنسى أيضاً تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد 
القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن 
األعلى للقوات المسلحة التي ذكر فيها اسمي، لفتة 
لن أنساها من سموه، وسأحتفظ بتلك التغريدة مدى 

الحياة ألنها وسام على صدري.

محمد القايد: التضحيات هي الطريق 
الوحيد لتحقيق اإلنجازات الكبرى
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شخصيات

كريستيانو رونالدو يخبرنا من هو من خالل 
جسده. إنه صنعه الشخصي، الذي ال يزال مثالياً 
في سن الـ 36: خصره النحيف وظهره المستقيم 
بشكل ال يصدق، وعضالت بطنه كأنها عضالت 
بطن تمثال اشتراكي واقعي، ووقفته كأنها وقفة 
في  مغٍن  كأنه  العابس  ومظهره  سلة،  كرة  نجم 
فرقة، وقلب عداء ماراثون، وهو فخور بأنه صنع 

نفسه.
كانت االحتماالت مكدسة ضد رونالدو عندما 
للبرتغال.  الفقير  المحيط  ماديرا  في جزيرة  ولد 
كانت والدته تريد إجهاضه، لكن القانون البرتغالي 
يتذكر رونالدو الحقاً   .1985 لم يسمح بذلك في 
أن والده، وهو من قدامى المحاربين في الحرب 
األنغولية، كان »مخموراً كل يوم تقريباً«. اكتسب 
الطفل غير المرغوب فيه حاجة مستمرة إلى إثبات 
سيرة  كاتب  نظريات  حسب  الوجود،  في  حقه 

ذاتية، جان سيس باتر.
مراهق يحن إلى الوطن في أكاديمية سبورتنج 
الماديرية.  لهجته  السخرية من  أثار  لشبونة  في 
في سن الـ 18، أخذه تألقه إلى إنجلترا ومانشستر 
نهائي  البرتغال  بعام، خسرت  ذلك  بعد  يونايتد. 

 999 - خا�س

يورو 2004 أمام اليونان، لكن بحلول ذلك الوقت 
كان يعيد صناعة نفسه بالفعل.

أن  وأدرك  لعبه،  لتحليل  يكفي  بما  ذكياً  كان 
تجعله  لن  السابقة-  -الخطوة  الوحيدة  حيلته 
أفضل العب في العالم. كما إنه ال يمكنه التعامل 
الركالت  تنفيذ  أو  بشكل جيد  بالرأس  الكرة  مع 
خالل  ومن  المهارات،  تلك  نفسه  علم  الحرة. 

التكرار اليومي حفظ كما من الخدع.
بصفته عداء نحيفاً، لم يكن يبدو أنه متجه نحو 
التدريبات  خالل  من  لكن  طويلة،  مهنية  مسيرة 
المكثفة -يمكنه القيام بـ 142 تمرين جلوس في 
بالعضالت. حتى  بتغليف جسده  قام  ثانية-   45
في العطلة، يمارس الرياضة باستمرار. حمامات 
الجليد والتوهج الفوري عندما يشك أنه بصحبة 
إلى  ويحولهم  الفريق  في  زمالءه  يرعب  هواة 

االحتراف.
قال راكيل فاز- بينتو، أستاذ العلوم السياسية 
في المعهد البرتغالي للعالقات الدولية واألمن، إنه 
أصبح أنموذجاً للجيل البرتغالي الذي هاجر بعد 
األزمة المالية. حددت رسالته على النحو التالي: 
ضحيت  إذا  والطموح،  الموهبة  لديك  كانت  »إذا 

كثيراً، فستنجح«.
أعاد صنع نفسه مرة أخرى عام 2014. وحذر 
من األضرار المزمنة التي لحقت بركبته اليسرى، 
إلى  المناورات  فقد حول نفسه من العب متعدد 
العب وسط مهاجم يسجل عادة من لمسة واحدة 
لزمالئه  الدفاع  يترك  التسديد.  قبل  األكثر  على 

ضيوف الدراما التي تتمحور حوله.
في نهائي يورو 2016 الذي لعب للحصول على 
أول جائزة كبرى للبرتغال، خرج مصاباً بعد 25 
دقيقة. ومن مقاعد البدالء بدا كأنه يدرب الفريق 
البرتغال على  المدرب غير موجود. فازت  وكأن 
أمام  خطابه  وفي  اإلضافي،  الوقت  في  فرنسا 
شيء  كل  قبل  الكأس  رونالدو  تلقى  الفريق، 
كحدث شخصي: »كانت هذه الجائزة التي ما زلت 
أفتقدها في مسيرتي. جائزة فزت بها بفضلكم«.

لقد فاز بجائزة الكرة الذهبية ألفضل العب في 
العالم خمس مرات، مقارنة بست مرات لميسي. 
مناقشة  مثل  سخيف  األفضل  من  حول  الجدل 
ليوناردو  على  يتفوق  أنجلو  مايكل  كان  إذا  ما 
الالعبين  الشخصية  المنافسة  حسنت  دافنشي. 

كليهما.

األسطورة الحية
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قال كيليان مبابي: »ميسي كان جيداً لرونالدو، 
المهاجم  نشأ  لميسي«.  جيداً  كان  ورونالدو 
الفرنسي الشاب، الذي يعد أفضل العب في الجيل 
نومه،  غرفة  في  رونالدو  ملصقات  مع  الجديد، 

ويعتقد أنه ال ينافس أياً من الرجلين.
منهم،  أفضل  أنك ستكون  نفسك  أخبرت  »إذا 
في  نقص  -إنه  التصميم  أو  األنا  يتجاوز  فهذا 
الوعي«. قال مبابي في مقابلة مع إسكواير هذا 

الربيع.
ينتمي ميسي ورونالدو إلى مجموعة العظماء 
المعاصرين الذين تحدوا الكبر في السن بفضل 
الطبية:  والرعاية  والتغذية  المحسن  االحتراف 
نجما التنس روجر فيدرر وسيرينا ويليامز يبلغان 
من العمر 39 عاماً، بينما فاز توم برادي بسوبر 

بول هذا العام عن عمر يناهز 43 عاماً.
ال يزال دافع رونالدو غير مشوش: كل هزيمة 
تزويده  في  زميل  كل  وفشل  شخصية،  إهانة 
خارج  نفسه  بالقدر  مثالي  إنه  مأساة.  بالكرة 
الملعب: لقد ساعد على تخليص شقيقه هوجو من 

المخدرات.
»فيسبوك«  على  متابعيه  رغم جميع  ذلك،  مع 
البالغ عددهم 148 مليوناً، أي أكثر من أي إنسان 
محبوباً  تجعله  لم  رونالدو  إنجازات  فإن  آخر، 
قد  عادل،  غير  بشكل  البرتغال.  خارج  عالمياً 
مشجعوه  ميكانيكياً.  الطلب  عند  التألق  يبدو 
»ميسي«،  بهتافات  منه  يسخرون  المعارضون 
بينما حاول الجمهور المجري اإلساءة له. بدا غير 

منزعج، وسجل هدفين من أهداف الفوز الثالثة.
في المؤتمر الصحافي قبل المباراة، مسح بال 
طريق  عن  كوكاكوال  سعر  من  المليارات  مباالة 
إزالة زجاجتين لها موضوعتين أمامه، ومدح الماء 

بدالً من ذلك.
في 15 يونيو 2021، سجل رونالدو ثنائية في 
المباراة االفتتاحية للمنتخب البرتغالي في بطولة 
أمم أوروبا 2020 أمام المجر في بودابست. قاده 
هذا إلى تسجيل 11 هدفاً في بطولة أمم أوروبا، 
بفارق هدفين عن ميشيل بالتيني كأفضل هداف 
أصبح  ذلك،  إلى  باإلضافة  البطولة.  تاريخ  في 
بطوالت  خمس  في  ويسجل  يشارك  العب  أول 
أوروبية، وفي 11 بطولة دولية متتالية. كما أصبح 
مباراة واحدة في  أكبر العب يسجل هدفين في 
للبرتغال  أمم أوروبا، وأكبر العب يسجل  بطولة 
ركلتي  سجل  يونيو،   23 في  كبرى.  بطولة  في 
جزاء في تعادل البرتغال 2–2 مع فرنسا في آخر 
مباراة في دور المجموعات، معادالً الرقم القياسي 

لعلي دائي البالغ 109 أهداف دولية. 
كأس  نهائيات  هداف  أصبح  ذلك،  على  عالوة 
حيث  مجتمعة،  األوروبية  والبطوالت  العالم 
يحمله  كان  الذي  السابق  القياسي  الرقم  حطم 
ميروسالف كلوزه بـ21 هدًفا. في 27 يونيو، تم 
 0–1 الخسارة  بعد  البطولة  من  البرتغال  إقصاء 
أمام بلجيكا في دور الـ16. أنهى رونالدو البطولة 
باتريك  التشيكي  مع  )بالشراكة  أهداف  بخمسة 
على  وحصل  واحدة،  حاسمة  وتمريرة  شيك( 

الحذاء الذهبي كأفضل هداف في البطولة.
البداية  أطفال. أصبح في  أربعة  لديه  رونالدو 
 17 في  المولود  جونيور،  كريستيانو  البنه  أباً 
أنه  وذكر  المتحدة.  الواليات  في   2010 يونيو 
يتمتع بحضانة كاملة للطفل ولن يكشف علناً عن 
 ،2015 يناير  في  معها.  لالتفاق  وفقاً  األم  هوية 
خمس  استمرت  التي  عالقته  أن  رونالدو  أعلن 
سنوات مع عارضة األزياء الروسية إيرينا شايك 
قد انتهت. ثم أصبح رونالدو والداً لتوأمين، ابنته 
2017 في  8 يونيو  المولود في  إيفا وابنه ماتيو، 
هو  البديل.  الحمل  طريق  عن  المتحدة  الواليات 
رودريغيز،  جورجينا  اإلسبانية  مع  عالقة  على 
مساعدة متجر سابقة، أنجبت ابنتهما أالنا مارتينا، 

في 12 نوفمبر 2017.
أمراض  بسبب  خوسيه،  رونالدو،  والد  توفي 
الكبد المرتبطة بإدمان الكحول عن عمر يناهز 52 
في  رونالدو  كان  عندما   2005 سبتمبر  في  عاماً 

العشرين من عمره. 
وحصل  الكحول،  يشرب  ال  إنه  رونالدو  قال 
مقالة  في  به  التشهير  بسبب  تعويضات  على 
أفرط في  أنه  تلغراف ذكرت  على صحيفة ديلي 
العالج  تلقيه  ليلي خالل  ملهى  الخمر في  شرب 
من إصابة في يوليو 2008. تم تشخيص والدته، 
لكنها   2007 عام  في  الثدي  بسرطان  دولوريس، 

تعافت منه في النهاية.

أعمال خيرية
قدم رونالدو العديد من األعمال الخيرية حيث 
جمع تبرعات لضحايا التسونامي في إندونيسيا 
وتبرع  بلدته  في  السرطان  لعالج  مشفى  ودعم 
لمزاد علني ذهب ريعه  الذهبي  بقميصه وحذائه 
قطاع  في  الفلسطينية  األطفال  مدارس  دعم  إلى 
لمنظمة  جديداً  سفيراً  رونالدو  وأصبح  غزة. 
»أنقذوا األطفال«، حيث يعمل على »مكافحة الجوع 
والبدانة بين األطفال والترويج لممارسة التمارين 
وسفيراً  الصحي«،  الغذاء  وتناول  الرياضية 
لمنتدى العناية بغابات المانجروف في إندونيسيا. 

الثروة
في  الفرنسية  فوتبول  فرانس  مجلة  وضعت 
المرتبة  في  رونالدو  كريستيانو   ،2010 مارس 
القدم األعلى أجراً، خلف كل  الثالثة لالعبي كرة 
من األرجنتيني ليونيل ميسي واإلنجليزي ديفيد 
 44.25( استرليني   جنيه  مليون  بـ27  بيكهام 
مليون دوالر( والتي يدخل فيها كل من الرواتب 
تقدر  كما  الملعب.  خارج  واألرباح  والمكافآت 
قيمة ثروته الصافية بـ160 مليون دوالر أمريكي 
حسب قائمة مجلة فوربس الشهيرة والتي ُتعنى 
بالثروات الشخصية. وهو ما نفاه رونالدو الذي 
بكثير  ذلك  من  أكثر  الشخصية  ثروته  بأن  قال 

وتبلغ 245 مليون دوالر أمريكي. 
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د. �سمر ال�سام�سي

في البداية هناك أنواع من الناس يظن أن المتعة والسعادة وجهان لعملة واحدة، 
وشتان بين المصطلحين! كثيراً ما تنتاب المتعة شخصاً وبعد تفريغ متعته يظن أنه 
سعيد، وهذا الشعور هو شعور وهمي مؤقت وإذا أيقنه اإلنسان وأصبح من العقائد 
لديه يتالشى هذا الشعور شيئاً فشيئاً، وتعقبه التعاسة الحتمية ألن المتعة هي البوابة 
الرئيسة لإلدمان، ليس اإلدمان المتعارف عليه من تناول العقاقير ولكن إدمان الفعل 

المؤدي إلى المتعة.
تنتاب  عضوية  حالة  هي  المتعة  أن  الناس  من  الكثير  عن  الغائبة  الحقيقة  وفي 
اإلنسان لحين تحقيقها، وفور الوصول إليها غالباً ما ينتاب اإلنسان نوع من الندم 
وأحياناً جلد الذات ألن المتعة نوع من أنواع اإلثارة اللحظية وسريعاً ما ينصرف 
الشعور بها وال يمكن استمرارها إال لوقت قصير، لذلك فهو إحساس شبه زائف يولد 
األنانية داخل النفس البشرية إذا كانت سوية، وإذا كان اإلنسان غير سوي فتتمخض 

دائماً على الندم والشعور بالتعاسة.
أما السعادة فحقيقتها أنها حالة نفسية لها مصادر ومقدرات داخل اإلنسان، يجلبها 
عقله وتصرفاته وانفعاالته، وكأنها خطة استراتيجية داخل اإلنسان له بداية ومسار 
ونهاية، ألن المتعة إحساس وحيد يشعر به اإلنسان وحده، أما السعادة فهي شعور 
يشعر به اإلنسان وسط جماعة أو مجتمع ويستطيع تطويره ورعايته، أما المتعة فال 
يمكن تطويرها، ألن تطوير المتعة ينتج عنه كارثة، ألنها دائماً لها ضحايا إما الشخص 

نفسه أو من حوله من أشخاص.
اإلحساس  فيه  اإلنسان  يظن  مؤقت  شعور  هي  المتعة  إن  نقول  فعندما  لذلك 
بالسعادة نكون أصبنا حقيقتها، وعندما نقول السعادة شعور دائم يحققه اإلنسان 
وال يمكن الحصول عليه نتيجة مواد خارجية نكون قد توصلنا إلى حقيقتهما، ألن 
مصادر المتعة عبارة عن مواد كيميائية يفرزها جسد وعقل اإلنسان أو يتناولها من 
مصادر خارجية مثل العقاقير، عكس السعادة المتمثلة في الحالة النفسية الناتجة عن 

التحفيز الداخلي لإلنسان.
فبرغم سنوات اإلنسان التي تجاوزها وال زال يحمل بقلبه طفالً، ينظر بعينيه إلى 
السماء ويثق بحدوث المعجزات وينتظر عودة األحبة الذين واراههم القدر إما بالبعد 
أو الفقد وانتظر العيش بمدينة األخالق التي ال كذب فيها وال نفاق وال فضول وال 
أن السعادة سوف تأتي، من دون أن يكبر  شقاق بعيداً عن الخداع والتلون، واثقاً 
قلبه وال تغزو التجاعيد وجهه، ويظل قلبه أملس كالزجاج وإن مات يوماً فلن تموت 
أحالم هذا الطفل ألنه يصنع سعادته بنفسه ويبعد عن اإلصابة بالمتعة فشتان بين 

المتعة والسعادة. 

المتعة والسعادة

 نتقدم بأطيب التهاني لمجلة

الصـــادرة عن وزارة الداخليـة بمناسبـة

 اليوبيــل الذهبي للمجلة
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اْلَعَشْم ِواْلُمَحاْل

قالوا..

بحور القوافي
إشراف: خالد الظنحاني

k.dhanhani@yahoo.com

إن الشعر هو بناء القالب الدرامي لفكرة طارئة من 
وأطراً  أسساً  يتطلب  البناء  هذا  وسبك  ترتيب،  دون 
العضوية  والوحدة  والحدث  والواقع  الفكرة  لتسلسل 
للقصيدة عندها يكون إطار التكوين قد اكتمل وتشافى 
من الخدوش والنتوءات والتعرجات بهذا تكون قصيدتي 

التي أجد فيها حسي. 

شعر: وارفة

ـــــْبـــــر َفـــــــــْوق اإلْحـــــِتـــــَمـــــاْل َصــــــاِحــــــِبــــــْي.. ِوالـــــصَّ

ُســـــــــــَؤاْل ْوال  ــْن  ــ ــ ــِنـ ــ ــ َحـ ال  َوْيـــــــــِنـــــــــْك؟  إْنـــــــــت 

ــــَيــــاْل َهــــــــّد َبـــــــــاْل اْلـــــــَوْقـــــــت ِواْلــــــــِطــــــــْف ِبــــالــــلِّ

ــْن َتـــــــَعـــــــاْل..! ــ ــِكـ ــ ــك ْتـــــــــــِرّد ِلـــــــــــْي.. لـ ــ ــ ــْي ــ ــ َمــــــا أِب

ــْر ِضـــــْعـــــت.. َوْيــــــــن اإلْعـــــــــِتـــــــــَدْل..؟! ــ ــاِعـ ــ ــَشـ ــ ــامْلِـ ــ ِبـ

ـــــــَيـــــــاْل ِلـــــكـــــْن اْلـــــــــَواِقـــــــــْع ِكــــــَســــــْر َقـــــلْـــــب اْلَ

ــر َمــــــا َهــــاْلــــِبــــْعــــد َطــــــاْل ــ ــْثـ ــ ــــــــْك.. ِكـ َجــــــــّد أِحــــــــبِّ

َــــــــــاْل ــْم.. َلـــــــْو َرْجـــــِعـــــِتـــــْك ِضــــْمــــن اْلُ ــ ــ ــَش ــ ــ ــَع ــ ــ اْل

ــْط ِمـــــَثـــــاْل: ــ ــ ــَس ــ ــ ـــــــــــْك ْبـــــــــُرْوِحـــــــــْي.. َعــــلَــــى أْب ِوانِّ

الْل الــــــــــــزِّ ِواْنــــــــــــــت  ُظــــــَمــــــا  ْتــــــــِنــــــــْي  ــــــــوِّ ِتَ ال 

ــاْل ــ ــَض ــ ــنِّ ــ ــــى ال ــْق َمـــــِعـــــْك َحــــتَّ ــ ــ ــَش ــ ــ ِلـــــــْك َعـــــلَـــــّي أْع

ِيـــــــــــَزاْل ال  َبـــــــاِقـــــــْي  ــــــــــــّب  اْلِ إّن  ــْي  ــ ــ ــِف ــ ــ ــْك ــ ــ َي

ــــــــــــَفــــــــــــا هــــــــــــَذا َعــــــــلَــــــــى َقــــــــلْــــــــِبــــــــْي ِكـــــِثـــــْيـــــر ِواْلِ

ـــــــْة ْغـــــــَيـــــــاِبـــــــْك أِخـــــــــْيـــــــــر..! َمـــــــــا ِلــــــَقــــــْيــــــت ْلـــــــِســـــــكَّ

ــر ــ ــْي ــ ــَخ ــ إْرَحــــــــــــــــْم اْحــــــــَســــــــاِســــــــْي َتــــــــــــَرى َمــــــــا ِنــــــــــْي ب

ــر ــ ــْيـ ــ َغـ َشـــــــْخـــــــص  ـــــــْيـــــــِنـــــــْي  ِتِ ال  لـــــــِكـــــــْن  ُرْوح.. 

ــر ــ ــ ــْي ــ ــ ــِص ــ ــ ِي ــــــــْيــــــــِتــــــــْه  ــــــــنَّ ِتَ ــــــــى  الــــــــلَّ َلــــــــْيــــــــت  آْه 

ْوِطــــــْفــــــلِــــــِتــــــْك ِشــــــــــْف َقـــــلْـــــَبـــــَهـــــا َبـــــــــْعـــــــــِدْك ِكــــِســــْيــــر

ـــــــْمـــــــع اْلـــــَغـــــِفـــــْيـــــر ـــــــِتـــــــْي ِذْكـــــــــــــــــــــــــَراْك.. بـــــــاْلَ َجـــــــنِّ

ِخــــِشــــْيــــر ِعـــــــــْنـــــــــِدْك  ِبــــــــاْلــــــــِهــــــــَوى  ِلــــــــــْي  َمــــــــا  َداْم 

ــر ــ ــْي ــ ــِص ــ ِتـــــْشـــــَبـــــْه إْحـــــــَســـــــاْس اْلــــــــــَفــــــــــَرْح... ِعـــــــْمـــــــِرْه ِق

ــر ــ ــْيـ ــ ــِجـ ــ ــِهـ ــ اْلـ َشــــــْمــــــس  َعــــــــــْن  ُرْوح  ــــــْت  ِتــــــَفــــــيَّ ِبــــــــــْك 

ــر ــ ــْي ــ ــِص ــ َواْنـــــــِتـــــــِصـــــــْر ِلـــــــــْي ِفـــــــْيـــــــك.. َلـــــــــْو َمـــــــا ِلـــــــــْي ِن

ـــْحـــظـــه ِكــــِبــــْيــــر..! ـــ َهـــالـــلَّ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـِــ ـــ ـــ ـــــــــــْك ْبــــَعــــْيــــِنــــْي ل ِوانِّ

بطي املظلوم
شاعر وإعالمي إماراتي
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شعر: خلود املعال ـ اإلمارات
حقيقة

لل�ساعرات فقط:

شعر: علي بن رحمة الشامسي

أحب البر

حين يسقط المطر
أحلق

مأخوذة بالطبيعة
األرض تصير حبة رمل

في الصعود
كل شيء يظهر على حقيقته

*** 
في الوقت الموعود

حين تمتلئ السماوات بالغمام
أهرع إلى الكون بكل ما لدّي من محبة

قاطعة مرارة الحياة

وفي الوقت الموعود
أنثر قلبي رذاذاً على وجه األرض

لتبتهج العيون
*** 

تنفس
من النهار إلى الليل

من الصيف إلى الشتاء
من الصخب إلى السكون

من الهجير إلى النعيم
كم هو رائع أن أعود إلّي

ال أتوق إلى شيء سوى أن أتنفس
*** 

أحــــــــــــــب الـــــــــبـــــــــر واشـــــــــــــــــد الـــــــرحـــــــايـــــــل

واشــــــــــّيــــــــــد خــــيــــمــــتــــي والــــــــــدمــــــــــع ســــايــــل

وحــــــــمــــــــس الـــــــــــــن مــــــــــا بــــــــــن املــــــقــــــايــــــل

وأســـــــــلـــــــــي خـــــــــاطـــــــــري بــــــحــــــال املـــــثـــــايـــــل

لـــــــكـــــــن الـــــــــــــب خــــــــذنــــــــي بــــــالــــــدغــــــايــــــل

مــــحــــايــــل أرٍض  فـــــــــي  الــــــــــــب  زرعــــــــــــــت 

ــل ــ ــاي ــ ــم ــ ص ــا  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ فـ مــــــــا  األرض  وشـــــــفـــــــت 

ــل ــ ــايـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ الـ ذربــــــــــــــن  ديــــــــــــــار  ف  وانــــــــــــــا 

صــــــــبــــــــرت أيــــــــــــــــام وســــــــــنــــــــــٍن طـــــــوايـــــــل

وكــــــــــم هــــــــويــــــــرت فــــــــي شـــــمـــــس الـــــقـــــوايـــــل

ــل ــ ــايـ ــ ومـــــــــــن عــــــقــــــب الــــــتــــــعــــــب رديــــــــــــــت فـ

الــــــرســــــايــــــل خــــــتــــــم  فـــــــــي  الــــــــيــــــــل  ومت 

الــــــــــبــــــــــوادي فــــــــــي  ضـــــــــايـــــــــع  قـــــــلـــــــب  وادور 

وانــــــــــــــــــــــوح بـــــــــصـــــــــوت وازقــــــــــــــــــــــر بــــــلــــــحــــــودي

غـــــــــــــــرمي الــــــــــــشــــــــــــوق والـــــــــــــــورقـــــــــــــــا تــــــــنــــــــادي

مـــــــــــن الــــــــلــــــــيــــــــعــــــــات واصـــــــــــفـــــــــــج بـــــــــــاأليـــــــــــادي

ســـــــــنـــــــــاد الــــــــضــــــــيــــــــف والــــــــلــــــــيــــــــبــــــــم ســـــــــــــــدادي

ودادي فـــــــــــــــي  مــــــــــــعــــــــــــذب  وخـــــــــــــــالنـــــــــــــــي 

وقـــــــــمـــــــــت أســـــــقـــــــيـــــــه مـــــــــــن لـــــــــولـــــــــب فــــــــــــــوادي

هـــــــشـــــــيـــــــم وزرعــــــــــــــهــــــــــــــا مــــــــثــــــــل الــــــــــــرمــــــــــــادي

زادي واملـــــــــــــــســـــــــــــــراح  الـــــــــــــــــــــــدرب  وريـــــــــــــــــــت 

وكـــــــــــــــم اســـــــــــهـــــــــــرت يـــــــــــــــوم الــــــــلــــــــيــــــــل هـــــــــــادي

وغــــــــــــيــــــــــــري نــــــــــــــــال قــــــــــصــــــــــده واملــــــــــــــــــــــــرادي

عــــــــــــــــدد مــــــــــــا خــــــــــــط فــــــــــــي حــــــــبــــــــر املــــــــــــــــــــدادي

حفيف
العزلة التي أرويها بقصائدي عامرة

أراها تنير فضائي
تعلمني الكون كما ينبغي

ها هي بحفيفها تملؤني ألقاً
*** 

قبل النوم
أفتح باب الموج

تقبل كائنات بخطى مسرعة
بصمت ترقد جانبي

تضطرم محبتها
فأدخل سباتي

وال أنام
*** 

يد الريح
بين ضلوعي أرى ظالالً تشب على 

أقدامها
يستفيق حنين

أحاول أن أقتفي أثره
أمسك طرف الضوء

وفي يد الريح
ألمح طرفه اآلخر
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أعالم عربية
سلطان بن يافور 

1915 في  الهاملي عام  الشاعر اإلماراتي سلطان بن يافور بن محمد  ُولِد 
محضر »السبخة« التابعة لبادية ليوا بأبوظبي، وتوفي، رحمه الله، في مدينة 
يافور  بن  محمد  األكبر  جّده  إلى  عائلته  شجرة  وتعود   ،1994 عام  »العين« 
الهاملي، وكان يعيش في صحراء ليوا مع أفراد قبيلته من الهوامل في محاضر 
»السبخة« و»الرقيعة« و»عتّاب«، إذ ترعرع في بادية ليوا مع أبناء قبيلته، حيث 
كانوا يأتون إلى أبوظبي شتاًء، ويعودون إلى محاضرهم في موسم الصيف، 
األربعينيات،  بها، وكان ذلك في  أبوظبي واستقّر  إلى  والده، جاء  وبعد وفاة 
وكان يومها شاّباً يافعاً، فعمل في صيد السمك، ثم غّواصاً في مواسم الغوص 
على اللؤلؤ، وكان يذهب مع أفراد قبيلته طلباً للعيش الكريم والحصول على 
لقمة العيش، خاصة وأن الوقت كان في أقسى صعوباته، حيث كانت الحرب 

العالمية الثانية في أشّدها. 
في أواسط الخمسينيات ومع ظهور شركات التنقيب عن النفط في أبوظبي، 
التحق بن يافور بشركة ”أدما” بجزيرة داس، عامالً بسيطاً في البداية، ومشرفاً 
على العمال في فترة تالية، فقد ضرب بن يافور رقماً قياسياً في االستمرار 
بذلك العمل مدة 35 عاماً، رغم ترك الكثير من زمالئه المواطنين العمل المنهك 
دولة  قيام  مع  المدنية  الحياة  وازدهار  االقتصادي  الرخاء  بعد  الجزيرة،  في 

االتحاد وتشكل الوزارات ووجود شواغر وظيفية بها.
بعد تقاعده انطلق إلى حياة البادية والبّر، وأحب مدينة العين، واستقر بها 
مع زوجته، وكان بيته في العين مزاراً للشعراء والمعارف واألصدقاء، وكان 
رجل خير ونفقة وملبيّاً الحتياجات الناس، وترك بعد رحيله ذكرى طيبة لدى 

كل الذين تعامل معهم. 
نحن أمام شاعر ذاق مرارات الحياة، وحاصرته صنوف الوحشة واالغتراب 
والعزلة، وكانت قصائده صدى لمشاعره الجيّاشة في هذا المحيط الهادر من 
الشوق واألنين وااللتياع، مستنداً إلى صمته وصبره كي تعبر األيام وتمضي 
السنوات، وال تؤّثر تالياً على صموده وطول احتماله، إنه بن يافور الذي خلّدته 
من  المتخلّص  العفيف،  الغزل  شعراء  صدارة  في  وجعلته  الملهمة،  أشعاره 
الوصّف الحّسي المبالغ به، ذلك أنها أشعار تنتصر للرمز والتلميح واإلشارة، 

وتبتعد عن االنطباع المتسّرع، واالستعراض الخالي من العمق والجزالة.
أصبحت جزيرة داس بمثابة بيته الكبير طوال 35 عاماً من حياته التي قضاها 
المعرفية  لتجربته  األهّم  والمحّفز  إلهامه،  الوظيفي، وكانت مصدر  العمل  في 
والشعرية من خالل أبعادها البصرية والجمالية وحتى المهنية بكل مشاّقها 

وتحوالتها وتأثيرها العميق في نوعية وأغراض ومفردات قصائده.
يقول بن يافور في هذا السياق:

هّموا بنا في طايره ماس 
لي سيرها في الجّو بعزوم 

يوم إنزلت وبريكها داس 
لن )التّكاسي( عندي ولوم

عّودت في جيٍب م )األبكاس(
واتفّرجت من القلب لهموم

شفت الذي في الحشا داس
من بو ثماٍن يّك لْرقوم

لي ما هذى به كّل رّماس 
ْمداري عرضه ومحشوم

حبّه بقاصي القلب له ساس
لي في ضميري مأّرث رسوم

ما بتركه وما بقطع الياس 
لو ينضرب عن يوميه يوم

أدب عالمي 
جوزيبي أونجاريتي

ولد الشاعر اإليطالي جوزيبي أونجاريتي ألبوين هاجرا إلى اإلسكندرية 
حادث  إثر  أبوه  توفي  وحين  هناك،  عائلته  مع  وعاش   1888 فبراير   10 في 
عمل في شركة قناة السويس البحرية، تكفلت أمه التي كانت تمتلك مخبزاً 
بتربيته، وفي اإلسكندرية تعرف إلى صديق طفولته محمد شهاب وانضما إلى 
مجموعة من المثقفين، تحلقوا حول الكاتب اإليطالي أنريكو بيا الذي هاجر إلى 
اإلسكندرية أيضاً، واستأجر بيتاً وملحقاً كورشة يعمل فيها بقطع األخشاب 
واألحجار، وحّول البيت إلى منتدى للمثقفين، الذين كانوا يلتقون فيه للحوار 
وتبادل األفكار الجديدة. كان أونجاريتي قد سافر إلى روما، ثم لم يلبث أن 
اتجه إلى باريس، وكانت من أخصب سنوات حياته، وأشدها تأثيراً في وجدانه 
وعقله وطموحه، وتطوع في الحرب العالمية األولى، وقضى معظم سنوات 
الحرب على الجبهة، وتحت وابل القنابل، وفي الخنادق المظلمة كتب قصائد 
مجموعته الشعرية األولى )الميناء المدفون( التي ظهرت سنة 1916 وكانت 

القصائد تعبر عن إنسان وجد نفسه متورطاً في الحرب، وراح يسأل: لماذا؟
التالية  الطبعات  اختصره في  الذي  الغرقى«  »فرحة  ديوان  ذلك  بعد  جاء 
إلى »الفرح«، واستطاعت قصائد الديوان أن تدعم شهرته، سواء بين الذين 
من  اإليطالي  الشعر  إلنقاذ  جديداً  أمالً  فيه  وجدوا  الذين  أو  عليه،  سخطوا 
أوزانه التقليدية التي ملتها األسماع، بعد كوارث حرب فظيعة، حطمت األنظمة 
المستقرة في الفكر والفن والسياسة واالجتماع، إلى شعر يكون بدوره حطاماً 
وشظايا متناثرة تسجل بلغة الشعر المتعالية على الواقع الطبيعي، وعلى لغة 
التواصل، ذلك الواقع المادي والنفسي الذي تحول فيه الزمان والمكان والبشر 

إلى بقايا خرساء وأطالل منهارة تنطق بالصمت، وتوحي باإلشارة.
العمل في  إلى روما، وتولى  الشاعر  األولى وعاد  العالمية  الحرب  انتهت 
باللغة  تصدر  مجلة  تحرير  على  باإلشراف  كلفته  التي  الخارجية  وزارة 
الزمن”  ”عاطفة  الفرنسية، وكانت شهرته قد رسخت مع إصداره مجموعة 
عام 1933 . ومن البرازيل التي ذهب إليها بناء على دعوة للتدريس في إحدى 
تسع  يكمل  لم  الذي  ابنه  فقدان  بعد   1942 سنة  روما  إلى  يعود  جامعاتها، 
الخراب والحرب وتم تكريمه، لكن هذا  العمر، وفي روما وجد  سنوات من 
لم يستطع أن يخفي عن عيونه المأساة التي تعيشها بالده، وبدأ في تدوين 

مجموعة قصائده في رثاء ابنه تحت عنوان ”يوميات شعرية”.
في عام 1947 كان أونجاريتي قد فصل من اتحاد الكتاب اإليطاليين بدعوى 
الشعرية،  بترجماته  للفاشية، وفي عام 1948 أصدر مجلداً  دعمه ومساندته 
وألحقه في العام التالي بكتاب يضم أعماله النثرية تحت عنوان »الفقير في 
المدينة«، وفي العام نفسه نال جائزة روما للشعر، وفي عام 1958 ُنّظم له 
رسمياً احتفال بمناسبة بلوغه السبعين، وأصدرت مجلة الشعر عدداً خاصاً 
تكريماً له، وفي عام 1962 انتخب بإجماع األصوات رئيساً التحاد كتاب إيطاليا، 

وبعد بضع سنوات مات على نحو مفاجئ في ميالنو بتاريخ 1 يونيو 1970.
سهر 

ليلة بأكملها، 
أتمدد بجوار رفيق مذبوح، 

فمه العابس في اتجاه القمر، 
بدكنة يديه التي اخترقت صمتي، 

كتبت رسائل مليئة بالحب. 
لم أكن قط ملتصًقا بالحياة هكذا.

يوم بعد يوم 
اختفى الوجه، 

لكن األعين ال تزال حيًة، 
تميل فوق الوسادة نحو النافذة، 

وتمأل العصافير الحجرة، 
بحثًا عن بقايا نثرها األب، 

إللهاء الطفل.
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 اأمثال �سعبية:

- إذا كان هواك من الصدر كيف تعلي
والصدر مقدمة المركب، وتعلي أي تندفع وتبحر لألمام، فإذا كان 
الهواء يواجه المركب من مقدمته أي أنه يسير عكس أو ضد الرياح، 
فإن النوخذة يجد صعوبة في االنطالق بالمركب، بمعنى إذا اجتمعت 
الظروف ضد إنسان فإنها تحول من دون تحقيقه لما يريد إنجازه من 

عمل.
- اللي يطلب العالي يصبر على الراش

الماء  رذاذ  والراش  السفينة،  مقدمة  في  الجلوس  أي  والعالي   
المتصاعد نتيجة الندفاع السفينة.
- المسافر له في البحر طريق

مثل بحري يدل على أن الله تعالى يسهل األمور ويذللها لمن يشاء 
فعليك أال تيأس، وجد في الطلب كالمسافر في البحر رغم أهواله يجعل 

الله فيه طريقاً سالماً للمسافر.

كلمة ومعنى:
ِخّرد

قال زعل بن سيف الفالحي:
البارحة يوم اغرب الليل

            سهرت وعباد الله رقود
واون ونة من على حويل

           ما خذ ثمان سنين ميهود
من هجر لي ما له تماثيل

           ما خذ مثل عن ِخّرد الخود
الحسان  العذارى  النساء   معناها  خّرد  الثالث  البيت  في  وقوله 

الجميالت، وهي في الفصحى جمع خريدة. جاء في اللسان:
لم تمسس قط،  التي  البكر  النساء:  الخريدة والخريد والخرود من 
وقيل: هي الحية الطويلة السكوت الخافضة الصوت الخفرة المتسترة، 
والجمع خرائد وُخُرد وُخّرد، األخيرة نادرة ألن فعيلة ال تجمع على 
التي  فضالة  بنت  يذكر  أوس  قال  وتخّردت،  خِردت خرداً  وقد  ُفّعل، 

وّكلها أبوها بإكرامه حين وقع من راحلته فانكسر:
ولم ُتلِهها تلك التكاليُف، إنها

           كما شئت من أكرومٍة وتخّرد

كنايات مالحية:
حمالة سطحة

حمالة: ما يحمله البحار معه من أمتعة.
السطحة: سطح أو ظهر السفينة.

إن أي شيء مهم فإنه يوضع في مكان أمين إن لم يكن بعيداً عن 
أنظار البحارة فالخن مثالً وهو جوف السفينة يمكنه حفظ أشياء كثيرة، 
يمكن أن تتناول وقت الحاجة، وتورد هذه الكنية على أنها مثل الصيغة 
»حمالة على السطحة«. و»سمارة على السطحة«، وهما مثالن يطلقان 
السطحة  على  أهمية ويكون موضوعاً  على كل ما هو زائد وغير ذي 
على  »حمالة  مثل  بصيغة  أورده  فقد  الشمالن  أما  السفينة«.  »ظهر 

السطحة«، وعلق عليه وقال:
يضرب للشخص الذي يبدي آراءه، ويتحدث عن السرية أمام الناس، 
فيقولون »فالن حمالة على السطحة« يشبهونه بحمل السفينة الملقى 

على سطحها، الكل يشاهده ويعرف ما هو.
لفحيه

البحر له ناس لفيحه.. يعرفون التوح من اليره
 مب كل من تاح سريحه.. قال هذا خيط وبيره 

اللفيحه الصيادون الذين يجيدون صيد األسماك بطريقة اللفح وهي 
البحر  البحر، والتوح رمي ما يتعلق بمعدات  أعماق  الشباك في  رمي 
وحسن استعمالها، وسريحه تعني خيطاً من القماش الضعيف جداً الذي 
ال يعتمد عليه في مهن وأدوات البحر أو الصيد لعدم قوتها، والخيط 
هو الذي يستعمل لصيد األسماك، ويراد بذلك، أن اإلنسان الذي ليس 
المثل من تصرفاته  المجاالت ينطبق عليه  له خبرة في أي مجال من 
وتماديه في األشياء التي ال يفهمها، ويؤكد ذلك أن لكل مهنة ناسها 
بأساسيات  اإللمام  إلى ضرورة  ويدعو  المتمرسين،  المهرة  ورجالها 

المهن وأصولها الدقيقة قبل ممارستها.

رمستنا:
داس: أداة تستعمل في قطع النخيل، المخرافه: وعاء مصنوع من 
السعف لجمع البلح أو الرطب، الهدب: هو خيط للخياطة، المحش: هو 
الحابول: هو حبل قوي ويستخدم  الحشائش من األرض،  لقطع  أداة 
لتسلق النخيل، الصرود: فرشة للطعام، وطيه: هى النعال، القايله: وقت 
الظهيرة، المحزم: عبارة عن حزام يوضع في وسط الرجل، لحباكه: هو 
خيط لربط الوزار، المطية: الناقة، لخطام: رباط المطية، الزانه: عبارة 
البطارية ولكن حسب  عن طلقة بندقية )ذخيرة( ولها معنى آخر هى 

موقعها من الجملة، تنكر: خزان مياه كبير.

هب ريح

»تحقيق جودة التعليم ونوعيته يأيت عىل رأس أولوياتنا وأهدافنا التنموية ورؤيتنا الطموحة 
نحو املستقبل«.

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة 
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الكلمة و الظل

اشتعلت شرارة موهبة حبه للخط العربي منذ 
طفولته، فحاول بطرق شتى تعلمه، فتعثر بظروف 
األمل  والزمه  يوماً،  يقنت  لم  لكنه  معلميه؛  قلة 
خطاطي  أبرز  أحد  ليصبح  والتحدي؛  واإلصرار 
التشكيلي  والفنان  الخطاط  إنه  اإلمارات..  دولة 
خالد علي الجالف، الذي تخرج في كلية الشريعة 
اإلمارات، وواصل دراساته  والقانون من جامعة 
وجامعة  البريطانية،  برمنغهام  جامعة  في  العليا 
المتحدة  الواليات  في  العامة  للصحة  هارفارد 
والتسويق  االتصال  إدارة  مدير  وهو  األمريكية، 
المؤسسي بهيئة الصحة ووقاية المجتمع بدبي، 
ورئيس جمعية اإلمارات لفن الخط العربي، ونائب 
في  وعضو  عربية،  حروف  مجلة  تحرير  رئيس 
المستوى  على  الخطاطين  وجمعيات  نقابات 

الخطاط اإلماراتي خالد الجالف:

الخط هندسة روحانية!

العربي.. وللتعرف على تجربته في الخط العربي 
كان لنا معه الحوار اآلتي:

> ما الذي جعلك تسلك طريق الكتابة بالخط 
العربي؟ وعلى يد من تتلمذت؟

التشكيلية،  الفنون  تجاه  شغفي  كان  بداية   -
الريس  عبدالقادر  الفنان  بداياتي  في  وقابلت 
اعتذر  ولكنه  الرسم؛  أصول  تعليمي  منه  وطلبت 
وطلب مني البحث عن فٍن آخر لتعلمه، وأرشدني 
صعبة  البدايات  وكانت  العربي،  الخط  تعلم  إلى 
المعلمين  واألساتذة  المصادر  توافر  لعدم  جداً؛ 
عليه  تقع  ما  كل  تقليد  إلى  فاتجهت  الخط،  لهذا 
ثم  المستطاع،  قدر  الجرائد والصحف  عيني في 
اتجهت بعد ذلك إلى تعلم بعض أساسيات الخط 
اإلعالنات،  محالت  في  الشوارع  خطاطي  عند 

حوار: اأبرار الأغا

وحين كنت في مرحلة الثانوية العامة عام 1980 
جاء إلى اإلمارات المعلم العراقي نزار عبدالرحمن، 
الخط  أدوات  لي  وجلب  الحروف  كتابة  فعلمني 
والورق،  والحبر  كالقصب  الحقيقية  التقليدية 
وغاب عني مدة عشر سنوات، وخاللها بدأت في 
تعليم ذاتي واستحدثت أساليب جديدة في الكتابة.

ذوقٌ وإبداع
االثنان  أم هو  أم حرفي  الخطاط فنان  > هل 

معاً؟ 
- الخطاط فنان بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، 
أما كلمة حرفي فتطلق على أولئك الذين يكتبون 
وقواعد  بأصول  إلماٍم  دون  من  رسماً  الحروف 
فن الخط العربي، حيث إن الخط هندسة روحانية، 

Issue 611 - Final02.indd   84Issue 611 - Final02.indd   84 28/10/2021   10:34 AM28/10/2021   10:34 AM



85 العدد 611 نوفمبر 2021

ل ميكن للحا�صوب اأن ي�صاهي اخلط اليدوي

ونقاء  أخالق..  والخط  الروح..  يالمس  والخط 
كبير وتأمل وفهم  إلى صبر  يحتاج  وذوق وفن 
لمفردات النص الذي يراد كتابته، فالخطاط فنان 

عظيم ال يمكن أن يوصف بالحرفي.
في  استخدامها  تفضل  التي  األدوات  ما   <

لوحاتك؟
لوحاتي  لتنوع  نظراً  عدة؛  أدوات  استخدم   -
بين الكالسيكية والحديثة والرسم، فأنا استخدم 
اللوحات  في  المقهر  والورق  والحبر  القصب 
لوحات  أُقدم  ذاته  الوقت  وفي  الكالسيكية، 
خطية تشكيلية تجريدية، استخدام فيها الفرشاة 
اللوحات  أرسم  وحين  أخرى،  وأدوات  والقلم 
التشكيلية وخصوصاً العمائر اإلسالمية البد من 
استخدام أدوات تساعد على رسم الزوايا الحادة 
وكذلك  الكوفي،  الخط  في  الحروف  واستقامات 
استخدام األدوات الزيتية والمائية.. وغيرها، كما 
إذا  لوحاتي  لرسم  القماش  أحياناً  استخدم  إنني 
كانت لوحات أقرب إلى الحروفية أو التجريدية أو 

التي تدمج بينهما.
>  كيف يؤثر ثالوث الورق والحبر واللون 

على اللوحة؟
- أرى أن الثالوث هو: الورق والحبر والقلم؛ 
األجداد،  عن  ورثناها  التي  الكتابة  أدوات  ألنهم 
فكلما أتقن الخطاط اختياره لهذه األدوات الثالث 
على  يكون  أن  البد  فالورق  كتاباته،  في  أجاد 
أصوله وأن يكون ُمقّهراً بأسلوب جميل وأصيل، 
إضافة إلى سمك الورق، أما الحبر فقصة أخرى 
ففي وقت مضى كان الخطاط يصنع الحبر باللون 
واألسلوب والطريقة التي يحب، كذلك فإن سماكة 

إلى ذلك البد أن  الكتابة، إضافة  الحبر تؤثر في 
القلم،  نوع  اختيار  في  معينة  اشتراطات  تتوفر 
كطريقة بري القلم وشقه وتجهيزه للكتابة، كما إن 

لكل خط نوعاً خاصاً من أنواع القصب.
خبرة ورصانة

فأي  وكثيرة..  عدة  أنواع  العربي  للخط   <
نوع هو األقرب لشخصيتك؟

- أعشق أنواع الخطوط جميعها وأقربها لقلبي: 
الديواني،  وجلي  والنستعليق،  والنسخ،  الثلث، 
أقوم  ما  ولكن  اإلجازة؛  وخط  بأنواعه،  والكوفي 
بتنفيذه بالدرجة األولى هو الخط الكوفي ألسباب 
عدة، هي: ابتعاد أستاذي عني في البدايات وعدم 
الخطوط  على  كاملة  التدريب  مرحلة  إكمالي 
ليست  ولكن  اليوم؛  أكتبها  كنت  وإن  جميعها، 
أما  عليه،  تكون  أن  يجب  أنه  أرى  التي  بالدقة 
بالنسبة للكوفي فتعلمت كتابته من خالل اطالعي 
واطالعي  بحثي  كذلك  اإلسالمية،  العمارة  على 
جعلني  المختلفة؛  الكوفي  أنواع  حول  المستمر 
التشكيلية  لوحاتي  في  ووظفته  كتابته،  أجيد 

الكوفي  الحرف  فيها  أقدم  التي  والكالسيكية 
بأسلوبي الخاص، إضافة إلى ندرة الكاتبين بهذا 
الخط، إذ يظن الكثير أنه من أسهل أنواع الخطوط؛ 
ولكن في الحقيقة ممارس هذا الخط البد أن تكون 
له نظرة هندسية يعرف من خاللها الكتلة والفراغ 
وتصميم  نص  لكل  ألن  واألوزان؛  والمساحات 
قياساً يناسب العمارة ويتناسب مع الخلفية التي 
ستنفذ عليها اللوحة الخطية الكوفية؛ لهذا كله أنا 

عاشق للخط الكوفي.
> ما الذي يجعل خط الثُّلث من أصعب أنواع 

الخط العربي كتابًة وإتقاناً؟
وأعتقد  الموضوع،  هذا  في  بالرأي  أختلف   -
عرش  على  ويتربع  سيادته،  له  الثُّلث  خط  أن 
كذلك  رصانة،  الخطوط  أكثر  من  وهو  الخطوط، 
فإن األنواع األخرى مهمة ولكل نوع منها قواعده 
أن  فيما مضى  الخطاطون  اتفق  وإْن  وجمالياته، 
سبيل  فعلى  األمور،  عظائم  به  يكتب  الثُّلث  خط 
المثال: كانت أسماء سور القرآن تكتب به، وأسماء 
العظماء والسالطين؛ لذلك فهو خط رصين وذو 
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الكلمة و الظل

هيبة وجميل، وهنا البد من اإلشارة أن لكل خط 
المصاحف؛  لكتابة  يصلح  ال  الثلث  فخط  مجاله 
نظراً لتشابك الحروف عند كتابته فتصعب قراءته، 
وعليه فإن خط النسخ هو األجمل مع النصوص 

الطويلة لسهولة قراءته.
> ما وجه الشبه بين خط النْستْعليق وخط 

النسخ؟
نظراً  بينهما؛  كبير  تشابه  يوجد  ال  حالياً   -
الختالف تشريح الحرف في كال الخطين، ويقال 
إن خط النسخ أضيف إلى خط التعليق لتبسيطه 
وتمكينه من القراءة؛ ألن خط التعليق كانت تصعب 
معه القراءة فأضيف عليه خط النسخ حتى يسهل؛ 
لذلك كان يسمى خط النسخ التعليق ثم لتسهيل 

نطقه أصبح يسمى النستعليق.
مع  العربي  الخط  فن  مزج  تؤيد  هل   <
تصميم  في  إدخاله  في  حتى  أو  المنمنمات 

المالبس؟
العربي  الخط  بين  التمازج  مع  أنا  نعم،   -
يدخل  عندما  العربي  الخط  ألن  والمنمنمات؛ 
على أي فن يزيده جماالً، فنجد أن الخط العربي 
استُخدم في المجوهرات والعمائر، وفي األعمال 
أما  وغيرها.  والزجاجية..  والنحاسية  الخشبية 
فيما يتعلق في االبتذال في الكتابة على المالبس، 
المالبس  على  الكتابة  ألن  مكانه؛  أنه  أعتقد  فال 
تدخل ضمن الموضة، والخط العربي فن رصين 

ال أحبذ أن يدخل في هذا المجال. 
العربي  الخط  بين  الصراع  طبيعة  ما   <
هناك  مازال  وهل  الطباعي؟  والحرف  اليدوي 

حضور للخط اليدوي؟
اليدوي  الخط  بين  صراعاً  أرى  ال  حقيقًة   -
والحرف الطباعي، فالخط الطباعي هو خط كتبه 
وأبدعه خطاط، ثم البد أن نفرق هنا بين أمرين، 
بين الخط ألجل الفن والمتعة، والخط ألجل كتابة 
الكتب والممارسات اإلدارية اليومية وغيرها، فبال 
الحياة  الطباعة سهلت  وآالت  الحاسوب  أن  شك 
في مثل هذه األمور، أما فيما يتعلق بالخط العربي 
بمضاهاة  الحاسوب  يقوم  أن  يمكن  فال  الفني 
أعظم  بأن  استشهد  دائماً  وهنا  اليدوي..  الخط 
بالرغم  والصين،  وكوريا  كاليابان  التقنية  الدول 
لنا أجهزة الحاسوب، إال أن لديها  من تصديرها 
حروفها التي ال زالت تكتب باليد ولديها متاحف 
متخصصة بالخطوط، ولديها معاهد للخط اليدوي، 

ولم تتنصل من خطها األصيل بل اهتمت به.
معينة  عبارة  كتابة  الخطاط  يقرر  كيف   <

بنوع خط محدد؟ 
الخطاط أن يستشعر أي  - بال شك يستطيع 
خط يناسب نصاً ما، فهناك مرحلة من المخاض 
الطويل تسبق عملية كتابة النص؛ إذ يقوم الخطاط 
من  عدة  وأنواع  بطرق  اللوحة  كتابة  بتجربة 
الخطوط، إلى أن يستقر على اختيار نوع من هذه 
الخطوط، وتحديد نوع الخط يتم بناًء على النص، 

وبناًء على الشاعرية، وبناًء على قوة المقال.
الخط.. حضارة وأصالة

> كيف ترى اهتمام الجيل الحالي بفن الخط 

العربي؟ 
في  وتعليمياً  إعالمياً  قصوراً  اليوم  نعيش   -
االهتمام بهذا الفن العريق، وهنا أذكر أننا تعلمنا 
وكانت  والرقعة  النسخ  خطي  المدارس  في 
توقف  وبعد  أنه  إال  ومقبولة؛  جميلة  خطوطنا 
االهتمام  وقلة  المدارس  في  العربي  الخط  تعليم 
وضعف وعي المعلمين بأهميته أصبحت خطوط 
الطلبة أشبه بـ”نقر الديكة”؛ لذا أطالب بعودة الخط 
العربي ليكون مادة مستقلة ضمن المنهج أو يدمج 
مع التربية الفنية ويسمى مادة فن الخط العربي؛ 
وصل  عظيم  فن  لديهم  كان  أنه  الناشئة  ليدرك 
وأملي  الحكومية،  المناصب  أعلى  إلى  ممارسوه 
كبير في أن تعود للخط العربي هيبته وقيمته من 

خالل المؤسسات التعليمية واإلعالمية.
الخط  لفن  اإلمارات  جمعية  أضافت  ماذا   <

العربي للمشهد الثقافي اإلماراتي؟
النشأة؛ ولكنها تحاول  الجمعية حديثة  - تعد 
من  والجمهور  الناشئة  تعليم  المستطاع  قدر 

مواطنين ووافدين حب هذا الفن وممارسته، من 
وحصص  دروس  تلقي  على  تشجيعهم  خالل 
إضافة  األصيلة،  وقواعده  العربي  الخط  تعليم 
إلى تنظيمها المعارض في مختلف إمارات الدولة؛ 
قدراتهم؛  وإبراز  الفن  هذا  ممارسي  لتشجيع 

لتكون دافعاً لهم على االستمرارية.
> برأيك.. ما الرسالة التي تريد دولة اإلمارات 
إيصالها للعالم من خالل »متحف المستقبل« في 

إمارة دبي الُمزين باللغة العربية؟ 
- اإلمارات توجه رسالة إلى العالم من خالل 
السمو  الذي يحمل أشعار صاحب  المتحف،  هذا 
رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 
“رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 
وبخاصة  العربي  الخط  مزج  أن  وأعتقد  الله”، 
الثُلث مع متحف المستقبل يحمل رسالة مفادها 
أننا أمة عربية خالدة وبالرغم من اهتمام الدولة 
االهتمام  من  يمنعها  ال  ذلك  أن  إال  بالمستقبل 

بتاريخها العظيم، الذي هو تاريخ الخط العربي.

 ل اأحبذ اأن يدخل اخلط العربي يف جمال 
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والموت،  الوقت  كلمتي  بين  ظاهري  تناقض 
الموت هو نهاية الوقت، فال أهمية للزمن ساعة 
الرحيل، إال أن العنوان )ال وقت للموت(، ال يعني 
فقط استحالة الموت، بقدر ما هو نفي إلمكانية 
حدوثه، واقعياً عايشنا الموت على الشاشة، إال 

أننا كجمهور تواطأنا، وقررنا موت الموت.
على  رحلة  لعشاقه  السابع(  )الفن  يحمل 
الشاشة،علينا أن نقطعها، من خالل القانون الذي 
يحدده المخرج واإليقاع الذي يفرض نفسه على 

كل التفاصيل.
في هذا الجزء الذي يحمل رقم )25( في سلسلة 
أفالم العميل البريطاني ) جيمس بوند(، ينهي البطل 
النجم البريطاني الشهير األكثر جماهيرية في العالم 
التي شكلت في  بالشخصية  دانيال كريج، عالقته 
تاريخ السينما في العالم واحداً من أهم السالسل 
السينمائية - بدأت منذ مطلع الستينيات- محققة 
للجمهور أكبر قسط من السعادة واالنتشاء، حيث 
حياة  في  وتأكيده  األمل  زرع  عن  تتوقف  ال  إنها 
البطل، ويجد المتفرج نفسه وقد توحد مع البطل، 

وتقاسم معه األمل.
نهاية  تعرف  وال  تنقطع  وال  تتجدد،  عالقة 
وتنتقل من جيل إلى آخر، بين سلسلة جيمس 
عاشت  متعددة  أجيال  السينما،  وجمهور  بوند 
تغير  الشاشة، ومهما  الذي ترسله  السحر  هذا 
اسم البطل والمخرج، يظل الوميض مشعاً، فهو 
مساحة  المتفرج،ويحتل  وجدان  على  يراهن 

عميقة في قلبه.

السلسلة وصلت إلى ستة عقود من عمر الزمان، 
ويشهد هذا الفيلم وضع )كادر( النهاية، للنجم 
دانيال كريج مع تلك الشخصية األسطورية التي 
 ، التوحد  حققت وال تزال درجة استثنائية في 
الفيلم إخراج كاري فوكوناجا، الهدف العميق هو 
تمجيد للمخابرات البريطانية التي تمثل مبادئ 
النبل والشرف ومن ينتمي لها من األبطال يحمل 
كل )الجينات( اإليجابية في الدفاع عن العدالة 
والتضحية بالنفس، جيمس بوند هذه المرة ليس 
هو )الدونجوان( كما رأيناه في القسط األكبر 
من أفالم تلك السلسلة، بل هو المحب المخلص، 
البطولة رالف فاينس وليا سيدو  ويشارك في 
ويلعب الشخصية الموازية التي تحرك األحداث 
رامي مالك الحاصل على األوسكار قبل عامين، 
كل  في  يحرص  والذي  األمريكي،  النجم  إنه 
المصرية،  بجذوره  اعتزازه  إعالن  على  لقاءاته 
في  المرة  هذه  األصعب  الدور  يقدم  أنه  وأرى 

مواجهة )جيمس بوند(.
بالضبط  هو  يصبح  نصدقه  عندما  الخيال 
التي  األسطورية،  الشخصية  وهكذا  الحقيقة، 
تحققت أوالً على الورق، انتقلت من األدب للسينما 
في عناق رائع بين الخيال المكتوب واإلبداع على 
الذي حدد  فليمنج،  إيان  للروائي  شريط سينمائي 
في  السينما  لتلتقطها  الخمسينيات،  في  مالمحها 
مطلع الستينيات، ويجسدها تباعاً نجوم كبار بحجم 
شون كونري وروجر مور وبيرس بروسنان، احتل 
قبل  بدأها  األخيرة  الخمسة  األفالم  كريج  دانيال 

جيمس بوند..
من الشاشة إلى الشارع )ال وقت للموت(!

بفيلم )كازينو رويال( 2006، محققاً  نحو 15 عاماً 
قفزة نوعية، وهذه المرة باألرقام أحتل أيضاً مركزاً 

متقدماً وال يزال أمامه متسع من اإليرادات. 
كأن الجماهير منذ الستينيات تتناقل الحب من 
جيل إلى جيل، كما إن مساحة من الترقب تشتعل 
الرئيسة لجيمس بوند تمثل كل  المالمح  أكثر، 

ستوب!
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من )اجلونة 5( اإىل )قرطاج 32(

بعدها  لتبدأ  الخامسة  طبعته  في  )الجونة(  مهرجان  فعاليات  الماضي  الشهر  انتهت 
مباشرة، صفحات أقدم مهرجان عربي ) قرطاج ( في دورته التي تحمل رقم )32(.

وقبل أن تسأل عزيزي القارئ لماذا هو األقدم بينما مهرجان) القاهرة( يحتفل نهاية هذا 
الشهر بدورته رقم 43؟ أجيب قائالً: إن السبب في تفوق) القاهرة ( الرقمي، يعود إلى أن 
)قرطاج( والذي انطلق عام 1966 كان يعقد في البداية مرة كل عامين ، بينما )القاهرة( أقيمت 
أول دوراته 1976،)قرطاج( قبل عشر سنوات فقط صار مهرجاناً سنوياً، ونترقب جميعاً 

مطلع ديسمبر القادم ميالد مهرجان )جدة( السينمائي الدولي.
بدأنا نستشعر تفاصيل متعددة تشير إلى إيقاع سريع لعودة الحياة بكل طقوسها، 
أمامنا،  تتالحق  التي  الرسائل  تلك  خالل  من  المؤشرات،  من  واحدة  المهرجانات 
المهرجانات ليست فقط أفالماً وندوات ولقاءات، هناك رتوش على هامش الصورة، 
من الممكن أن تلقي ظالالً، وتؤدي دوراً، وترسم ملمحاً ، يظل يسكنك، بينما قد تغادرك 

سريعاً، أفالم ال تستحق حتى زمن المشاهدة.
جغرافياً،  الصغيرة  المدينة  تلك  )كان(،  وهو  المهرجانات  أشهر  من  واحد  مثل  لديكم 
المهرجان منذ انطالقه عام 1946 كل هذا  والتى حققت بسبب  الجمال،  الساحرة بمقياس 
الحضور العالمي ، يصل عدد زوارها في أسبوعي المهرجان إلى ثالثة أضعاف عدد سكانها.
)كان( ليس فقط هدفاً لعشاق افالم السينما ، ولكن تجد أيضاً وبوفرة )المهاويس( 
بنجوم السينما، الذين جاؤوا من مختلف أنحاء العالم، دائماً هناك من يسألك أن تمنحه 
دعوة مجانية لفيلم، كما إن كثيرين ال يعنيهم سوى الحصول على صورة )سلفي( 
مع فنان، أو لقطة على )السجادة الحمراء(، بعضهم يعتقد بأن الطريق للعالمية يبدأ 
من شاطئ )الريفييرا(، طوال رحلتي في المهرجانات الفنية التي تربو على ثالثة عقود 
من الزمن، وأنا أرى مجانين الفن واألضواء، الذين يعتقدون أن الوصول للنجومية 
ألغلب  عدت  ولو  إغفاله،  يمكن  ال  دوراً  للحظ  أن  أنكر  ال  طبعاً  مجرد ضربة حظ، 
حكايات النجوم ستكتشف لمسات الحظ، مثالً يعتذر فنان في اللحظة األخيرة فيمنح 
الفرصة الذهبية آلخر، سعاد حسني لعبت أول أدوارها في فيلم )حسن ونعيمة( بعد 
اعتذار بطلة الفيلم فاتن حمامة، قرر كاتب الفيلم عبد الرحمن الخميسي مع المخرج 
هنري بركات، الدفع ألول مرة بسعاد حسني، وابتكروا أسلوباً جديداً في الدعاية من 
أسمها )نعيمة( ُتقدم لشباك التذاكر ما يثبت ذلك وتدخل للسينما مجاناً، نعم البداية 
ضربة حظ، بينما االستمرار يحتاج إلى قانون آخر، إنه الشغف، أن يظل الفنان شغوفاً 
بالمعرفة، وأن يبذل أيضاً الجهد من أجل تحقيق حلمه، وأن يتعلم كيف ال ينكسر، مهما 

تالحقت ضده الضربات.
المهرجانات تلعب حالياً دور أكثر إلحاحاً في حياة الناس، وهدفها األسمى في هذا 
العام، قبل اقتناص األفالم المهمة، التأكيد على عودة الحياة إلى طبيعتها، في )الجونة( 
فساتين  الحديث عن  يكثر  وكالعادة  نعم  والحفالت،  واللقاءات  األفالم  تعددت  مثالً 
أنه  بعضهم  فيعتقد  ميديا(،  )السوشيال  على  األكبر  المساحة  تحتل  التي  النجمات، 
في  نجح  الذي  األهم  والدور  األفالم،  مهرجان  أوالً  أنه  رغم  )الفساتين(،  مهرجان 
تحقيقه أنه قدم )بروفة( ناجحة لعودة الحياة إلى إيقاعها في زمن ما قبل )كورونا(.

أكشن

القيم اإليجابية نتعاطف معها وننحاز إليها، ألنها 
أقرب للضمير اليقظ الذي يرنو للعدالة، ناهيك 
عن هذا القدر من الجاذبية التي تشع حضوراً 
السمات  من  واحدة  البطل  جاذبية  وترقباً، 
الرئيسة التي تفرض نفسها، دائما ًيأتي تغيير 
البطل بعد أن يصل إلى ذروة النجاح، يشعرون 
أن تلك الذروة هي القمة التي ال قمة تعلو عليها، 
كامن  إحساس  ملبياً،  الحتمي  التغيير  فيأتي 

داخل المتفرج ، قبل الوصول لمرحلة التشبع.
جاء عرض الفيلم بعد نحو عامين من االنتظار، 
فرضت )كورونا ( قانونها على الحياة، مؤشر 
بالطبع  وبينها  العالم  دول  كل  في  اإليرادات 
كأنهما  االنتظار  عامي  أن  أكد  العربي،  عالمنا 
وسخونة  الترقب  لهفة  من  زاد  الذي  الوقود 
أن  إلى  أشار  التذاكر،  شباك  في  الرقم  اللقاء، 
العالم اآلن يتعافى، الكل كان شغوفاً بالمشاهدة، 
تشارك  البريطانية  المالكة  األسرة  حتى 
يمجد  ألنه  بالفيلم  احتفاء  حالة  في  بالحضور 

جهاز المخابرات البريطاني.
أنت تتعاطف مع البطل وهو يدافع عن حبيبته 
حالة  إثارة  عن  األحداث  تتوقف  وال  وابنته، 
الخوف بداخل المتفرج، وتواجد طفلة يؤجج تلك 
المشاعر، زمن الفيلم يقترب من ثالث ساعات، 
وهو بمقياس أصحاب دور العرض خاصة في 
للخسارة ألنه يخصم  العربي يعرضهم  عالمنا 
منهم حفالً أو اثنين مما يؤثر سلباً على مجمل 
النهاية  الرقمية، في  اإليرادات، إال أن الحصيلة 

جاءت لصالح الفيلم عالمياً وأيضاً عربياً.
رامي  المصرية  الجذور  ذي  للنجم  الترقب 
انجذاب  في  كبيراً  دوراً  لعب  أتصوره  ال  مالك 
الجمهور، ألن رامي لم يحقق بعد تلك القاعدة 
الحقيقة  في  لرامي  األداء  جاذبية  الجماهيرية، 

هي ما تستحق اإلشادة.
الفيلم يضع بين الحين واآلخر مبرراً لكي ينجو 
الضربات  رغم  األخيرة،  اللحظات  في  البطل 
مثلما  عليه  تنهال  التي  والمباغتة  الصاعقة 
وتبدو  النيران،  من  بوابل  سيارته  يحاصرون 
لجيمس  الموضوعي  المعادل  وكأنها  السيارة 
بوند، ثم في اللحظة األخيرة نرى كل كشافات 
اإلضاءة وقد صارت فوهات لبنادق آلية ترسل 
زخات من النيران على األعداء، لم ينس جيمس 
بوند في عز الحصار المفروض عليه أن يلتقط 
كفدية  يأخذونها  وهم  فقدتها  التي  ابنته،  دمية 

حتى يستسلم البطل.
هل تترقب الجزء رقم )26( من تلك السلسلة؟ 
اإلجابة هي قطعاً، نعم، وهكذا يواصل جيمس 
الشارع،  إلى  الشاشة  من  لينتقل  حياته  بوند 
مهما تغيرت أسماء األبطال وتنوعت الحكايات، 

يظل جيمس بوند هو جيمس بوند!

طارق ال�سناوي

tarekelshinnawi@yahoo.com
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تتوفر في العديد من الدول السياحية في مختلف 
قارات العالم ، وجهة سياحية تستقطب الكثير من 
السياح . إنه التلفريك الذي يأخذ السياح في رحلة 
مدهشة ليشاهدوا من األعلى وبصورة بانورامية، 
المواقع الطبيعية الجميلة من سهول وغابات وأنهار 
وشالالت وبحيرات وقرى ومدن، وليمروا بمحاذاة 
إليها  الصعود  عناء  تكبد  دون  والجبال من  التالل 
سيراً على األقدام أو بواسطة المركبات والدراجات.

اإعداد: �شايل اأبوفار�س

آسيا
ومن بين أشهر الدول السياحية في قارة آسيا 
لتجربة  العالم  حول  من  السياح  يقصدها  التي 

التلفريك فيها، هناك:
لبنان: يوجد في محافظة جبل لبنان، وعلى بعد 16 
كيلومتراً إلى الشمال من العاصمة اللبنانية بيروت، 
أو  تلفريك جونيه  أو  لبنان  تلفريك  تلفريك يسمى 
عند  التلفريك  هذا  ارتفاع  ويبلغ  حاريصا.  تلفريك 

أعلى نقطة له 550 متراً، ويبلغ طول مساره 1570 
متراً. وهو يصل بين خليج مدينة جونيه الساحلية 
هذا  إنشاء  فكرة  وتعود  الجبلية.  ومنطقة حريصا 
يقومون  كانوا  الذين  الشبان  بعض  إلى  التلفريك 
في  الديني  لبنان  مزار سيدة  إلى  برحلة مدرسية 
منطقة حاريصا في أوائل ستينيات القرن العشرين. 
وطرحوا فكرة إنشاء تلفريك كوسيلة تنقل الزوار 
حاريصا.  إلى  جونيه  من  مباشر  بشكل  والسياح 

التلفريك.. 
رحلة سياحية مدهشة 
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إنشاء  فكرة  حينها  اللبنانية  الحكومة  تبنت  وقد 
التلفريك، وافتتح بشكل رسمي عام 1965 ليصبح 
منذ هذا العام من أهم الوجهات السياحية في لبنان. 
تلفريك  بواسطة  السياحية  الرحلة  وتستغرق 
لبنان 10 دقائق فقط، حيث يستمتع السياح بمشاهد 
– جبيل  بيروت- جونية  السريع  البحري  الطريق 
وخليج  الشمالي،  لبنان  محافظة  نحو  والمتجه 
أشجار  وغابات  االنحدار،  شديد  والجبل  جونيه، 
واألبنية  المتنوعة،  والزهور  والنباتات  الصنوبر، 

القديمة والحديثة. 
وفي محطة االنطالق بمدينة جونية، يوجد متجر 
والحفريات  والمنحوتات  التذكارية  الهدايا  لبيع 
يمكن  التقليدية،  اليدوية  والمصنوعات  الخشبية 
للسياح الشراء منه لهم وألفراد أسرهم وأقاربهم 

وأصدقائهم. 
وفي المحطة الثانية للتلفريك في منطقة حاريصا، 
المطبخ  الطعام والشراب من  يمكن للسياح تناول 
موجود  مطعم  في  والعالمي  والعربي  اللبناني 
وسط الغابات الخضراء، ويطل على مدينة جونيه 
سيدة  مزار  زيارة  يمكنهم  كما  الجميل.  وخليجها 

لبنان الديني المعروف باسم” بازيليك حاريصا”.
افتتح  أسو،  جبل  في  تلفريك  ويوجد  اليابان: 
للسياح في الخمسينيات من القرن العشرين، وهو 
الرحلة  وتمتد  واحدة.  دفعة  سائحاً   91 لـ  يتسع 
السياحية في هذا التلفريك لمسافة كيلومتر واحد، 

وتستغرق نحو أربع دقائق فقط.
التلفريك  هذا  إغالق  يتم  األحيان،  بعض  وفي 
العامة، ألنه  أمام السياح ألسباب تتعلق بالسالمة 
يقع بالقرب من بركان نشط يبلغ محيطه نحو 120 

كيلومتراً مربعاً.
بعد  على  جنتنغ  منتجع  تلفريك  وفيها  ماليزيا: 
كوااللمبور.  الماليزية  العاصمة  من  كيلومتراً   35
وافتتح هذا التلفريك أمام السياح عام 1997، وكل 
واحدة،  دفعة  سياح   8 لـ  تتسع  فيه  مقصورة 
وتستغرق الرحلة 15 دقيقة عادة بمسار يمتد ألكثر 
3 كيلومترات فوق غابات من األشجار، ويبدأ  من 
هذا المسار من محطة االنطالق »جتنغ جايا« إلى 
الموجود في قمة جبل  »جنتنغ«  الفندقي  المنتجع 

على ارتفاع 3300 متر.
الصين: ويوجد فيها تلفريك هوان شان 

أنهوا  مقاطعة  في  األصفر  الجبل  تلفريك  أي 
عام  افتتاحه  منذ  للسياح  يتيح  والذي  الصينية، 
1986 فرصاً في ثالثة مسارات، لمشاهدة: الينابيع 
الصخرية  والتكوينات  والشالالت،  الساخنة، 
والوديان.  المحلية،  األشجار  وتشكيالت  الغريبة، 

وتتراوح مدة المسار ما بين 8 و12 دقيقة.
تلفريك  زيارة  يريدون  الذين  السياح  وعلى 
هوان شان السفر بالطائرة من مطار شنغهاي إلى 
مطار منطقة هوانج شان. أو أن يستقلوا الحافالت 
قرية  إلى  شنغهاي  مدينة  من  والعامة  السياحية 

هوانج شان  منطقة  من  بالقرب  تقع  التي  تانجكو 
حيث يوجد التلفريك.

كما يوجد في الصين تلفريك هونغ كونغ، واسمه 
تلفريك »نغونغ بينغ 360«، وافتتح عام 2006 ليربط 
ما بين منطقتي »تونغ تشونغ« و»نغونغ بينغ« في 
5.7 كيلومتر، حيث يطل  امتداد  جزيرة النتو على 
ذات  مقصورات  أو  عادية  مقصورات  من  السياح 
أرضية زجاجية على معالم المنطقتين وعلى البحر 
األزرق وأكبر تمثال جالس لبوذا في رحلة تستغرق 

25 دقيقة.
فيتنام: ويوجد فيها تلفريك بانا هيلز الذي يمتد 
مساره ألكثر من 5 كيلومترات، وينقل السياح إلى 
منتجع بانا هيلز على ارتفاع 1200 متر ، حيث توجد 
القرية الفرنسية في أعلى المنتجع، والتي تحتوي 

على عدد من المعابد والكنائس القديمة.

أوروبا 
وفي قارة أوروبا، يتوجه السياح إلى دول تتوفر 

فيها رحالت سياحية بالتلفريك، ومنها:
بريطانيا: يوجد تلفريك طيران اإلمارات – لندن، 
والذي يقع فوق نهر التايمز في العاصمة البريطانية 
بداية  قبل   2012 عام  السياح  أمام  وافتتح  لندن، 
مقصورة  عبارة  وهو  الصيفية،  األولمبية  األلعاب 
تتسع لـ 10 سياح في كل رحلة، حيث يستمتعون 
على  الموجودة  والحديثة  القديمة  لندن  بمعالم 
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السفن  أنواع من  الذي تجوبه  التايمز  ضفتي نهر 
والمراكب.

الذي  بيك  ماترهورن  تلفريك  وفيها  سويسرا: 
زيرمات  مدينة  من  تبدأ  رحلة  في  السياح  يحمل 
ارتفاع  على  السويسرية  األلب  جبال  وتمر وسط 

3820 متراً .
وفي سويسرا أيضاً، يوجد تلفريك جريندلوالد 
وسط جبال األلب وبالقرب من مدينة إنترالكن. وقد 
افتتح للسياح عام 1978، ليسهل عليهم الوصول إلى 
مناطق المشي والتزلج ، ومشاهدة الطبيعة وجبال 
يونجفراو والحيوانات المختلفة التي تعيش في هذه 
الجبال، والمشاركة في فعاليات سياحية وترفيهية 

وتثقيفية.
وكذلك يوجد في سويسرا تلفريك ستانسيرورن 
كابريو، وهو أول تلفريك بطابقين ومن دون سقف 
في العالم ، وافتتح عام 2012، وكل مقصورة فيه 
متر،   2000 نحو  يرتفع  وهو  سائحاً،   60 تحمل 
جبل  قمة  إلى  ستانس  قرية  من  مساره  ويمتد 
ستانسيرورن، حيث توجد أقدم سكة حديدية معلقة 
في العالم بمقطوراتها األصلية التي بنيت عام1891.
وفي سويسرا تلفريك تيتليس، وهو أول تلفريك 

أعلى قمة  إلى  السياح  ينقل  العالم، وهو  دوار في 
جبل تيتليس على ارتفاع 3020 متراً خالل نحو 5 
دقائق فقط، حيث يزورون واحداً من أكبر األنهار 
الجليدية في أوروبا، وكهف الجليد، ويسيرون على 

أعلى جسر معلق في أوروبا.

أمريكا 
القارة  امتداد  على  السياحية  الدول  وفي 
التلفريكات في خدمة  العديد من  يوجد  األمريكية، 

السياح، مثل:
كندا: يوجد تلفريك بيك تو بيك، والذي يمتد على 
المطل  طول 4.4 كيلومتر ويقع على ساحل كندا  
على المحيط الهادي، وهو يربط بين جبلي ويسلر 
وبالك كومب، ويتيح للسياح رؤية 360 درجة للقمم 
واألنهار  الساحلية  المطيرة  والغابات  البركانية 

الجليدية.
الواليات المتحدة األمريكية: ويوجد فيها تلفريك 
افتتح  والذي  نيويورك،  بمدينة  روزفلت  جزيرة 
للسياح عام 1976، وتتسع مقصوراته لـ 125 سائحاً 
القديمة  المعالم  رؤية  لهم  ويتيح  واحد،  وقت  في 

والحديثة في جزيرة روزفلت وحي مانهاتن.

مكسيكو  نيو  بوالية  ألبوكيرك  مدينة  وقرب 
يقع  الذي  سانديا  حديقة  تلفريك  هناك  األمريكية، 
للسياح  يمكن  حيث  متر،  آالف   3 ارتفاع  على 
ريو  ووادي  الجبلية،  والقمم  الصحاري،  مشاهدة 
رحلة  في  وذلك  سيبوال،  غابة  ومحمية  غراندي، 

تستغرق نحو 15 دقيقة.
جاكسون  تلفريك  هناك  وايومنغ،  والية  وفي 
هول الذي افتتح للسياح عام 1960، وفي عام 2008 
متراً،   1250 نحو  إلى  يرتفع  لتحديث جعله  خضع 
وهو قادر على نقل أكثر من 100 سائح، يطلعون 
على مناطق التزلج على الجليد والمناظر الطبيعية 

والجبال العالية.
بالم  تلفريك  هناك  كاليفورنيا،  والية  وفي 
سبرينجس الدوار، والذي افتتح للسياح عام 1963، 
وادي  بين  ويربط  كيلومتر،   2.5 مساره  ويبلغ 
كوتشيال وقمة جبل سان جاستينو، حيث يتعرف 
السياح على الجبال الوعرة، والحياة البرية، ومتنزه 
جبل سان جاسينتو، ووادي تشينو، ومسار لونغ 
فالي للمشي، ووادي كوتشيال. كما يمكنهم تناول 
الطعام والشراب في مطاعم ومقاهي وادي تشينو.

البرازيل: يوجد تلفريك ماونتين ليفت في مدينة 
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ريو دي جانيرو، والذي بني عام 1912 على جبل 
»شوغرلوف« فوق تكوين صخري على ارتفاع 300 
متر . وتم تجديده في سبعينيات القرن العشرين 
ثم في عام 2016 خالل األلعاب األولمبية الصيفية .
 65 إلى  ما يصل  نقل  على  قادر  التلفريك  وهذا 
برؤية  نوافذه  من  يشاهدون  واحدة،  دفعة  سائحاً 
وخليج  وإيبانيماو،  كوباكابانا  مناطق  درجة   360
تناول  ويمكنهم  كوركوفادو.  وجبال  »غوانابارا«، 
منطقة  ومقاهي  مطاعم  في  والشراب  الطعام 
معرض  وزيارة  فيها،  والتسوق  أوركا”  “مورودا 
»بوندينو« في قمة جبل »شوغرلوف« للتعرف على 

الدور التاريخي لهذا الجبل.
كولومبيا: ويوجد فيها تلفريك ميديلين، ويوفر 
للسياح رؤية مدينة ميديلين من األعلى بشوارعها 
المحاذية  الجبلية  والمنحدرات  والجديدة  القديمة 

لها.
بوليفيا: هناك تلفريك »مي تلفريكو« الذي يبلغ 
طول مساره 11 كيلومتراً، وينقل السياح من مدينة 
الباز إلى مدينة ألتو على ارتفاع 4150 متراً. ويتيح 
لهم مشاهدة جبال األنديز ومدينتي الباز وألتو من 

فوق.

أفريقيا 
قارة  في  السياحية  التلفريكات  أشهر  ومن 
جمهورية  في  تاون  كيب  تلفريك  هناك  أفريقيا، 
جنوب أفريقيا، والذي يوفر للسياح منذ عام 1928 
رحلة سياحية تستغرق 5 دقائق على ارتفاع يصل 
إلى 760 متراً تقريباً للمشاهدة وبزاوية 360 درجة 
مناطق »كيب تاون« وجبال »هيلدربيرغ« وشاطئ 
الشيطان  وقمة  الغروب«  و»شاطئ  ماونتن«  »بلو 
وخليج »كامبس« وجزيرة »روبن« »هيل« و»استاد 

كيب تاون«.
الطاولة  جبل  أعلى  إلى  التلفريك  ولدى وصول 
»تايبل ماونتن«، تتاح للسياح فرص شراء الهدايا 
الطعام  وتناول  التجارية  المحال  من  التذكارية 
والشراب في المطاعم والمقاهي. وفي أسفل الجبل، 
»كريستينبوش«  حديقة  زيارة  فرص  لهم  تتاح 
الوطنية النباتية أو محمية »سيلفر ماين« الطبيعية.

نيوزيلندا 
ويزور السياح في نيوزيلندا تلفريك الجندول في 
افتتح  الملكات، والذي  أو مدينة  مدينة كوينزتاون 
يشاهد  متراً، حيث   450 نحو  ويرتفع   ،  1967 عام 
واكاتيبو  بحيرة  مثل:  ومحيطها،  المدينة  السياح 
الواقعة بين الجبال العالية، وبعض الجزر الصغيرة 
الواقعة بالقرب من سواحل المدينة، وتأمل الكواكب 
والنجوم باستخدام التلسكوبات، وحضور عروض 
فنية موسيقية وتمثيلية واستعراضية مثل عرض 
الماوري  بموسيقى  يحتفي  الذي  هاكا”  “كيوي 

التقليدية والرقص واألساطير. 
ومنذ 2011، تم استخدام مقصورات هذا التلفريك 
لنقل السياح من الدراجين مع دراجاتهم الجبلية إلى 
الحديقة الجبلية على قمة جبل بوب، مما جعله أول 

تلفريك للدراجات في العالم.
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فيلم  لتصوير  يستعد  سينمائي  طاقم  أول 
»التحدي«  في الفضاء  وذلك بعد أن التحمت مركبة 

»سويوز-إم إس 19« بالمحطة الفضائية الدولية. 

في  العامة  األماكن  تجوب  روبوتية  شرطة  عربة 
االجتماعية  السلوكيات  رصد  بغرض  سنغافورة  
غير المرغوبة  منها التدخين في المناطق المحظورة 

وانتهاك لوائح »تجمع كوفيد - 19«. 

سبيرز  بريتني  األمريكية  المغنية   
التي  السنوات  على  معجبيها  شكرت 
ناضلوا فيها في الحملة من أجل إطالق 

سراحها من وصاية أبيها.
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في  المنتجات  أحدث  على  يطلعون  زوار 
والفروسية  للصيد  الدولي  أبوظبي  معرض 

)2021( في أبوظبي.

أدت  أوروبا  في  الوقود  تكلفة  ارتفاع   
المستهلكة  األوروبية  المنظمات  من  بالعديد 
ومنها شركات  اإلفالس  بطلبات  للتقدم  للغاز 
الطبيعي  الغاز  على  تعتمد  لألسمدة  منتجة 
الصناعة  لشركات  باإلضافة  أساسية،  كمادة 

الثقيلة ومنتجي األلمنيوم واإلسمنت.

في  حروفية  فنية  لوحة  يطالع  زائر 
خولة  مؤسسة  أقامته  الذي  المعرض 
في  »الوحدة  بعنوان  والثقافة  للفن 

التنوع« في دبي أوبرا. 
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فريق اإلمارات وقع عقداً لمدة عامين 
برونل،  أليكسي  الفرنسي  الدراج  مع 
حتى  الفريق  لصفوف  سينضم  والذي 

نهاية موسم 2023.  

للشقب  السكب«  أم  »أتش  الجواد 
فورسي،  توماس  بإشراف  للسباقات 
لقب  على   حصل  كابري  جيروم  وقيادة 
نيدجاري«،  »بري  ستاليونز  الوثبة  كأس 
الذي أقيم بمضمار تولوز الفرنسي، برعاية 
مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن 

زايد آل نهيان.

البريد  خدمة  في  للعمل  انضم 
مجموعة  هم  جدد،  »موظفون«  اليوناني، 
فرز  مهمة  التي ستتولى  الروبوتات   من 

الطرود.  
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شواطئ جميرا بدبي شهدت انطالق سباقات 
نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الموسم 

الجديد »2021 - 2022«. 

 القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمبادرة الروح اإليجابية ومجلس 
شرطة دبي ألصحاب الهمم وبرنامج سفراء األمان، نظمت فعالية رياضة 
البولينغ ألصحاب الهمم )فئة الصم( في صالة »يــال بولينغ« في مردف 

سيتي سنتر بمشاركة )25( رياضياً من فئة الصم.

ستزيد خسائر شركات الطيران العالمية نتيجة 
جائحة فيروس كورونا المستجد على 200 مليار 
دوالر في ظل استمرار القيود على السفر والطلب 
2022 حسب   المدى خالل  طويلة  الرحالت  على 

»آياتا«.
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نزهة

سودوكو
الفوارق

المطلوب ملء الخانات باألرقام من 1 – 9 شرط عدم 
تكرار الرقم أكثر من مرة في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي وعمودي.

دقق النظر جيداً واكتشف 10 فوارق بين كال الرسمين

تراثيــــــات:
لها:  إليها يوماً قصة قائالً  الزوجية. فسّر  إذا كانت تحفظ األسرار  أراد زوج تجربة زوجته   - 
سأكشف لك سراً وبما أنك زوجتي وشريكة حياتي فال بد من أن تعلميه بشرط عدم إفشائه وفضحي 
أمام الناس. إني أعاني من ظاهرة عجيبة غريبة وغير طبيعية ُمفصحاً لها أنه يلد بيضة. تلك المرأة وفي 
أولى استبيان الخيط األبيض من األسود للنهار نادت على جارتها ُمخبرة إياها بالقصة العجيبة وطلبت 
بأن ال تكشف سر زوجها ألحد. تلك الجارة في الحين أطلعت زوجها قصة جارهما العجيبة نقل الرجل 
ذلك السر ونشره في األسواق والمقاهي وعلى حواشي الطرقات، حيث وصل ذلك السر إلى السلطان 
وتم استدعاء الرجل وطلب منه السلطان استفساراً عما يتناقله الناس في المدينة من قصته العجيبة 
والمائة بيضة التي وضعها. قّص الرجل على السلطان قصته من البداية وأن الهدف منها اختبار زوجته 
إذا كانت تحفظ األسرار الزوجية. فرد عليه السلطان فعالً العدد وصل إلى تسع وتسعين بيضة وأنا 

الذي أضفت بيضة ليصبح الرقم مائة.

قالوا:
- العاقل الدين شريعته والُحلم طبيعته والرأي الحسن سجيته.

-  األحمق إن تكلّم عجل. وإن ُحِدّث ذهل. وإن استنزل عن رأيه نزل. 
- الفاجر إن صحبته شانك وإن ائتمنته خانك.

 طرائف العرب: 
- لحق طفيلي برجال ظناً انهم ذاهبون إلى وليمة فتبعهم، فإذا هم شعراء قصدوا السلطان بمدائح 
شعرية فلما أنشد كل شعره ونال جائزته لم يبق إال الطفيلي صامتاً فقال له السلطان: أنشد شعرك 
فقال متردداً: لسُت بشاعر فقال له: من أنت إذا، فقال: أنا من الغاوين الذين قال الله فيهم )والشعراء 

يتبعهم الغاوون(، فضحك السلطان وأمر له بجائزة.

 

 

 

 فوارق بين كال الرسمين  10دقق النظر جيدا واكتشف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سودوكو
 شرط عدم تكرار الرقم 9 – 1الخانات بالأرقام من  المطلوب ملء

 أكثر من مره في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي
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متاهة الكلمات

7- الوضع في مكان آمن »م«.
8-رئيس وزراء لبناني سابق- حرف أبجدي.

9- للتعريف- الوثابة المندفعة.
10- اللطيف الرقيق- مسلسل تلفزيوني سوري.

11-موسيقي ومطرب من العصر العباسي-من 
مراحل التعليم.

12- عاصمة أوروبية- يشتد أكله.

أفقياً:
الداخلية-  وزارة  في  العامة  اإلدارة  من   -1

صرامة.
2- المقر الرسمي لملوك بريطانيا- يكسو جلد 

بعض الحيوانات
3- مختصر- كتاب الروايات.

4- مدينة ألمانية- يسأم- متشابهان.
وذل  سقط  جبري-  رمز  العبادة-  دور  5-من 

»م«.
6- وحدة قياس مساحة زراعية »م«- استمر- 

حروف من وإلى.
7- فقيه مالكي يلقب بقطب العارفين.

8- عاتب - حرف نصب وامتناع - يعطي بال 
مقابل.

9- مهنة صحافية »م«- نجيع- حسن خلقه.
10- كوا متفرقة- شخصية كرتونية لألطفال.

11- وجه للقمر- اشتكى »م«.
»م«-  الصامتة  والحركة  باإلشارة  الفعل   -12

مصطلح للعمل الذاتي دون البشري.

عمودياً:
1- أحد أكبر العلماء واألطباء المسلمين.

< مرادف ومعاني الكلمات تكتب أفقياً وعمودياً بذات الوقت.
1- غرفة.

2- ممر مائي.
3- عاصمة أوروبية.

4- وجه للقمر.

خاناتها  في  الكلمات  ترتيبة  إعادة  المطلوب 
المحددة

بيكاسو- وارسو- صور- حلب- خور- لبنان- 
عنب- يافع- عدن- ابين- نقد- رعي.

تطابق الكلمات

2- أكبر الحدائق المائية في اإلمارات.
3- قلنا وتكلمنا- نزيل أثرها.

4-لقب مصارع أمريكي- أترك ما بيدي- حرف 
جزم.

5- نصف بالغ - مواسير أسطوانية مجوفة- 
من الشهور.

الليل- لقب رئيس جنوب أفريقيا  6- مصاحبة 
السابق.

الكلمات المتقاطعة

 0202نوفمبر 

 

 

 

 

 

 

 

 
 أفقي: –المفردات 

 صرامة –العامة في وزارة الداخلية  اإلداراتمن  – 2
 جلد بعض الحيواناتيكسو  –الرسمي لملوك بريطانيا المقر  – 0
 ياتالرواُكتاب  –مختصر  – 3
 متشابهان –يسأم  –ألمانية مدينة  – 4
 وذل )م(سقط  –جبري رمز  –من دور العبادة  – 5
 من واليحروف  – استمر –قياس مساحة زراعية)م( وحدة  – 6
 مالكي يُلقب بقطب العارفين فقيه – 7
 بال ُمقابلطى عيُ  –نصب وامتناع حرف  –عاتب  – 8
 ُخلقهُحسن   -نجيع  –صحافية )م( مهنة  – 9

 طفاللألكرتونية شخصية  –متفرقة كوا  – 22
 اشتكى )م( –للقمر وجه  – 22
 للعمل الذاتي دون البشريمصطلح  –والحركة الصامتة )م(  باإلشارةالفعل  – 20

 عمودي:
 أكبر العلماء واألطباء المسلمينأحد  – 2
 الحدائق المائية في االمارات أكبر  – 0
 أثرهانزيل  –وتكلمنا قلنا  – 3
 جزمحرف  – أترك ما بيدي –مصارع أمريكي لقب  – 4
 الشهورمن  –أسطوانية مجوفة مواسير  –بالغ نصف  – 5
 رئيس جنوب افريقيا السابقلقب  –الليل مصاحبة  – 6
 في مكان آمن )م( الوضع  – 7
 أبجديحرف  – وزراء لبناني سابقرئيس  – 8
 المندفعةالوثابة  –للتعريف  – 9

 تلفزيوني سوريمسلسل  –الرقيق اللطيف  – 22
 من مراحل التعليم  –ومطرب من العصر العباسي موسيقي  – 22
 يشتد أكله –عاصمة أوروبية  – 20
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 تطابق الكلمات

 مرادف ومعاني الكلمات تكتب أفقيا وعموديا بذات الوقت

 غرفة – 2
 ممر مائي – 0
 أوروبيةعاصمة  – 3
 للقمروجه  – 4

1 2 3 4 

2 

3 

4 
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 متاهة الكلمات

 المطلوب إعادة ترتيب الكلمات في خاناتها المحددة
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صحة

األكزيما هو مرض جلدي ناتج عن التهاب الجلد 
الجلد  وحساسية  الجلد،  التهاب  يعني  الذي  التأتبي 
ألسباب  األحيان  أغلب  في  تكون  التي  المرتفعة 
شاكر  بشير  برهان  الدكتور  ويقول  وراثية. 
اختصاصي األمراض الجلدية والتناسلية، في مديرية 
النوع  هذا  إن  الشارقة،  في شرطة  الطبية  الخدمات 
ظهور  بعد  للظهور  احتمااًل  األكثر  هو  اإلكزيما  من 
األعراض األخرى التي تشير إلى وجود تحسس مثل 
الربو أو حمى القش التي تسمى أيًضا التهاب األنف 
الكأل  حمى  الَقّش،  حّمى  األنف،  حساسية  األرجي، 
تهيج  عام  بشكل  اإلكزيما  تسبّب  الحشائش.  وربو 
الجلد وحّكة، واحمراراً وجفافاً لدرجة ظهور تشققات 
الجرح  أو  القرح  فوق  تتكون  قشرة  أي  وُجلْبَات 
على الجلد، تظهر اإلكزيما بشكل خاص على الوجه 
واألطراف، لكن من الممكن أن تظهر أيًضا في مناطق 
يعانون  األشخاص  من  كثيرون  الجسم.  من  أخرى 
لدى  جًدا  ظاهرة شائعة  المزمنة وهي  اإلكزيما  من 
األطفال، لكنها تزول وتختفي غالبًا قبل بلوغهم سن 

المدرسة )5 - 6 سنوات(.

أعراض اإلكزيما
في معظم حاالت األكزيما تظهر الحّكة قبل ظهور 

الطفح الجلدي. 
وهذه البقع على الجلد تثير الحكة، وتكون جافة 
والجلد فيها وحولها أكثر ُسمكاً من الطبيعي، وهي 

اإعداد: اأماين اليافعي

تظهر بشكل عام على اليدين، العنق، الوجه والرجلين. 
لدى األطفال قد تظهر أيضاً على الجهة الداخلية من 
قد  والحكة  المرفقين.  ومفاصل  الركبتين  مفاصل 

تؤدي إلى ظهور جروح وتقرحات تغطيها الُجلبات.

أسباب وعوامل خطر األكزيما
ظاهرة  هي  أيضاً  األكزيما  الربو،  مع  الحال  كما 

وراثية تنتقل من جيل إلى جيل.
تؤدي  التي  الجينات  من  محددة  مجموعة  هنالك 
جلد حّساس  ذوي  معينون  أشخاص  يكون  أن  إلى 
وبيئية  اجتماعية  عوامل  إن  كما  بشكل خاص،  جداً 

أن  شأنها  من  وغيرها  النفسي  الضغط  مثل  معينة 
أو  اإلكزيما  تتولد  قد  اإلكزيما.  نوبات  وتثير  تحّفز 
متوافرة في  لعوامل محفزة  التعرض  نتيجة  تتفاقم 

المواد المستعملة بشكل يومي مثل: 
- الصوف واألقمشة االصطناعية. 

- الصابون ومواد أخرى تجفف الجلد. 
- الحرارة والتعّرق. 

- جفاف الجلد. 
على  الجسم  فعل  كرد  تظهر  قد  اإلكزيما  أن  بما 
التوتر والضغط النفسي، لذا فإن أي حدث مشحون 
وانتهاء  جديد  مسكن  إلى  باالنتقال  بدءاً  عاطفياً 
ظهور  إلى  يؤدي  أن  يمكن  جديد  عمل  باستالم 

األكزيما من جديد.

مضاعفات اإلكزيما
تشمل مضاعفات اإلكزيما ما يأتي:

- حكة مزمنة وجلد متقشر.
- التهابات الجلد.

- التهاب جلد اليد المهيج.
- التهاب الجلد التماسي التحسسي.

- مشاكل النوم.

تشخيص اإلكزيما
طبيب األطفال، طبيب الجلد أو طبيب العائلة الذي 
ُيعالج الشخص المعني بشكل دائم يمكنهم تشخيص 

األكزيما.. أسبابها وطرق العالج منها

دكتور برهان
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مصابي  من  كثيرين  لكون  باإلكزيما.نظراً  اإلصابة 
قد  أخرى،  حساسية  من  أيضاً  يعانون  اإلكزيما 
يطلب الطبيب إجراء اختبارات فرط التحسس لمعرفة 
وتحديد العوامل التي تحفز اإلكزيما تثيرها وتسبب 

ظهورها.
في  إجراؤها  يتم  هذه  التحسس  فرط  اختبارات 

أغلب الحاالت لدى األطفال المصابين باإلكزيما.

عالج اإلكزيما
أو  الحّكة  تخفيف  هو  اإلكزيما  عالج  من  الهدف 
إلى  تؤدي  قد  المتواصلة  الحّكة  أن  إذ  تماًما،  منعها 

التهاب الجلد، تشمل العالجات ما يأتي:
- المراهم والمستحلبات ألن اإلكزيما تجعل الجلد 
المراهم  باستعمال  يوصى  للحّكة،  ومستثيراً  جاًفا 
والُمستحلبات المختلفة لترطيب الجلد، ويفّضل َدهن 
هذه المستحضرات على الجلد الرطب بعد االستحمام 

مثاًل من أجل مساعدة الجلد على حفظ رطوبته.
-الكمادات الباردة تساعد على تخفيف الحّكة.

-المنتجات التي تباع من دون وصفة طبية مثل 
الكورتيكوستيرويدات  على  يحتوي  الذي  المرهم 
على  تساعد  طبية  بوصفة  عليها  الحصول  ويمكن 

تقليص التهاب الجلد.
-األدوية في بعض الحاالت الحادة، حيث قد يصف 
الطبيب أدوية تحتوي على كورتيكوستيرويدات يتم 

تناولها فموًيا.
-المضادات الحيوية، إذا ظهر في المكان المصاب 
التهاب، فقد يصف الطبيب مضادات حيوية لمعالجة 

االلتهابات التي تسببها البكتيريا.

هناك عالجات أخرى ضد اإلكزيما تشمل
مضادات  مثل  الحساسية  بمضادات  -المعالجة 
الهيستامين التي يمكنها أن تخّفف كثيراً من الحكة 

الشديدة.
لتخفيف  والفحم  القطران  على  المعتمد  -العالج 

الحكة.
لألشعة  الجلد  تعريض  مثل  بالضوء  -المعالجة 

فوق البنفسجية.
لألشخاص  سياكلوسبورين،  بدواء  -المعالجة 
بالوسائل  العالج  بعد  حالتهم  تتحسن  لم  الذين 

األخرى.

الوقاية من اإلكزيما
اإلكزيما  مرض  ظهور  منع  عادًة  اإلمكان  في 
من  واحد  اتخاذ  طريق  عن  حدتها  من  التخفيف  أو 

التدابير البسيطة اآلتية: 
-استعمال مواد للحفاظ على رطوبة الجلد.

التغيرات الحادة في درجات الحرارة أو  -تجنب 
درجة الرطوبة.

-تجنب التعّرق المفرط أو التدفئة المفرطة.
-تخفيف الضغط النفسي والتوتر.

-تجنب التعرض لمواد تثير الحّكة مثل الصوف 
أو غيره.

-تجنب استخدام أنواع معينة من الصابون ومواد 
التنظيف أو المواد المذيبة الحادة.

ُتعرف حساسية الحلق بأّنها الشعور بألم أو عدم راحة في منطقة الحلق، يزداد هذا األلم عند 
البلع، ويحدث في العادة نتيجة لرد فعل تحسسي للجزيئات المحمولة في الهواء مثل: حبوب 

اللقاح، وتكمن أهمية معرفة سبب حساسية الحلق لضرورة تجنب مسبب الحساسية. 
> ما هي أعراض حساسية الحلق؟ 

- تختلف أعراض حساسية الحلق باختالف مسبب الحساسية، وتتشابه بشكل كبير مع أعراض 
نزالت البرد، وفيما يلي ذكر ألهم أعراض حساسية الحلق وأكثرها شيوعاً:

- الشعور بألم أو حكة في منطقة الحلق، يزداد عند البلع أو التحدث.
- صعوبة البلع.
- تغير الصوت.

- انتفاخ واحمرار اللوزتين الناتج عن حدوث بعض المضاعفات.
- المعاناة من االحتقان.

- اإلحساس بحكة في العيون.
- اإلصابة بالسعال والعطس.

> ما العالجات الطبيعية لحساسية الحلق؟
- على الرغم من عدم وجود دراسات كافية تؤكد على وجود مواد طبيعية تعالج أعراض الحساسية، 
إاّل أّن هناك بعض البدائل الطبيعية التي من الممكن أن تساعد على تخفيف أعراض الحساسية، وفيما 

يلي ذكر لبعض منها:
الُقبَِّعيَّة:وهي نبات شبيه بالشجيرات ينمو في شمال آسيا وأوروبا وأجزاء من أمريكا الشمالية،فمنذ 
القدم استُخدمت المستخلصات المصنوعة من نبات الُقبَّعيَّة في الطب الشعبي لعالج الصداع النصفي، 
وتشنجات المعدة، والسعال، والحساسية، والربو، وعلى الرغم أّن طريقة عملها ال تزال غير معروفة، 

إاّل أّنه ُيعتقد أّنها تعمل بنفس الطريقة التي تعمل بها أدوية الحساسية.
كيرسيتين:وهو نوع من مضادات األكسدة التي ُتسمى بالفالفونويدات ويعتقد أّن الكيرسيتين قد 
يمنع إطالق مادة الهيستامين المسؤولة عن معظم أعراض الحساسية، ومن الجدير بالذكر أّن مادة 
الكيرسيتين توجد في التفاح، والتوت، والعنب األحمر، باإلضافة إلى البصل األحمر، والشاي األسود.

األحماض الدهنية أوميغا 3: تشير الدراسات إلى أن أحماض أوميغا 3 الدهنية قد تقلل من إنتاج 
المواد الكيميائية االلتهابية في الجسم مثل: البروستاجالندين والسيتوكينات المحرضة على االلتهابات، 
وتحتوي كبسوالت زيت السمك على كميات كبيرة من األوميغا 3، باإلضافة إلى وجوده في بذور 

الكتان والجوز.
القّراص: تشير الدراسات إلى أّن نبات القّراص قد يساعد في التخفيف من ظهور بعض األعراض 

مثل: العطاس، واحتقان األنف، والحكة، وُيعتقد أّن طريقة عمله تعتمد على تقليل االلتهابات.
والسلبين،  المعبد،  شجرة  عشبة  من  المصنوع  العشبي  الشاي  استخدام  ُيعّد  العشبي:  الشاي 
والبرسيم األحمر، والقّراص الالذع، من الطرق التي قد تخفف أعراض الحساسية وتعالج االلتهابات.

> ما العالجات الدوائية للحساسية؟
- هناك العديد من األدوية الموصوفة واألدوية التي ال تحتاج إلى وصفة طبية لتخفيف أعراض 

الحساسية، وفيما يلي ذكر لبعض هذه األدوية:
مضادات الهيستامين:تعمل مضادات الهيستامين على إيقاف عمل الهيستامين، وبالتالي تؤدي إلى 

تهدئة العطس، والحكة، وسيالن األنف.
مزيالت االحتقان: تعمل مضادات االحتقان على تقليل االحتقان عن طريق تقليص األغشية المنتفخة 
في األنف، ولكن ال ُينصح باستخدام هذه البخاخات ألكثر من ثالثة أيام متتالية وذلك ألّنها قد تؤثر 

سلباً وتجعل أعراض احتقان األنف أكثر سوءاً.

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

alyafi3@gmail.com

ما هي حساسية الحلق وأعراضها؟

ب
جوا

 و
ال

سؤ
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تغذية
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وخطرها  الطعام  في  السكريات  عن  نسمع 
الناس  على  يلتبس  حد  إلى  اإلنسان  صحة  على 
أو  التغذوية حول حقيقتها  المعلومات  من  الكثير 
النظام  في  ودورها  الفواكه  فسكريات  العكس، 
الغذائي الصحي أصبحت مهددة بسبب المعلومات 
المغلوطة. وتأتي هذه النصائح حول التخويف من 
بحجة  والعسل  الفواكه  في  الموجودة  السكريات 

احتوائها على سكر الفركتوز.
فما هو الفركتوز وكيف يتم هضمه في الجسم؟
هو السكر الذي يتكون داخل كل أنواع الفواكه 
تقريباً وبعض الخضراوات وحالوته ضعف درجة 
صناعياً  ويستخدم  القصب،  سكر  أو  السكروز 
والمشروبات  والمربيات  الحلويات  تحلية  في 
من  وغيرها  الطماطم  وصلصات  والعصائر 

األطعمة المصنعة.  
أو  بودرة  أو  سائل  هيئة  على  الفركتوز  ينتج 
الفركتوز  األطعمة  صانعو  ويستخدم  أقراص 
المستخرج من الذرة، بصفة أساسية ويكون على 
صورة شراب، فالفركتوز يعطي البوظة والحلوى 
بسهولة  الرطوبة  يمتص  أنه  كما  الناعم،  الملمس 
بقائها  على  المحافظة  على  المخبوزات  فيساعد 

طازجة فال يتغير طعمها بمرور الوقت. 
والفركتوز  الجلوكوز  عملية هضم وامتصاص 
فالجلوكوز  الجسم.  في  مختلف  بشكل  تتم 
مقارنة  أكبر  الدم بسرعة  السكر في  يرفع نسبة 
بالفركتوز الذي يذهب مباشرة إلى الكبد وتخزينه 

اإعداد: �شارة عتيق الهاملي

اخت�شا�شية التغذية املجتمعية - م�شت�شفى توام

على  الدهون  تشكل  إلى  يؤدي  كبيرة  بصورة 
الكبد، فتناوله بكميات عالية )الفركتوز المصنع( 

له أضرار على الكبد والوزن.
الفركتوز  سكر  على  جميعها  الفواكه  تحتوي 
هو  الفركتوز  يبقى  ولكن  والمالتوز  والجلوكوز 
من  غيره   في  يتواجد  ال  ألنه  للفواكه  المميز 
األطعمة. وتعتبر الفواكه من األغذية الجيدة والتي 
لالستفادة  وطرية  طازجة  استهالكها  يفضل 

القصوى من فوائدها.  
األكسدة  بمضادات  الغنية  األغذية  من  الفواكه 
ألياف  األمراض وتحتوي على  تمنع وتكبح  التي 
الكوليسترول  تكبح  وحمضيات  )البكتينات( 
األمعاء وتقلل من  الصديقة في  البكتيريا  وتقوي 
حجم الحصوات في المرارة والمثانة والكليتين.  

وقد نسمع الكثير من اإلشاعات واألقاويل التي 
تتهم سكر الفركتوز بأنه السبب وراء تشحم الكبد 

وارتفاع الشحوم الثالثية في الجسم. 
الطبيعي  الفركتوز  بين  التفريق  علينا  يجب 
من  المصنع     والفركتوز  الفواكه  في  الموجود 
الغذائية  المواد  به  تحلى  ما  وهو  اإلنسان  قبل 
يضر  ما  هو  الصناعي  فالفركتوز  الصناعية.  
الجسد، وذلك لعدة أسباب فهو بخالف الفركتوز 
الطبيعي ال يتواجد بتركيز بسيط وهو يدخل في 
تصنيع العديد من المنتجات التي تحتوي بطبيعة 
الحال على مكونات مختلفة ال تتجانس كتجانس 
والتي  وسكرها  الفواكه  في  الموجودة  المكونات 

 )%90  -  85( الماء  من  عالية  نسبة  على  تحتوي 
واأللياف. يعتبر هذا النوع من السكر الخطير على 
األشخاص بشكل محدد للذين اصيبوا بالسرطان 
أو الذين يعانون من مقاومة األنسولين ومشاكل 
ارتفاع الكوليسترول والدهون الثالثية وقد يربك 
مما  األمعاء  في  الموجودة  الصديقة  البكتيريا 

يسبب االنتفاخات وتكون الغازات.  
ويتوقفون  الحقائق  الناس  على  يختلط  فال 
من  االستفادة  يمنع  مما  الفواكه  استهالك  عن 
فوائدها التي يعرفها الجميع على مستوى الجسم 
أمراض  من  يعانون  الذين  األشخاص  وباألخص 
الفركتوز  تأثير  من  الغذائي خوفاً  والعوز  مزمنة 

)الطبيعي( على أمراضهم بشكل سلبي.  
التأثير السلبي للفركتوز المصنع  قد يتساوى 
مع الكحول في تدميره للكبد ووظائفه الحيوية في 
النوع  هذا  كون  المشكلة  ولنتخيل حجم  الجسم، 
التي  األطعمة  من  الكثير  في  موجود  السكر  من 
نستهلكها وال يوجد هناك أي حد من استهالكها، 
وباإلضافة لكل هذا في هذه األنواع من األغذية ال 
تقتصر على البالغين بل هي موجهة بشكل كبير 
كرقائق  عليها  يقبلون  التي  والمنتجات  لألطفال 
تدمير  هي  والحلويات  والعصائر  الصباح  فطور 
ألعضائهم بهذا السم، إذ يبدأ منذ نعومة أظافرهم، 
في  مخيف  بشكل  وتتطور  األمراض  تكثر  لذلك 
األجيال الصغيرة مقارنة مع من سبقها من أجيال 

أكبر منها. 

سكر الفركتوز.. هل هو بريء أم مدان؟
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قراءاتقراءات

يستقرئ الكتاب بأسلوب علمي، وبناء منهجي، وبرؤية تحليلية؛ شخصية سمّو الشيخة فاطمة 
من  انطالقاً  اإلمارات،  نهضة  في  مضيئاً  فريداً  تميّزاً  الريادية  بأدوارها  التي شكلت  مبارك  بنت 
مبادئها األصيلة، وقدراتها القيادية، وصالبة إرادتها وعزيمتها، وحكمة ُخطاها، وإيمانها الراسخ بأن 
التطلعات تصنعها التحّديات ومواجهتها بتحديات أشد صالبة وثباًتا، وهي السبيل إلى اإلنجازات 
التي تبدو في الوهلة األولى بعيدة المنال. هذه هي مسيرة سمّوها منذ بداياتها، إذ كان الشيخ زايد، 
»طيب الله ثراه«، القدوة في التفكير والبناء الشخصي خبرًة وصفاٍت وعظمًة في صناعة الحاضر 

وآفاق المستقبل.
وُتلقي فصول الكتاب الضوء على جهود سمّوها الدؤوبة في إرساء دعائم أساسية لعهد جديد 
للمرأة اإلماراتية في مجاالته وميادينه كافة، من خالل شخصيتها المؤثرة الملهمة، وقدراتها اإلدارية 
المتميزة في التخطيط والتنفيذ وبلوغ األهداف، فكانت إنجازاتها عظيمة، وشّكلت تحوالت جذرية في 

مسيرة اإلمارات الظافرة.
وُيعّد الجانب اإلنساني بتفاصيل مفرداته جوهر البناء الروحي لسمّوها؛ فكانت رمزاً عالمياً بكل 
المعاني السامية لمواقفها اإلنسانية الخالدة التي لم يكن لها حدود في تنّوعها وتعّددها، ومساحة 
امتدادها الجغرافي. وكان التكريم لسمّوها محلياً وإقليمياً ودولياً، تعبيراً عن مكانتها المرموقة على 
الصعد كافة، وما تحظى به من إعجاب وتقدير وإجالل المحافل والمنظمات بشتّى عناوينها ومهامها 

وتخصصاتها. 

تاأليف: د. ميثاء بنت �شامل ال�شام�شي

فاطمة بنت مبارك.. إضاءات في الفكر والعمل

الناشر: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، 2021، 369 صفحة، 110 دراهم

في هذا الكتاب يقف الراوي، غيرولد إبنر، على حاّفة الهاوية ..والهاوية هنا ليست هاوية مجازية 
يملك سوى موهبة  ال  ولكنه  فائقة،  يتمتّع بحساسية  روائي  فالرواية تسرد قصة حياة  فحسب، 
متوّسطة على أفضل تقدير ..ويخاطب الراوي القّراء بضمير المتكلّم ويشرح لهم كيف بلغة حاّفة 

الحياة، أو على وجه الدّقة، حاّفة الجبل، الذي سيقفز منه بعد االنتهاء من مسّودة الرواية.
وهكذا يسرد الراوي كيف تسلّق جبل بوكسبرغ في الصباح الباكر، عاقداً العزم على أن ُيقدم على 

الخطوة األخيرة، عندما يحل الظالم.
ويكشف الراوي للقارئ عن بداية عالقته بالموت وهو ال يزال طفالً، وعن أنه قتل شخصين بيديه 
ه من ديكتاتورية أبيها، وأقرب أصدقائه من معاناته، ولكن هل يجعل  العاريتين في شبابه، إذ خلّص أمَّ
ذلك منه قاتالً؟ وفي وقت الحق، يقّرر غيرولد إبنر أن يتجاوز القانون للمرة الثالثة في سعيه لتحقيق 

السعادة، لكن الموت ينتزعها منه بغتًة.
ويوظف هانس بالتسغومر تقنية سرد كالسيكية، ويروي ببراعة، من خالل هذه التقنية التي يمكن 
أن نطلق عليها “التِّركة الوهمية”، حياة إنسان ميت أو ُمقبل على الموت ..ويسرد تفاصيل األحداث 

التي دفعت بطله المهزوم إلى الوقوف على حافة الهاوية سرداً شائقاً حتى النهاية.

ترجمة: حممود ح�شنني

املوؤلف: هان�س بالت�شغومر

الحافة

الناشر: مشروع كلمة للترجمة، 2021، 222 صفحة، 36 درهم
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يعد علم األحياء الفلكية موضوعاً جديداً ومثيراً، ويمكن القول إنه متعّدد التخصصات أكثر من 
أي موضوع آخر.

ويسعى علماء األحياء الفلكية إلى فهم أصل الحياة على األرض وتطّورها من أجل إلقاء الضوء 
على الحياة على الكواكب األخرى وتوجيه البحث عنها.

ويوضح الكتاب كيف ظهر علم األحياء الفلكية بوصفه فرعاً من العلم المعنّي بدراسة أصل الحياة 
وتطّورها على األرض، والتنّوع المحتمل ألشكال الحياة في أماكن أخرى.

الكون  في  وتوزيعها  وتطّورها  الحياة  أصول  دراسة  بأنه  الفلكية  األحياء  علم  ناسا  وعّرفت 
ومستقبلها ومن التعريفات الشائعة األخرى: دراسة الحياة في الكون، أو دراسة الحياة في سياق 
كوني. وفي هذا المجال، يسعى علماء األحياء الفلكية إلى اإلجابة عن السؤال: »ما تاريخ الحياة على 
األرض وما مستقبلها؟« و»هل توجد حياة في كواكب أخرى؟« وكيف نشأت الحياة على األرض؟ 
وما الذي يجب أن نهتم به في رحلة البحث عن عوالم مأهولة أخرى؟.. هذه هي األسئلة المركزية 

في علم األحياء الفلكية.
ومنحتنا البعثات الفضائية صوراً مثيرة عن قرب للكواكب واألقمار داخل النظام الشمسي، ونحن 
نعلم اآلن أن هناك العديد من الكواكب التي تدور حول نجوم أخرى. نعرف أيضاً المزيد عن النطاق 
الرائع للميكروبات ونجد عالمات على الحياة المبكرة جًدا على األرض. في هذه المقدمة الموجزة، 
يصف ديفيد كاتلنغ ما نعرفه عن كيفية نشأة الحياة على األرض وإمكانية العيش والسكن في عوالم 

أخرى.
الكواكب..أماكن  إلى  الكون  الفلكية؟ من غبار  األحياء  ما علم  8 فصول هي:  الكتاب من  يتألف 
للحياة، أصول الحياة والبيئة، من الوحل إلى السمّو، الحياة: كيف يصنع الجينوم جينومات أفضل 
وأكثر عدداً، الحياة في المجموعة الشمسية، عوالم متناهية البعد وشموس بعيدة، جداالت وتوّقعات.

علم األحياء الفلكية

الناشر: مشروع »كلمة« للترجمة، 2021، 265 صفحة، 48 درهم

املوؤلف: ديفيد �شي كاتلنغ

ترجمة: فاطمة غنيم

وتعليمه،  نشأته  نهيان؛  آل  مبارك  بن  نهيان  الشيخ  حياة  محطات  أهم  الكتاب  هذا  يستعرض 
معاليه ومسيرته  بسيرة  الكاملة  اإلحاطة  يّدعي  ال  كتاب  إنه  األسرية.  وحياته  العملية،  ومسيرته 
الحافلة، إال أنه يفتتح مرحلة من الجهد التأليفي في موضوع توثيق سير الشخصيات الوطنية التي 

أثرْت وأنجزت الكثير في مرحلتي التأسيس والتمكين.
لقد وثق الكتاب لحظات ومحطات من حياة الشيخ نهيان، نقلت بعين المشاعر ال عين التأريخ 
الموضوعي فحسب الحضور المؤثر لمعاليه في حياة أسرته القريبة أوالً، وقربه إلى كل فرد منها، 
وعالقته بوالده، رحمه الله، وبأبنائه، وقد تناولت الشهادات التي تضمنها الدور العلمي والمعرفي 
الكبير والريادة في الدور الوطني لمعاليه، كما تبحرت الشهادات التي تضمنها الكتاب في الخصال 
النبيلة لمعاليه، فسلط الكتاب الضوء على الفضائل األخالقية اإلماراتية العربية واإلسالمية األصيلة 

التي تحلى بها الشيخ نهيان منذ طفولته المبكرة. 
ويعّد هذا الكتاب موعظة إلى أبناء اإلمارات ليقتدوا بشخصية قيادية إماراتية سطرت إنجازات 
الوطن بحروف الذهب؛ إذ مهما ُكتب عن الشيخ نهيان فهو قليل ال يوفيه حقه، وأقل مما يجب أن 

يقدم له تعبيراً عن االمتنان لنهر عطائه الال محدود لوطنه ومجتمعه وأسرته.

الناشر: مداد للنشر والتوزيع، دولة اإلمارات العربية المتحدة، 2021، 246 صفحة.

املوؤلف: �شبحة اخلييلي

حوار واإعداد: فاطمة النزوري

الشيخ نهيان بن مبارك.. رجل التسامح: رحلة بين الماضي والحاضر
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علوم و تكنولوجيا

بما  الشمس  أشعة  أن  والباحثون  العلماء  يرى 
على  سلطت  إذا  قادرة  ضخمة   قوة  من  به  تتمتع 
كيس من البالستيك لفترة زمنية معينة على تدميره  
وتحليل جزيئاته البتروكيميائية إلى عشرات اآلالف 
فالبالستيك  المسحوقة.  العضوية  الجزيئات  من 
بيئياً  خطراً  يشكل  أنه  على  إليه  ينظر  الذي  الدقيق 

كبيراً قد ال يكون األسوأ في حال تم تفكيك 
وتحليل تلك العناصر التي يضمها نتيجة التعرض 

لتلك األشعة. 
وأشارت دراسة أعدها باحثون في معهد وودس 
هوك األوقيانوغرافي المتخصص بعلم المحيطات إلى 
أن ضوء الشمس ليس قادراً فقط على تحطيم المواد 
والمواد  البوليمرات  تحويل  أيضاً  بل  البالستيكية 
المضافة إليها إلى مواد كيميائية جديدة ، كما يمكن 
البالستيك  نفايات  الضوء في تحويل  استخدام هذا 

إلى مواد كيميائية مفيدة. 
أول  الجديدة  الكيميائية  المعالجة  هذه  وتعتبر 
عملية تستطيع تحطيم البالستيك غير القابل للتحلل 

ترجمة: د. ح�شن  الغول 

بشكل كامل مستخدمة الضوء إضافة الى االستعانة 
يساعد  والذي  ثقيلة  معادن  على  يحتوي  ال  بمحفز 
المراد  الكيميائي  المحلول  في  التفاعل  تسريع  على 
تحليله. ومن المعروف أن معظم المواد البالستيكية 
تكون عادة غير قابلة للتحلل ألنها تحتوي على روابط 
كيميائية خاملة غير عادية ال يمكن تحطيمها بسهولة 

من دون استخدام درجات حرارة عالية.
وعادة ال تكون هذه العملية بطيئة كما قد يتوقع 
التي  البالستيكية  األكياس  تنوع  مع  إذ  بعضهم 
مكونات  من  خليط  رشح  يتم  لالختبارات  خضعت 
تعرضها لضوء  بعد  للتحلل  قابلة  كربونية عضوية 

الشمس لمائة ساعة على األقل.
من  الكبير  الكم  لهذا  المحتوم  المصير  ويتمثل 
يطلقها  تخمينات  ظهور  في  المحطمة   المكونات 
الحطام في أحشاء  ، فقد تنتهي حزمة من  كل فرد 
الحيوانات البرية مثل الطيور والحيتان، وفي النهاية 
تخضع للمزيد من التحطيم لتتحول إلى قطع شديدة 
توزيعها  حول  التفاصيل  من  الكثير  أن  إال  الصغر. 

وحجم جزيئاتها ال تزال غير واضحة.
مدى  على  أجريت  الي  الدراسات  أشارت  وقد 
سنوات عديدة إلى وجود إمكانية لحدوث تحويالت 
األبحاث تحدثت عن  أحد  نتائج  إن  أكثر سوءاً، كما 
قدرة ضوء الشمس على تحويل المواد البالستيكية 
مركبات  إلى  كبير  وبشكل  إليها  المضافة  والمواد 
تعرف بالبوليمرات الجديدة وهي عبارة عن مركبات 
كيميائية يتكون كل منها من اتحاد جزيئين أو أكثر، 
إضافة إلى وحدات كيميائية شديدة الصغر تتصف 
بالذوبان السريع والسهل كما يمكن حملها في الجو.

العملية،  من  جزءاً  الفردية  االكتشافات  وتمثل 
لكن الذي لم يتم معرفته حتى اآلن هو ذلك التنوع 
للمادة  يمكن  حيث  الكيميائية،  المنتجات  في  الكبير 

البالستيكية  خالل تعرضها 
لضوء الشمس الذي يقوم بعملية أشبه »بالخبز« 

إنتاج الكثير من الجزيئات. 
البولي  أكياس  عينة من  الباحثون معاً  وقد جمع 
مثل   التجارية  الشركات  من  االستهالكية  إيثلين 

أشعة الشمس تحول نفايات البالستيك 
إلى مواد كيميائية مفيدة
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بتضمين  أيضاً  قاموا  كما  و»والمارت«  »تارغيت« 
ذلك كيساً مستخدماً من قبل شركة/سي في إس/ 
منخفضة  كثافة  ذي  آخر  كيس  إلى  إضافة  الطبية، 
لتلك  »غودفيلو«. ويمكن  ومستخدم من قبل شركة 
للمحتوى  األكياس أن تكون ذات صفة مميزة وفقاً 
ومن  الطيفية.   والمواصفات  والعضوي  المعدني 
كيميائي  مركب  هو  إيثيلين  البولي  أن  المعروف 
يصنف ضمن المنتجات البالستيكية وهو مادة غير 

قابلة للتحلل.
داخل  األكياس  من  حوامل  الباحثون  وقد وضع 
أنسجة صوفية ثقيلة ومعقمة ومملوءة بمحلول مؤين 
بهدف محاكاة عملية الغمر في مياه البحر حيث اتجه 
نصف األنسجة إلى الجانب المظلم والبقاء فيه لمدة 
ستة أيام حتى تنهار جزيئات الكربون الموجودة في 

البالستيك.
أما باقي األكياس واألنسجة  فقد تركت في غرفة 
أيام وغمرت   ذات درجة حرارة متحكم بها لخمسة 
الذي كان يقوم بمحاكاة  داخل جدول من اإلشعاع 

تأثير أشعة الشمس لتحطيمها.
أطلقت  فقد   الظالم  في  تركت  التي  العينات  أما 
المحلول  في  المذابة  العضوية  المكونات  من  كمية 
الملحي بينما كانت التي تركت في الضوء  تسبح في 
مواد كيميائية جديدة . وقد مثلت أكياس البالستيك 
الطبية  إس«  في  »سي  شركة  قبل  من  المستخدمة 
وحجم  الكثافة  بمدى  يتعلق  فيما  األعظم  الجزء 
المكونات في الوعاء المظلم واآلخر المعرض لضوء 
مكث  كلما  التصاعد  في  يأخذ  إجراء  وهو  الشمس 

الوعاء فترة أطول في الضوء.
وقد كشفت عملية جذب ذلك السائل البالستيكي 
إلى إحدى قوائم جزيئاته التي يتكون منها عن  وجود 
عشرات اآلالف من المكونات العضوية المذابة التي 
تم إنتاجها  جميعاً وفقاً لجدول زمني مساٍو ألسابيع 

من الطفو في البيئة المحيطة وتحت وهج الشمس. 
األقل  على  تعقيداً  أكثر  الكاملة  العملية  وتكون 
بعشر مرات من مقدار الفهم الذي كان الكيميائيون 
يتمتعون به وهو ما جعلها تترك الكثير من المتسع 
للمواد السامة التي لم يعتقد الباحثون على اإلطالق 

أن لها أي أهمية.
األمور  من  »إنه  وارد:   كولين  الكيميائي  يقول 
هذا  الشمس  ضوء  بأن  نفكر  أن  للدهشة  المثيرة 
األساس  في  هو  والذي  البالستيك  تحطيم  يمكنه 
عبارة عن مركب واحد  يمتلك بعض المواد المضافة 

و المختلطة مع عشرات اآلالف من 
المكونات التي تذوب في الماء بسهولة«.

ويضيف قائالً: »نريد أن نفكر ليس فقط بمصير 
وتأثير المواد البالستيكية األولية التي تسربت إلى 
البيئة والمناطق المحيطة ولكن أيضاً حول تغيير تلك 

المواد وتحديد كيفية االستفادة منها«.
تلك المكونات تعمل وبشكل دقيق في البيئة أو في 
أنسجة الكائنات الحية التي تعيش فيها، وفي ظروف 
التجمعات المنخفضة لها فإنه ربما كان هنالك القليل 

الذي يمكن القلق بشأنه. 
وحيث إن أكوام النفايات البالستيكية تكبر وتعلو 
في أي كارثة بيئية خاضعة لالزدياد فإن تلك المواد 
المتسربة يمكنها التسلق إلى المستويات التي رغبنا 

في أن 
نمنحها الكثير من االهتمام في أسرع وقت ممكن.

مصير  فهم  هو  الهدف  كان  »إذا  وارد:  ويقول 
المواد  دراسة  إلى  نحتاج  فإننا  المواد  تلك  وتأثير 
البالستيكية الممثلة في تلك المواد التي تسربت الى 
استغاللها،  وكيفية  بها،  المحيطة  والمناطق   البيئة 

وأيضاً دراسة العمليات الطقسية المتفاعلة معها«.
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إشراقات إيمانية

دخلت فاطمة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه 
وسلم في مرضه الذي توفي فيه فكانت مشيتها وهي مقبلة 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم كمشيته كما وصفت ذلك أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أَْقبَلَْت َفاِطَمُة َتْمِشي َكأنَّ 
ِمْشيَتََها َمْشُي النَّبيِّ َصلَّى اللُه عليه وسلََّم، َفقاَل النَّبيُّ َصلَّى 
أْو  َيِمينِِه،  أْجلََسَها عن  ُثمَّ  باْبنَتي،  َمْرَحبًا  اللُه عليه وسلََّم: 
عن ِشَمالِِه، ُثمَّ أَسرَّ إلَيَْها َحِديثًا َفبََكْت، َفُقلُت لََها: لَِم َتبِْكيَن؟ 
ُثمَّ أَسرَّ إلَيَْها َحِديثًا َفَضِحَكْت، َفُقلُت: ما َرأَْيُت َكاليَوِم َفَرًحا 
ا قاَل، َفقالَْت: ما ُكنُْت أِلُْفِشَي  أْقَرَب ِمن ُحْزٍن، َفَسأَلْتَُها َعمَّ
النَّبيُّ  ُقبَِض  اللُه عليه وسلََّم، حتَّى  َصلَّى  اللَِّه  ِسرَّ َرسوِل 
: إنَّ ِجبِْريَل  َصلَّى اللُه عليه وسلََّم، َفَسأَلْتَُها، َفقالَْت: أَسرَّ إلَيَّ
الَعاَم  ًة، وإنَّه َعاَرَضنِي  َمرَّ الُقْرآَن ُكلَّ َسنٍَة  ُيَعاِرُضنِي  كاَن 
ُل أْهِل َبيْتي لََحاًقا  َتيِْن، واَل أَُراُه إالَّ َحَضَر أَجلِي، وإنَِّك أوَّ َمرَّ
بي. َفبََكيُْت، َفقاَل: أََما َتْرَضيَْن أْن َتُكوِني َسيَِّدَة ِنَساِء أْهِل 
الَجنَِّة -أْو ِنَساِء الُمْؤِمنِيَن؟ َفَضِحْكُت لذلَك ) رواه البخاري(.

إال  به  يتخلق  األسرار خلق أصيل عظيم، وال  إن حفظ 
أمين رشيد، وقد ذكر الماوردي بعض صفات حافظ السر 
وكاتمه والتي ال بد أن تتوفر فيه، قال: أن يكون ذا عقل 
وكتوًما  موفور  وود  مبذول  ونصح  حاجز  ودين   ، صاد 
اإلذاعة، وتوجب حفظ  تمنع من  األمور  .فإن هذه  بالطبع 

األمانة.
وقد قص الله تعالى لنا في كتابه العزيز قصة يعقوب 
رأى  حينما  السالم،  عليه  يوسف  ابنه  مع  السالم  عليه 
يوسف رؤيا فقصها على أبيه قال سبحانه: )إِْذ َقاَل ُيوُسُف 
َوالَْقَمَر  ْمَس  َوالشَّ َكْوَكبًا  أََحَد َعَشَر  َرأَْيُت  إِنِّي  أََبِت  َيا  أِلَِبيِه 

َرأَْيتُُهْم لِي َساِجِديَن ( )يوسف:4(.
الرؤيا  هذه  بحفظ  السالم  عليه  يعقوب  أبوه  فأوصاه 
وعدم نشرها فكان من األب أنه لم ينشرها وكذلك من االبن 
إِْخَوِتَك  َعلَى  ُرْؤَياَك  َتْقُصْص  الَ  ُبنَيَّ  َيا  )َقاَل  تعالى:  قال 
بِينٌ( )يوسف:  يَْطاَن لإِلِنَساِن َعُدّوٌ مُّ َفيَِكيُدواْ لََك َكيًْدا إِنَّ الشَّ

.)5
يعقوب  قول  عن  مخبًرا  تعالى  )يقول  كثير:  ابن  قال 
الرؤيا،  هذه  من  رأى  ما  عليه  قصَّ  حين  يوسف  البنه 
تعظيًما  إياه  وتعظيمهم  له  إخوته  تعبيرها خضوع  والتي 
ون له ساجدين إجالاًل، وإكراًما، واحتراًما،  زائًدا، بحيث يخرُّ
فخشي يعقوب عليه السالم، أن يحدِّث بهذا المنام أحًدا من 
إخوته فيحسدوه على ذلك، فيبغوا له الغوائل، حسًدا منهم 
إِْخَوِتَك  َعلَى  ُرْؤَياَك  َتْقُصْص  الَ  ُبنَيَّ  َيا  له:  قال  ولهذا  له؛ 
لََك َكيْداً يوسف: 5 أي: يحتالوا لك حيلة يردونك  َفيَِكيُدواْ 
توجد  حتى  النعمة  بكتمان  األمر  يؤخذ  هذا  ومن  فيها... 

وتظهر.

فر  الظَّ فضيلتين:  إحدى  بين  سرَّه  الكاتم  قيل:  ومما 
بحاجته، والسالمة من شرِّ إذاعته.

واألصل أن ال يبوح المرء بما يخفيه في نفسه إال لحاجة 
كاستشارة أو طلب عون أو لجلب مصلحة ودفع مفسدة.

ك أسيرك،  قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: )سرُّ
فإن تكلمت به، صرت أسيره(   

وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: )القلوب أوعية 
األسرار، والشفاه أقفالها، واأللسن مفاتيحها، فليحفظ كلُّ 

امرئ مفتاح سرِّه(. 
خشيت لساني أن يكون خؤونا 

              فأودعته قلبي فكان أمينا
فقلت ليخفى دون شخصي وناظري

              أيا حركاتي كن في سكونا  
وقد يلجأ الواحد منا إلى إخراج ما في نفسه من األسرار 

لمن حوله ولذلك مواطن:
اآلباء  بين  يكون  ما  به  والبوح  السر  كتم  مواطن  فمن 

واألبناء. 
وقد سبق ذكر قصة يعقوب مع ابنه وكذلك قصة النبي 

صلى الله عليه وسلم مع ابنته فاطمة رضي الله عنها.
اآلباء  بين  الثقة  تعزز  أن  التربوية  الجوانب  أعظم  فمن 
واألبناء ، فإن اختلت الثقة وتزعزعت أصبح األبناء عرضة 

للضياع والهالك النعدام الموجه وغيابه.
وقد يتساهل األبوان فيذكران أسرار أبنائهما من دون 
مراعاة لمشاعر هم وخصوصياتهم، وهنا تكمن الخطورة، 

ويعظم الخطب. 
عتبة  بن  الوليد  إلى  عنه  الله  رضي  معاوية  أسرَّ  وقد 
إليَّ  أسرَّ  المؤمنين  أمير  إن  أبت،  )يا  ألبيه:  فقال  حديثًا، 
حديثًا، وما أراه يطوي عنك ما بسطه إلى غيرك. قال: فال 
تحدثني به؛ فإنَّ من كتم سرَّه كان الخيار له، ومن أفشاه 
بين  ليدخل  وإنَّ هذا  أبت،  يا  قلت:  قال:  عليه،  الخيار  كان 
أبيه؟ قال: ال والله يا بني، ولكن أحبُّ أن ال  الرجل وبين 
تذلل لسانك بأحاديث السرِّ. فأتيت معاوية رضي الله عنه 

فحدثته، فقال: يا وليد، أعتقك أخي من رقِّ الخطأ(.
وكذلك ما يكون بين الزوجين من الخصوصية إذ يعظم 
المحذر من  النبوي  النص  لورود  إفشائه هنا،  الخطب في 
إفشاء سر الخصوصية الزوجية. عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الرجل  القيامة،  يوم  منزلًة  الله  عند  الناس  أشرِّ  من  )إنَّ 
إليه، ثم ينشر سرَّها ( رواه  امرأته، وتفضي  إلى  يفضي 

مسلم.
من  يكون  ما  هنا:  ها  بالسرِّ  المراد  الجوزي:  ابن  قال 

كتمان السر
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عيوب البدن الباطنة، وذاك كاألمانة فلزم كتمانه.
إن عقد الزوجية هو ميثاق غليظ مبني على األمانة 
أَْفَضىٰ  )َوَقْد  قال سبحانه:  العشرة  والثقة وحسن 
 ) َغلِيًظا  يثَاًقا  مِّ ِمنُكم  َوأََخْذَن  َبْعٍض  إِلَىٰ  َبْعُضُكْم 

)النساء:21(.
قال الطبري: أْي: ما وثَّقتم به لهنَّ على أنفسكم، 
من عهد وإقرار منكم بما أقررتم به على أنفسكم، من 

إمساكهن بمعروف، أو تسريحهّن بإحسان.
وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع: )اتقوا 
الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله( رواه 

مسلم.
اعتبارات  له عدة  الزوجين  بين  يكون  ما  وحفظ 

منها:
األول: حفظ ما يكون بينهما من مودة وطمأنينة 
فلربما تكلم أحد الزوجين ما يجد من اآلخر من الحب 
والسعادة ناسياً أن حفظ ما يكون بين الزوجين بكتم 

ما يكون بينهما فكل ذو نعمة محسود. 
ومما قيل: انفرد بسرك، وال تودعه حازماً فيزل، 

وال جاهالً فيخون.
تمَّ  سرَّه  بالكتمان  ن  حصَّ )من  حاتم:  أبو  وقال 
يريد، والسالمة من  بما  الظفر  له  تدبيره، وكان  له 
العيب والضرر، وإن أخطأه التمكن والظفر والحازم 
يجعل سره في وعاء، ويكتمه عن كل مستودع، فإن 
اضطره األمر وغلبه، أودعه العاقل الناصح له؛ ألنَّ 
ر أمانة، وإفشاؤه خيانة، والقلب له وعاؤه، فمن  السِّ
لما  يتسع  ما  ومنها  يودع،  بما  يضيق  ما  األوعية 

استودع(. 
ومما ابتليت به بعض األسر كشف ما يكون بينهم 
أمام المأل عبر وسائل التواصل فأصبح السر عالنية 

فلم تبق للخصوصية الزوجية إال القليل.
الثاني: قد ال تدوم العشرة بين الزوجين ألسباب 
كثيرة منها اختالف الطباع، أو حصول التقصير من 
ذلك مسوغاً  يكون  فال  ذلك،  غير  أو  الزوجين  أحد 

لكشف سره وخصوصيته وفضحه.
على  أنه  أحدهما  يظهر  الخصام  عند  ولربما 
من  ومساوئه؛  اآلخر  عيوب  بكشف  فيقوم  صواب 
دون احترام وتقدير للعشرة الزوجية التي أوصانا 
الله تعالى بها، وما أجمل وصية الله تعالى للزوجين 
في عدم نسيان الفضل بينهما. قال سبحانه: )َواَل 
َبِصيرٌ(  َتْعَملُوَن  ِبَما  اللََّه  إِنَّ  َبيْنَُكْم  الَْفْضَل  َتنَسُوا 

)البقرة:237(.
من  نفسه  يهمل  أن  ينبغي  ال  اإلنسان  »ولكون 
هو  الذي  الفضل  وينسى  والمعروف,  اإلحسان 
أعلى درجات المعاملة, ألن معاملة الناس فيما بينهم 
على درجتين: إما عدل وإنصاف واجب, وهو: أخذ 
وإحسان,  فضل  وإما  الواجب.  وإعطاء  الواجب, 
وهو إعطاء ما ليس بواجب والتسامح في الحقوق, 
والغض مما في النفس، فال ينبغي لإلنسان أن ينسى 
وخصوصا  األوقات,  بعض  في  ولو  الدرجة,  هذه 
لمن بينك وبينه معاملة, أو مخالطة, فإن الله مجاز 
المحسنين بالفضل والكرم، ولهذا قال: )إِنَّ اللََّه ِبَما 

َتْعَملُوَن َبِصيرٌ(.
عقد  إبرام  إن  الوظيفة:  السر:  كتم  مواطن  ومن 

الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: )إنَّ من أشرِّ الناس عند الله منزلًة 
يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته، وتفضي إليه، 

ثم ينشر سرَّها ( رواه مسلم.
وكذا ستر عيوب اآلخرين وأعراضهم وعوراتهم، 
ويعظم ذلك بين الجيران، فحق الجار عظيم والحفاظ 
األسود  بن  المقداد  عن  األمانة.  من  عرضه  على 
ألَْصَحاِبِه:  اللَِّه  َرُسوُل  َقاَل  قال:  عنه  الله  رضي 
َوَرُسولُه،  اللَُّه  َمُه  َحَرّ َقالُوا:  َنا؟  الِزّ ِفي  َتُقولُوَن  )َما 
اللَِّه  َرُسوُل  َفَقاَل  َقاَل:  الِْقيَاَمِة،  َيْوِم  إِلَى  َحَرامٌ  َفُهَو 
ألَْصَحاِبِه: ألَْن َيْزِنَي الَرُّجُل ِبَعْشَر ِنْسَوٍة أَْيَسُر َعلَيِْه 
ِمْن أَْن َيْزِنَي ِباْمَرأَِة َجاِرِه، َقاَل: َفَقاَل: َما َتُقولُوَن ِفي 
َمَها اللَُّه َوَرُسولُُه، َفِهَي َحَرامٌ، َقاَل:  ِرَقِة؟ َقالُوا: َحَرّ الَسّ
ألَْن َيْسِرَق الَرُّجُل ِمْن َعْشَرِة أَْبيَاٍت أَْيَسُر َعلَيِْه ِمْن أَْن 

َيْسِرَق ِمْن َجاِرِه( أخرجه أحمد.

النوع الثاني: أن تظهر على المتحدث ما يدل على 
عدم رضاه على إخفاء سره وعدم كشفه عن جابر 
رضي الله عنه عن النَّبي صلى الله عليه وسلم، قال: 
 ) أمانة  فهي  التفت  ثم  بالحديث  الرجل  حدَّث  )إذا 

رواه أحمد.
قال المناوي: )قوله: إذا حدَّث الرجل... ثم التفت. 
أي: غاب عن المجلس، أو التفت يمينًا وشمااًل، فظهر 
لع على حديثه  من حاله بالقرائن أنَّ قصده أن ال يطَّ
غير الذي حدَّثه به. فهي. أي: الكلمة التي حدثه بها. 
أمانة. عند المحدث أودعه إياها، فإن حدَّث بها غيره 
فقد خالف أمر الله، حيث أدَّى األمانة إلى غير أهلها، 
التفاته  إذ  كتمها،  عليه  فيجب  الظالمين  من  فيكون 
جوامع  من  وهذا  قالوا  بالنطق،  استكتامه  بمنزلة 
الكلم، لما في هذا اللفظ الوجيز من الحمل على آداب 
 ، ر، وحفظ الودِّ العشرة، وحسن الصحبة، وكتم السِّ
والتحذير من النَِّميَمة بين اإلخوان، المؤدية للشنآن 

ما ال يخفى.
و قال الحسن رحمه الله: إنَّ من الخيانة أن ُتحدِّث 

بسرِّ أخيك. 
ولكتمان السر فوائد:

1 - من عالمات رجاحة العقل والمروءة والنبل.
النعم واستمرارها وذلك  2 - الحفاظ على دوام 

بحجب األسرار عن أهل الحسد والحقد
3 - تقوية أواصر األسرة ودوام صلة الرحم.

4. تعزيز األخالق الفاضلة في المجتمع.
5. حفظ الوطن من المتربصين به والراغبين في 

النيل منه.

إال  به  يتخلق  وال  أصيل  خلق  السر  كتمان  إن 
ذوو الهمة العالية واإلرادة القوية، مع نضوج العقل 

وسالمة الرأي.
قال الحسن: الظفر بالحزم، والحزم بإجالة الرأي، 
كانت  سره  كتم  ومن  األسرار،  بتحصين  والرأي 
الخيرة في يده، ومن أنبأ الناس بأسراره هان عليهم 
ومن  الندم،  استحقَّ  ر  السِّ يكتم  لم  ومن  وأذاعوها، 
استحق الندم صار ناقص العقل، ومن دام على هذا 
رِّ للعاقل أولى به من  رجع إلى الجهل، فتحصين السِّ

ف بالندم بعد خروجه منه. التلهُّ

عمله  على  أميناً  الموظف  يكون  أن  يستلزم  العمل 
محافظاً له. وإن كشف أسرار العمل هو من الخيانة 
عاشور:  ابن  وقال  منها  تعالى  الله  حذرنا  التي 
)وحقيقة الخيانة عمل من اؤتمن على شيء بضد ما 

اؤتمن ألجله، بدون علم صاحب األمانة(. 
إن خيانة األمانة صفة ذميمة عرف بها أهل النفاق 

ولذا جاء التحذير بعدم التطبع بأخالقهم.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنَّ النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: )أربع من كنَّ فيه كان 
منافًقا خالًصا، ومن كانت فيه خصلة منهنَّ كانت فيه 
خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا 
حدَّث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر( رواه 

البخاري ومسلم. 
قال:  عنهما  الله  بن حصين رضي  عمران  وعن 
الله عليه وسلم: )إنَّ بعدكم قوًما  النبي صلى  قال 
يخونون وال يؤتمنون، ويشهدون وال يستشهدون، 
رواه  َمن(  السِّ فيهم  ويظهر  يفون،  وال  وينذرون 

البخاري ومسلم.
قال النووي في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: 
خيانة  يخونون  أنهم  يؤتمنون(.  وال  )يخونون 
ظاهرة؛ بحيث ال يبقى معها أمانة، بخالف من خان 
بمقيد مرة واحدة، فإنه ويصدق عليه أنه خان األمانة 

في بعض المواطن.
إن األمانة الوظيفية من أعظم األمانات الرتباطها 

بالوطن أمناً واستقراراً وتقدماً وازدهاراً.
ولربما يغيب ذلك أحياناً في نفس الموظف فيتكلم 
بما يكون في العمل حباً وشغفاً في التفرد بالخبر، 
فضول  في  اآلخرين  بمشاركة  وعبثاً  وتساهالً 

كالمهم وحديثهم.
ويعظم الخطب أن يبيع اإلنسان األمانة الوظيفية 

لغرض فكري ومذهبي! وبئس البوار.
وعن أنس رضي الله عنه قال: ما خطبنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إال قال: )ال إيماَن لَِمن ال 

أمانَة له ، وال ِديَن لِمن ال عهَد له( رواه أحمد .
وكتمان السر له أنواعه:

ا النَّوع األول: وهو ما جاءت الشريعة بكتمه  فأمَّ
الزوجين  بين  يكون  ما  ذلك  ومن  إظهاره،  وعدم 
وخاصة ما يتعلق بالفراش ولو لم يطلب الزوج أو 
تطلب الزوجة بحفظ ما يكون وعدم إفشائه، فالنص 
سعيد  أبي  عن  ذلك  حرمة  في  واضح  الشرعي 

كتمان ال�صر خلق اأ�صيل 

ول يتخلق به اإل ذوو 

الهمة العالية والإرادة 

القوية
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كشفت فيراري النقاب عن سيارة بورتوفينو 
إم  التي تجّسد أحدث تطويرات سيارة فيراري 
بورتوفينو من فئة جي تي سبايدر التي تتسع 
أول  إم  بورتوفينو  وتعد  راكبين.    من  ألكثر 
سيارة تقدمها فيراري في أعقاب اإلغالق المؤقت 
كوفيدــ19،  جائحة  تداعيات  بسبب  للشركة 
لتمثّل بحد ذاتها رحلة إلعادة اكتشاف سيارات 
العالمة؛ ونقطة انطالق جديدة لعالمة الحصان 
تراثها  على  الحفاظ  مع  االبتكار  نحو  الجامح 
العريق وشغفها وسعيها المستمر لبلوغ الكمال، 
عبر تقديم سيارة جديدة تعكس جميع هذه القيم 
Modi� إلى مصطلح M  الرفيعة. ويشير الحرف
إلى  لإلشارة  فيراري  تستخدمه  الذي   ficata
أفضت  تطوير  لعملية  خضعت  التي  السيارات 

 999 - خا�س

إلى إحداث نقلة نوعية في أدائها.
يمتاز التطور الجديد والمذهل لسيارة فيراري 
بورتوفينو بمستويات رفيعة من االبتكار التقني، 
وعلبة  المحرك  تصميم  بإعادة  يتجلى  والذي 
ونظام  سرعات،  بثماني  كلياً  جديدة  تروس 
مانيتينو المزود بخمسة أوضاع قيادة مع نمط 
على  نوعه  األول من  يعد  للسباقات،  مخصص 
اإلطالق في سيارات جي تي سبايدر. ونتيجة 
لهذه التطويرات والمزايا العديدة األخرى، توفر 
من  مسبوق  غير  مزيجاً  إم  بورتوفينو  سيارة 
األداء األصلي لسيارات جي تي، ومتعة كبيرة 
تجارب  في  استثنائية  ومرونة  القيادة،  في 

القيادة اليومية للسيارة.
التصاميم  أحدث  الجديدة  السيارة  وتجّسد 

عالمة  من  الهندسي  اإلتقان  مستويات  وأرقى 
األمثل  التطوير  يجعلها  ما  الجامح،  الحصان 
على  تتفوق  إذ  بورتوفينو.  فيراري  لسيارات 
عن  فضالً  الباهر،  الرياضي  بطابعها  سابقتها 
توفير مستويات أفضل من التحكم مع الحفاظ 
المريح وتحسينها بفضل  الركوب  على تجربة 
مثل  الجديدة  االختيارية  المزايا  من  مجموعة 
والمقاعد  المتقدمة،  السائق  مساعدة  أنظمة 
وتحافظ  والتبريد.  التدفئة  بوظيفتي  المزودة 
على  بذلك  إم  بورتوفينو  إف  فيراري  سيارة 
بورتوفينو  فيراري  لسيارات  المميز  الطابع 
التي  السوق  في  الوحيدة  السيارات  باعتبارها 
عند  كوبيه  لسيارات  األصلي  المظهر  تعكس 
عند  األصلية  إغالق سقفها، وسيارات سبايدر 

بورتوفينو إم .. إعادة اكتشاف
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القابل  المعدني  السقف  إلى  ذلك  فتحه. ويعود 
لجميع  المميزة  السمة  يشكل  والذي  للطي، 

سيارات فيراري المكشوفة.

المحرك
إم  بورتوفينو  فيراري  سيارة  تزويد  تم 
سم   3855 بسعة  األسطوانات  ثماني  بمحرك 
مجموعة  من  توربو  بشاحن  ومجّهز  مكّعب، 
محرك  أفضل  جائزة  حازت  التي  المحركات 
ــ   2016( متتالية  سنوات  ألربع  للعام  دولي 
 620 إلى  تصل  قوة  المحرك  ويولّد   .)2019
في  دورة   7500 تبلغ  دوران  بسرعة  حصاناً 
عن  حصاناً   20 بمقدار  يزيد  ما  أي  الدقيقة، 
سيارة فيراري بورتوفينو. ولتحقيق مستويات 
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أعمدة  فيراري  مهندسو  استخدم  هذه،  األداء 
الصمامات  رفع  نسب  لزيادة  جديدة  كامات 

ومعدالت تعبئة ُحجرة االحتراق.
كما تمت إضافة مستشعر سرعة إلى الشاحن 
مما  التوربو،  الشاحن  دورات  لقياس  التوربو 
لدورات  األقصى  العدد  زيادة  إمكانية  أتاح 
الشاحن التوربو بمقدار 5000 دورة في الدقيقة.

تم تزويد سيارة بورتوفينو إم بنظام تحكم 
باسم  ُيعرف  الذي  السيارة،  بديناميكيات 
ويتضمن  الجانبي،  االنزالق  في  التحكم  نظام 
في  التحكم  أنظمة  جميع  تزود  خوارزمية 
لزاوية  الفعلي  الوقت  في  بتقديرات  السيارة 
بتنسيق  النظام  هذا  ويقوم  الجانبي.  االنزالق 
ديناميكية  في  تدخل  التي  العناصر  جميع 
أنظمة  جميع  بين  التكامل  لتحقيق  السيارة 
التحكم باستخدام البيانات التي تتم مشاركتها.

مانيتينو  القيادة  نظام  من  الهدف  ويتمثل 
من  األول  يعد  الذي  أوضاع،  الخمسة  ذي 
نوعه في سيارات جي تي سبايدر، في تعزيز 
سهولة التحكم والسيطرة على سيارة فيراري 
أوضاع  نطاقات  توسيع  عبر  إم  بورتوفينو 
للسباق.  المخصص  الوضع  لتشمل  القيادة 
فيراري  بنظام  المدعوم  الوضع  هذا  ويركز 
بمتعة  االرتقاء  على  الديناميكي  األداء  لتعزيز 

القيادة إلى أعلى مستوياتها.

التصميم
فيراري  لسيارة  المتناغم  التصميم  يشكل 
في  عالمية  منهجية  نتيجة  إم  بورتوفينو 
التصميم، تشمل التعامل مع العناصر المختلفة 
النجاح  إلى  ويستند  من تصميم موحد،  كجزء 
فيراري  سيارة  تصميم  حققه  الذي  الالفت 
بورتوفينو. وينطبق ذلك على الهيكل الخارجي 
مع  السيارة  مقدمة  تندمج  حيث  للسيارة، 
الخلفي ضمن تصميم موحد  جانبيها وقسمها 
من  السيارة  مقصورة  على  وأيضاً  وانسيابي، 
المظهر  على  بالحفاظ  الصارم  االلتزام  حيث 
هذه  وتتجلى  والخطوط.  لألحجام  المتناسق 
الخارجي  التصميم  بين  التفاعل  في  المنهجية 

والداخلي للسيارة.

المقصورة الداخلية
تصميمها  في  إم  بورتوفينو  سيارة  تعكس 
الطابع العصري المميز لسيارات جي تي، حيث 
تمنح ركابها على الفور شعوراً حقيقياً بطابعها 
المدمج. إذ يتضمن تصميم المقصورة الداخلية 
السيارة  يميزان  وانسيابية  تناغماً  للسيارة 
الداخلية  المقصورة  تصميم  وبدأ  عام.  بشكل 
التي  القيادة،  للوحة  المستويات  متعدد  بهيكل 
الوسط  في  فراغ  ثم  تتكون من نصف علوي، 

يسهم في التخفيف من حجم النصف السفلي.
السيارة،  ركاب  التصميم  هذا  ويراعي 
الداخلية  الجيوب  تصميم  في  ذلك  ويتجلى 
التحكم  أنظمة  ومختلف  والمقابض،  لألبواب، 
واألجهزة المتاحة، بما في ذلك شاشات اللمس 
وتشكل  للركاب.  المخصصة  وتلك  المركزية 
مقاعد السيارة بحد ذاتها ثمرة مشروع بحثي 
مخصص، وتمتاز بهيكل مبتكر من المغنيزيوم. 
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الداخلية  للبطانة  المختلفة  السماكات  وأسهمت 
المقاعد ومساند الظهر المدمجة في زيادة  في 
الخلفية.وتتيح  المقاعد  في  بالرحابة  الشعور 
للتهوية  أنظمة  ثالثة  أيضاً  الداخلية  المقصورة 
في المقاعد ومساند الظهر، باإلضافة إلى نظام 
الشتاء؛  فصل  في  ُيستخدم  الذي  العنق  تدفئة 
والذي يوفر ثالثة مستويات مختلفة من التدفئة، 
الهواء  بتعديل سرعة  التدفئة  نظام  يقوم  حيث 
لضمان  الرأس  مسند  من  يتدفق  الذي  الدافئ 
الحرارة  ودرجة  السيارة،  سرعة  مع  تناسبه 
القابل  العلوي  القسم  وموضع  الخارجية، 

للسحب في المسند.

نظام المعلومات والترفيه
تقع واجهة التحكم التفاعلية بين اإلنسان واآللة 
في سيارة فيراري بورتوفينو إم ضمن مجموعة 
عرض  شاشتي  من  المكونة  الرقمي  العرض 
بتقنية )تفت( قرب عّداد دورات المحرك، وداخل 
صندوق دائري الشكل ومقاوم لالنعكاس. وتقع 
لعجلة  نفسه  المستوى  على  الرقمية  المجموعة 
للسائق  وتتيح  االستخدامات،  المتعددة  القيادة 
الناحيتين  من  أكبر  بسهولة  التفاعل  إمكانية 
تزويده  عبر  السيارة  مع  والبصرية  الجسدية 

بمالحظات حول القيادة.  
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العالم  أنحاء  الزوار من جميع  أمام  أبوابه  دبي   2020 إكسبو  افتتح  الثماني سنوات  تجاوز  انتظار  وبعد 
ليستقبل العالم في دبي التي تفي بوعودها وتبرهن عليها أفعاالً ال أقواالً؛ فهي ال تعرف المستحيل ومنهجها 
أكتوبر  التحديات. بدأ إكسبو في األول من  العزم واإلرادة وتجاوز  اعتمدته له سماته وأهمها  الذي  القديم 
متجاوزاً ظروف جائحة كوفيد- 19 التي امتدت ما يقارب العامين في الوقت الذي لم تتمكن فيه كثير من الدول 
تجاوز األزمة وظلت محصورة بين جدرانها وآفاتها ألن خياراتها كانت محدودة وإجراءاتها لم تكن بالمستوى 

نفسه الذي مكن دولة اإلمارات من تجاوز األزمة وتحدياتها. 
استقبل إكسبو في العشرة األيام األولى ما يزيد على أربعمائة زائر من جميع الجنسيات، من داخل الدولة 
وخارجها، وكانت شهاداتهم عظيمة على حدث عظيم في أكبر بقعة معرض ضمت العالم بين أروقتها بكل 
التي قصدت  الفئات  السياسية واالجتماعية، وبكل ما يتيحه من فرص لجميع  الثقافية واإلنسانية،  تجلياته 

زيارته. 
كانت وقفتنا األولى في جناح دولة اإلمارات الواقع في قلب إكسبو 2020 دبي إلى جوار »ساحة الوصل« 
ليكون قلب المعرض في منطقة الفرص. تم تشييده على مساحة 15 ألف متر مربع، وبارتفاع 4 طوابق، وجاء 
تصميمه مراعياً لمبدأ االستدامة التي تسعى دولة اإلمارات لتحقيقه في مختلف أوجه مسيرتها التنموية وبما 

يتماشى مع األهداف العالمية في مجال الحفاظ على الموارد والبيئة. 
صمم الجناح سانتياغو كاالترافا اإلسباني الرسام والنحات، المهندس المعماري والمدني بصورة مبدعة 
ليروي قصة اإلمارات »موطن الحلم واإلنجاز« ويقدم فكرة شاملة عن الثقافة اإلماراتية عبر محتوى متنوع من 
بينها عروض تراثية تمكن الزائر التعرف عن قرب على الفولكلور اإلماراتي، ومميزات البيئة اإلماراتية وأهمها 
الرمال الصحراوية التي تحكي قصة التأسيس التي ال تنسى، ومن هذه الرمال اعتلت ناطحات السحاب وارتفع 
البنيان لمؤسسات نهضت بطموح الدولة ورؤيتها في خمسين عاماً مضت. صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله، في زيارته للجناح أمسك 
الرمال وقال: ما نسينا، بلهجته المحلية ليعبر عن فخره باألصالة التي ال يمكن تغييبها مهما عال البنيان، ومهما 

تعددت شواهد التقدم في البنيان. 
الملفت في جناح دولة اإلمارات هي الحكايات التي يرويها عن الشخصيات الملهمة التي أسهمت في تشكيل 
مالمح قصة نجاح اإلمارات. شخصيات كان لها طموح لكن أرضها لم تتسع له، فاختارت اإلمارات وجهة لها 
لتحقيق طموحها وبناء حلمها، فكان لها ما أرادت، لتصبح أرض اإلمارات بالد الحالمين المنجزين من جنسيات 
مختلفة لم تعد تنظر للدولة على أنها محل إقامة وكسب لقمة العيش، بل عدتها الوطن الذي احتضن طموحها 
واحتوى إلهامها، وجسده واقعاً استثمرت فيه الدولة ألنها عدتهم أبناءها وشركاءها في التنمية والبناء. فكانت 
اإلمارات هي أرض الفرص التي تحتاج إلى قناص ماهر يعرف مواطن الفرص ويعرف كيف يقتنصها ويستمتع 
بلحظات تحقيق منافعها في جميع القطاعات، فيشعر الزائر للجناح بأن الشعارات التي رفعتها الدولة نحو 
التعايش والتسامح تتجاوز القول إلى الفعل، ولذلك ال تستغرب إن وجدت صفوفاً طويلة من المنتظرين أمام 
بوابة الجناح الذين لم يبهرهم تصميم الجناح فحسب، بل مفاهيم احتواها تعبر عن واقع يعيشه كل واحد منهم 

تحت سماء اإلمارات. 
تصميم »صقر الريادة« الذي يتأهب للتحليق في آفاق المجد والتميز لم يأت اختياره من فراغ، فهذا الصرح 
المعماري الفريد في تصميمه يجسد القيم التي قامت عليها دولة اإلمارات ويعكس األهداف الطموحة لرحلة 
حافلة بالعمل الجاد والتفاني والعطاء سخرت فيها الدولة كل اإلمكانات لبناء اإلنسان القادر على امتالك زمام 

مستقبله والمتمكن من تحويل طموحاته وتطلعات وطنه إلى نجاحات يفاخر بها العالم.
اإلمارات في جناحها وبعد رحلة خمسين عاماً اتسعت لتضم الحالمين، فتحتفل بهم في خمسين عاماً مقبلة 
ضمن المنجزين الذين تجاوزوا معوقات خارج حدودها ليصبحوا جزءاً ال يتجزأ من وطن أصبح للجميع.. 
ويتسع للجميع ليحلق بهم من مدينة ضمت العالم نحو العالمية في جناح التسامح وأرقى العالقات اإلنسانية.

جناح الحالمين المنجزين

 نتقدم بأطيب التهاني لمجلة

الصـــادرة عن وزارة الداخليـة بمناسبـة

 اليوبيــل الذهبي للمجلة
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