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مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية

مًا
دائ

م 
ك

ع
م

مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية

ي�سادف مطلع ال�سهر املقبل ذكرى اليوم العاملي للم�سّنني، الذي اأقّرته اجلمعية العامة للأمم 

الإن�ساين،  املجتمع  اأبناء  الفئة من  الوعي باحتياجات هذه  زيادة  1990، بهدف  املتحدة عام 

وياأتي احتفال العامل هذا العام حتت �سعار »م�ساواة رقمية للأعمار كافة«، فيما �سلطت احتفالية 

العام املا�سي ال�سوء على اأهمية اإيلئهم الهتمام اللزم، خ�سو�سًا يف ظل الظروف التي ي�سهدها 

العامل اإثر جائحة كورونا.

ني فهم »كبار املواطنني«، تقديًرا  ويف دولة الإمارات يحظى كبار ال�سن باهتمام وتكرمي خا�سَّ

يف  واإخل�ص  عطاء  من  قدموه  مبا  وعرفاناً  والقيمة،  القدر  يف  كباراً  كونهم  من  وانطلًقا  لهم 

م�سرية بناء الوطن واإعلء رايته، وما قاموا به من دور ل ميكن اإغفاله.

قيم  من  وقيمة  را�سخ،  وتقليد  نهج  هو  جميًعا  قلوبنا  على  العزيزة  الفئة  هذه  تكرمي  اإن 

املجتمع الإماراتي الأ�سيلة، و�سمن هذا النهج وتاأكيد هذا التكرمي جاء توجيه �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي، »رعاه 

الوطنية  »ال�سيا�سة  �سموه  واعتمد  املواطنني«،  »كبار  اإىل  ال�سن«  »كبار  م�سطلح  بتغيري  اهلل«، 

لكبار املواطنني« للرتقاء بجودة حياتهم و�سمان م�ساركتهم الفاعلة وامل�ستمرة �سمن الن�سيج 

املجتمعي يف الدولة، موؤكًدا �سرورة تقدير مكانتهم يف املجتمع، قائًل: »كبار املواطنني هم كبار 

يف اخلربة وكبار يف العطاء، ول ميكن حتقيق التما�سك الأ�سري والتلحم املجتمعي اإل ب�سمان 

احلياة الكرمية لهم«.

ا بكبار املواطنني، وعملت على �سمان ان�سجامهم  لقد اأولت حكومة دولة الإمارات اهتماًما خا�سً

يف املنظومة املجتمعية، كما نّظمت دورهم يف نقل اخلربات واملعارف يف اأجواء وظروف تتنا�سب 

�سرورة  خرباتهم  من  فال�ستفادة  ومتطلباتهم،  رغباتهم  وتراعي  ال�سحية  احتياجاتهم  مع 

ت عليه �سيا�سة كبار املواطنني الوطنية، فاأقّرت احلكومة  حتمية للتنمية امل�ستدامة وفًقا ملا ن�سّ

الأ�سا�سية،  وحرياتهم  حقوقهم  �سمان  بهدف   ،2019 عام  يف  املواطنني  لكبار  احتادًيا  قانوًنا 

وتوفري الرعاية وال�ستقرار النف�سي والجتماعي وال�سحي لهم، و�سمان حقهم يف ال�ستقللية 

من  وحمايتهم  اإقامتهم،  ومكان  واأموالهم  مبمتلكاتهم  اخلا�سة  القرارات  واتخاذ  واخل�سو�سية 

ودجمهم  قدراتهم  من  ال�ستفادة  تعزيز  اإىل  بالإ�سافة  والإهمال،  والإ�ساءة  للعنف  التعر�ص 

مع املجتمع بفئاته العمرية كافة، وحقهم يف ال�ستفادة من اخلدمات الجتماعية من خلل 

موؤ�س�سات كبار املواطنني والأندية واملراكز املجتمعية ووحدات الرعاية املتنقلة، مبا يف ذلك 

اأولوية مهما كانت  اإىل جانب جعل م�سلحتهم  »جمعية كبار املواطنني« و»دار كبار املواطنني«، 

م�سالح الأطراف الأخرى فيما يتعلق بطلبات ال�سكن، واإجناز املعاملت احلكومية، اأو احل�سول 

على امل�ساعدات واخلدمات ال�سحية.

ويف ظل الأزمة ال�سحية التي ي�سهدها العامل اإْثر انت�سار فريو�ص كورونا، �سّخرت دولة الإمارات 

اإمكاناتها يف رعاية كبار املواطنني، فقدمت لهم خدمات اإجراء امل�سح للك�سف عن الفريو�ص جماناً، 

وخدمة امل�سح يف املنزل، وتو�سيل الدواء اإىل اأماكن اإقامتهم، وتقدمي خدمة ال�ست�سارة الطبية 

عرب الهاتف، اإ�سافة اإىل خدمات الرعاية املنزلية الأخرى التي يحتاجون اإليها.

اإن كبار املواطنني ميثلون م�سدر فخر واإلهام لأبناء دولة الإمارات؛ فهم نبع اخلري والعطاء 

النبيلة، ول  القيم  اأ�سالة مبادئهم  ال�سباب، وينهلون من  والربكة، فمن نور حكمتهم ي�سرت�سد 

تكاد تخلو املجال�ص من اأحاديثهم ال�سّيقة التي ي�سردون فيها اأخبار الزمان واملكان وذاكرة الأيام 

املا�سية، وهم املدر�سة التي يتعلم منها جيل اليوم املعاين الأخلقية والوطنية كال�سرب واجلد 

واملثابرة والولء والإتقان. وما يحملونه من اإرث تاريخي مليء باملعلومات واملعارف والتجارب 

النجاحات  حتقيق  موا�سلة  على  قدرته  وتدعم  املجتمع،  تفيد  حقيقية  ث��روة  �سك  بل  هو 

والإجنازات.

وحياكم اهلل.
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رئيس لجنة تطوير المجلة
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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

أهم نصيحة أوجهها ألبنائي هي البعد عن التكّبر، وإيماني بأن الكبير والعظيم ال يصّغره وال يضعفه أن يتواضع ويتسامح مع 
الناس، ألّن التسامح بين البشر يؤدي إلى التراحم، فاإلنسان يجب أن يكون رحيماً ومسالماً مع أخيه اإلنسان.

 إن المتتبع والدارس لحياة الشيخ زايد، ال يمكنه أن يتجاهل أن هذا القائد كان دائم االعتزاز بالدين اإلسالمي وبخصائصه ومقوماته، 
والتي يأتي في مقدمتها التسامح والتعايش والمحبة، وللتأكيد على هذا القول نورد قوله رحمه الله في عام 1993، وذلك خالل لقائه 
باألمير تشارلز ولي عهد بريطانيا في أبوظبي، حيث يقول: إن اإلسالم دين رحمة وتسامح ومحبة وغفران وتفاهم وخطاب عقالني 
وتقارب بين البشر، ومعاملة بالتي هي أحسن، وال يعرف العنف الذي يمارسه اإلرهابيون الذين يّدعون اإلسالم زوراً، وباسمه 

يذبحون إخوانهم وأهلهم للوصول إلى أهدافهم المغرضة تحت شعار الّدين، في سلوك مشين، واإلسالم منهم براء.
وفي هذا الصدد يقول أيضاً، رحمه الله: نحن مسلمون وال نتسامح؟ هذا أمر غريب، إن المؤمن يجب أن يكون رحيماً ومتسامحاً.
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خالل  الحكم  ممارسة  من  الكثير  اكتسبت  لقد 
الحكم  في  نظريتي  حققت  التي  السنوات  هذه 
والقيادة والمسؤولية. ولعل أهم خالصة تركزت 
يأتي  ال  الناس  حكم  أن  هي  وتجربتي  ذهني  في 
إال بالحرص على مصالح  وال يترسخ وال يدوم 
الناس. إننا نعتبر أن الوصول إلى هذه الحالة من 
التالحم بين الشعب والقيادة وهو التالحم الذي 
يقوم على المحبة الصافية ليس باألمر الهين أو 

العادي وإنني فعالً أحمد الله على ذلك كثيراً.
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أخبار الوطن

خليفــة بن زايد 
يبعث ر�سالة اإىل الرئي�ص التون�سي  عن العلقات الثنائية

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
الله« رسالة خطية إلى فخامة الرئيس التونسي قيس سعيّد تتعلق بالعالقات 
ذات  القضايا  جانب  إلى  تعزيزها،  وسبل  الشقيقين  البلدين  بين  الثنائية 

االهتمام المشترك.
وسلم الرسالة إلى فخامة الرئيس سعيّد معالي الدكتور أنور بن محمد 
قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة خالل استقباله 
العاصمة  إلى  بها  يقوم  التي  الرسمية  الزيارة  إطار  في  قرطاج  بقصر  له 

التونسية تونس.
ونقل معاليه خالل اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
الشيخ محمد بن راشد  السمو  الله«، وصاحب  الدولة »حفظه  نهيان رئيس 
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، وقيادة دولة اإلمارات العربية المتحدة، إلى فخامة 

الرئيس سعيّد.
التاريخية الطيبة والراسخة بين دولة  اللقاء العالقات  وأّكد معاليه خالل 
مع  والتضامن  الشقيقة،  التونسية  والجمهورية  المتحدة  العربية  اإلمارات 
الشعب التونسي الشقيق في هذه المرحلة االستثنائية، معرباً عن تطلّع دولة 
اإلمارات العربية المتحدة إلى تعزيز التعاون مع الجمهورية التونسية الشقيقة 

في المرحلة المقبلة.
كما أكد معاليه أّن دولة اإلمارات العربية المتحدة تقف إلى جانب كل ما 
يدعم أمن واستقرار تونس، وأّن كل ما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي يعّد 

أمراً سيادياً.
وشّدد معاليه على أّن تونس قادرة على تجاوز استحقاقات هذه المرحلة 
بأبعادها االقتصادية والصحية والمؤسسية بكل نجاح، داعياً المجتمع الدولي 
إلى الوقوف إلى جانب تونس في هذه الظروف لمواجهة تحدياتها الصحية 

واالقتصادية.

.. ويبعث برسائل تهنئة لرؤساء دول

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
الجمهورية  رئيس  ويدودو  جوكو  الرئيس  فخامة  إلى  تهنئة  برقية  الله« 

اإلندونيسية الصديقة، وذلك بمناسبة يوم االستقالل لبالده..
رئيس  إن  جيه  مون  الرئيس  فخامة  إلى  تهنئة  برقية  سموه  بعث  كما 
الرئيس رام  التحرير، وإلى فخامة  الصديقة بمناسبة يوم  جمهورية كوريا 

ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند الصديقة، وذلك بمناسبة ذكرى استقالل 
باكستان  جمهورية  رئيس  علوي  عارف  الدكتور  الرئيس  وفخامة  بالده، 
اإلسالمية الصديقة بمناسبة ذكرى يوم االستقالل لبالده، وفخامة الرئيسة 
اليوم  بمناسبة  الصديقة، وذلك  يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة  حليمة 

الوطني لبالدها. 
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محمد بن راشد  
يعتمد �ستة م�ساريع جديدة ملدينة حتا 

نائب رئيس  آل مكتوم  الشيخ محمد بن راشد  السمو  اعتمد صاحب 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« عدداً من التصاميم 
لتطوير  الشاملة  التنموية  الخطة  إطار  في  جديدة  سياحية  لمشروعات 

منطقة حتا التي أطلقها سموه.
التي  المنطقة  للمدن الصغيرة في  أنموذج  أن مدينة حتا  وأكد سموه 
تحولت في فترة قصيرة إلى إحدى أهم الوجهات السياحية في اإلمارة 
لما تحمله من أسلوب حياة مختلف عما كانت عليه. وسيكون للمشاريع 
الوطنية، وتقديم  السياحة  أثر كبير في تعزيز  التنموية والسياحية فيها 
تجربة سياحية وثقافية مميزة للزوار والمجتمع تنسجم مع مكانة دبي 
السياحية، ومن خالل مجموعة من المشاريع النوعية مع المحافظة على 
اعتمدنا  التنموية  وقال سموه: »ضمن خطة حتا  المنطقة.  وثقافة  تراث 
متر..   1300 ارتفاع  على  الجبلية  دبي  قمة  6 مشاريع جديدة.. تصاميم 
وتلفريك بطول 5.4 كم.. وشالالت حتا المستدامة وفندق عالمي ومسارات 
Hiking وصوالً ألعلى قمة في دبي )جبل أم النسور 1300 متر(. وأيضاً 

السماح ألهالي حتا ببناء 200 نزل عطلة لدعم السياحة الداخلية«.
حتا  في  التنموي  مشروعنا   2016 في  بدأنا  »منذ  سموه:  وأضاف 
2020 ومشاريع هيئة  زائر في  مليون  إلى  ألفاً   60 السياح من  تضاعف 
العطالت  وبيوت  حتا،  لشباب  وظيفة   500 الجديدة ستوفر  دبي  كهرباء 
الجديدة ستوفر دخالً سنوياً يزيد على 100 مليون درهم ألبناء المنطقة.. 

وستبقى الحياة الكريمة لمواطنينا هدفنا من كل مشاريعنا«.
وختم سموه »لدينا تجربة تنموية فريدة في حتا.. حيث استفاد أبناء 
المنطقة بشكل مباشر من المشاريع.. والمواطن سيبقى األولوية األولى.. 
ومشاريعنا التطويرية هدفها إسعاد اإلنسان وخدمة المجتمع.. والتطوير 
لن يتوقف لنستكمل بناء المدينة األجمل في العالم.. ودولتنا ستواصل 

انطالقتها التنموية«.

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« أن دولة اإلمارات العربية المتحدة قدمت 
للعالم فكراً متفرداً وأنموذجاً استثنائياً متميزاً في تطوير وقيادة العمل الحكومي 
المستقبلي حتى صارت أنموذجاً ومثاالً يحتذى به في استدامة التطوير والتحديث 

على المستوى العالمي، ومصدر إلهام للكثيرين في األداء الحكومي المتقدم.
جاء ذلك، بمناسبة اعتماد سموه نتائج تقييم مراكز الخدمة وفق نظام النجوم 
 12 في  مركزاً   69 تقييم  التي شملت  الرابعة  للدورة  الخدمات  لتصنيف  العالمي 
الداخلية« و»الهيئة  جهة حكومية اتحادية في الدولة، وتصدرت نتائجها »وزارة 
االتحادية للهوية والجنسية« بحصول مركزين تابعين لهما على تصنيف الست 
نجوم، وهي المرة األولى التي يتم فيها حصول أي من مراكز تقديم الخدمات في 
الحكومة االتحادية على تصنيف 6 نجوم، لتشكل سابقة منذ تطبيق نظام تصنيف 
النجوم العالمي الذي أطلقه سموه عام 2012. وقال سموه: »اعتمدنا اليوم نتائج 
تصنيف النجوم لـ 69 مركز خدمة حكومياً.. 14 مركزاً حققت ارتفاعاً بتصنيفها. 
مركز مرور وترخيص الفجيرة وهيئة الهوية فرع البرشاء في دبي حصال على 
أعلى تصنيف وهو 6 نجوم.. مبروك لمراكز الـ 6 نجوم.. ولمراكز الـ 3نجوم نقول 

التقنية تقدمت وتقدم خدمات أفضل من ذلك«.
كما أكد سموه أن »خدمة اإلنسان وتسهيل حياته ستبقى ركيزة رئيسة في 
مسيرة عملنا الحكومي والهدف األسمى لجميع خطط وبرامج حكومة اإلمارات«.

وأشار سموه إلى أنه وعلى الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة »كوفيد- 

تقديم  في  واالستمرار  العمل  مواصلة  من  تمكنت  اإلمارات  حكومة  أن  إال   »19
الخدمات في جميع مراكز الخدمة، وتحويل التحديات إلى فرص، وأثبتت جاهزية 
وقدرة كبيرة في التعامل مع األزمات والحاالت االستثنائية، وحققت نقالت نوعية 
العالم  حكومات  أفضل  من  أنها  يؤكد  ما  الحكومي،  العمل  أساليب  تطوير  في 

استعداداً وجاهزية للتعامل مع المتغيرات والحاالت الطارئة.
نجوم  الست  تصنيف  وحققت  التوقعات  تجاوزت  جهات  »رأينا  وقال سموه 
بأن  للجميع  ونقول  مكانها..  تراوح  تزال  تقييماتها وجهات ال  تراجعت  وأخرى 

سقف الطموحات والتوقعات سيرتفع خالل المرحلة المقبلة«.
وأضاف سموه: نبارك »لوزارة الداخلية« و»الهيئة االتحادية للهوية والجنسية« 
حصول مركزيهما على تصنيف 6 نجوم... هذا نتاج جد واجتهاد وعمل متواصل 
نتائج مشرفة  لهما على  تابعين  أثمر في حصول مركزين  الواحد  الفريق  بروح 
ومتميزة، ما يدعم مسيرة تطوير أنموذج العمل الحكومي ويلبي متطلبات المستقبل 
ويعود بالخير على جميع فئات وأفراد المجتمع داعياً سموه إلى تحقيق المزيد 
في  يسهم  وبما  المقبلة،  عاماً  للخمسين  استعداداً  المسبوقة  غير  اإلنجازات  من 
تعزيز ريادة الدولة وتنافسيتها العالمية. وشدَّد سموه على أهمية اإلنصات لصوت 
المتعامل وتعزيز ثقته بالخدمات الحكومية وتوفير خدمات متميزة تلبي طموحاته 
للعمل  أساسية  ركيزة  تشكل  التي  وتفضيالته  احتياجاته  وتناسب  وتطلعاته، 
الحكومي المستقبلي للوصول إلى أفضل حكومة في العالم في تقديم الخدمات 

الحكومية.

.. ويعتمد نتائج تقييم مراكز الخدمة االتحادية 

.. ويبعث برسائل تهنئة لرؤساء دول

issue609.indd   11issue609.indd   11 28/08/2021   10:51 AM28/08/2021   10:51 AM



العدد 609 سبتمبر 122021

أخبار الوطن

محمد بن زايد وحمد بن عيسى 
يبحثان العلقات الأخوية

.. ويطلع على »استراحة السحب« في خورفكان

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة 
وصاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
الوثيقة  األخوية  العالقات  الشقيقة،  البحرين  مملكة 
بين البلدين الشقيقين، وما وصل إليه التعاون والعمل 
المشترك من مستوى متميز وسبل تنميته في جميع 
والتنمية  التقدم  نحو  تطلعاتهما  يحقق  بما  المجاالت، 
ومصالحهما المتبادلة، باإلضافة إلى عدد من القضايا 
والموضوعات محل االهتمام المشترك. جاء ذلك خالل 
قصر  في  المرافق  والوفد  لسموه  جاللته  استقبال 

الصخير بالبحرين..
إلى  المرافق  والوفد  سموه  بزيارة  جاللته  ورحب 
بشأن  الودية  األحاديث  وتبادال  البحرين،  الثاني  بلده 
قيادتي  بين  تجمع  التي  المتجذرة  األخوية  العالقات 
أواصر  على  والقائمة  الشقيقين،  وشعبيهما  البلدين 

القربى والمحبة واإليمان الراسخ بوحدة المصير والتعاون المشترك.
ونقل سموه إلى جاللته تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«، وتمنياته له موفور الصحة والسعادة ولمملكة 
البحرين وشعبها الشقيق دوام الرخاء واالزدهار في ظل قيادة جاللته الحكيمة.

وحمل جاللته سموه تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة »حفظه الله«، 
وأطيب تمنياته له بدوام الصحة والعافية.

واستعرض الجانبان التطورات اإلقليمية والدولية وجهود البلدين، ومسارات 
التعاون بينهما ضمن اإلطار الثنائي والدولي في مواجهة التحديات والتعامل مع 

مختلف التطورات والمستجدات.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن العالقات األخوية التي 
تجمع بين دولة اإلمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين تزداد رسوخاً بفضل 
حرص قيادتيهما المشترك على تنميتها على مختلف المستويات، مشيراً إلى أن 
العالقات اإلماراتية - البحرينية تعد أحد أهم مرتكزات التعاون والعمل المشترك 

الخليجي والعربي، وتستمد قوتها وخصوصيتها من الثوابت والرؤى المشتركة 
للبلدين تجاه العديد من المواقف والقضايا في المنطقة.

كما أكد سموه الحرص المتبادل على مواصلة التنسيق والتشاور األخوي مع 
البحرين لما فيه الخير لشعبيهما وشعوب المنطقة.

وأكد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عمق العالقات األخوية 
بين البحرين واإلمارات الشقيقة، وما تستند إليه من تاريخ ممتد بين البلدين 
والشعبين الشقيقين سيراً على نهج اآلباء المؤسسين، وما جمعهما من تاريخ 
التي  الثابتة  المشتركة  والمواقف  الثنائية  والعالقات  المضيئة  المحطات  من 
وضعت اللبنات األولى لهذا النهج الذي يحرص على الحفاظ عليه أبناء البلدين 

الشقيقين.
وأشاد جاللته بما وصلت إليه العالقات بين البلدين الشقيقين من مستوى 
ورؤية  متطابقة  طموحة  وسياسات  مستمر  تنسيق  من  تشهده  وما  عاٍل، 

استراتيجية مشتركة لتثبيت األمن واالستقرار في المنطقة.

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات المسلحة " استراحة السحب " التي تقع على ارتفاع 600 
السياحية في مدينة  المشاريع  البحر، وتعد أحدث  متر فوق مستوى سطح 

خورفكان بإمارة الشارقة.
وتجول سموه في أرجاء االستراحة من الشرفات الداخلية والخارجية التي 
توفر إطالالت لمختلف المناظر والمعالم التي تحتضنها مدينة خورفكان في 

جميع أرجائها.
واطلع سموه على ما يتضمنه المبنى من مرافق وخدمات للزوار، والذي 
يتكون من طابقين بمساحة إجمالية تبلغ 2.788 متراً مربعاً، ويشتمل الطابق 
األرضي على مطعم ومقهى يتسع لــ 88 شخصاً في القاعة الداخلية و48 في 
الشرفة الخارجية. أما القبو، فيحتوي على قاعة متعددة األغراض تتسع لـ 62 

شخصاً ومصلى للرجال وآخر للنساء ودورات مياه ومرافق خدمية وإدارية
أخيراً  افتتحها  التي  المهمة  الحيوية  النوعية  بالمشاريع  سموه  وأشاد 

المجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب 
متكاملة  تحتية  بنى  توفير  في  والتي تسهم  الشارقة،  لالتحاد حاكم  األعلى 
للسكان، ومرافق خدمية وسياحية تستقطب السياح والزوار من مختلف مدن 
إمارة الشارقة، مثمناً جهود سموه وما سخره من إمكانيات من أجل خدمة 

الوطن والمواطن.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن "هذه المشاريع 
النمو  خطط  يدعم  رافداً  وتشكل  وواعدة،  طموحة  تنموية  مسارات  تضيف 
االجتماعي واالقتصادي والسياحي في دولة اإلمارات وتطلعاتها إلى تحقيق 

التنمية المستدامة الشاملة".
وأكد سموه أن دولة اإلمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تضع على رأس أولوياتها توفير أفضل 
الخدمات للمجتمع ومختلف سبل الراحة للمواطن ورفاهيته من خالل تنفيذ 

المشاريع التي تعود بالخير على الوطن والمواطن.
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.. ويهنئ بالعام الهجري الجديد 

سيف بن زايد  
يزيح ال�ستار عن لوحة »6 جنوم« يف مرور الفجرية

هنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية بحلول العام الهجري الجديد. ودون سموه عبر حسابه الرسمي 
وشعب  الرشيدة  قيادتنا  »نهنئ  »تويتر«:  االجتماعي  التواصل  موقع  على 

جديد..  هجرٍي  عاٍم  بحلول  واإلسالمية..  العربية  واألمتين  الطيب  اإلمارات 
سائلين الله تعالى أن يحمل هذا العام معه مزيداً من الخير والسالم والعافية 

للعالم أجمع.. كل عام وأنتم بخير"..

.. ويطلع على »استراحة السحب« في خورفكان

الشيخ  سمو  الفريق  أزاح   
نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف 
وزير  الوزراء  مجلس  رئيس 
 6« لوحة  عن  الستار  الداخلية، 
نجوم« لمركز المرور والترخيص 
حصل  الذي  الفجيرة  شرطة  في 
المتقدم  التصنيف  هذا  على 
ضمن نتائج تقييم الدورة الرابعة 
لتصنيف  العالمي  النجوم  لنظام 
صاحب  اعتمده  والذي  الخدمات، 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم 
»رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس 
على  فيه  المركز  وحصل  الله«، 
الخدمات  لمراكز  تصنيف  أعلى 
للمرة  الدولة،  في  الحكومية 
النجوم  نظام  تطبيق  منذ  األولى 
العالمي لتصنيف الخدمات، ضمن 
التقييم الذي شمل 69 مركز خدمة 

حكومياً.
وهنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان العاملين في المركز على 
المخلصة في تطبيق معايير منظومة  ثمرة جهودهم  يأتي  الذي  اإلنجاز  هذا 
األداء الحكومي المتميز، وتحقيق أهداف الخطة االستراتيجية لوزارة الداخلية 
في تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة، بما يتماشى مع رؤية القيادة 
الرشيدة نحو تمكين القطاع الحكومي في الدولة من التفوق في أنظمته، وأدائه 
وخدماته ونتائجه، وتعزيز ثقافة اإلبداع والوالء والتميز لدى موظفي وزارة 
الداخلية كافة. جاء ذلك خالل زيارة سموه إلى المركز ، حيث كان في استقباله 
سعادة اللواء محمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة، و نائبه العميد 
محمد راشد بن نايع الطنيجي ، وكبار ضباط شرطة الفجيرة، والذين رحبوا 
بسموه والوفد المرافق له والذي ضم سعادة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي 
لوتاه مدير عام مكتب رئاسة  ناصر  عبدالله  الداخلية، وسعادة  وكيل وزارة 
الحكومية  الخدمات  رئيس  طليعة  بن  راشد  محمد  وسعادة  الوزراء،  مجلس 
الخدمات  تقييم  إدارة  مدير  المهيري  باليوحة  وسالم   ، اإلمارات  لحكومة 
الوزراء.  مجلس  وزارة شؤون  في  الوزراء  مجلس  رئاسة  بمكتب  الحكومية 
المقدمة  والخدمات  العمل  سير  على  واطلع  المركز،  في  بجولة  سموه  وقام 
إلسعاد المتعاملين، ومسيرة تطور الخدمات المقدمة، وتسخير التقنيات الحديثة 
من أجل تقديم أفضل الخدمات، وفق معايير الجودة والتميز المؤسسي، والتقى 

أعضاء فريق العمل في المركز، وهنأهم بهذا اإلنجاز المتقدم، وأشاد بجهودهم 
الجهود  على مضاعفة  إنجاز جديد إلنجازاتهم، وحثهم  بإضافة  أثمرت  التي 

لتحقيق مزيد من النجاح والتقدم والريادة.
وقال سعادة اللواء الكعبي: نبارك لدولتنا وقيادتنا الرشيدة هذا اإلنجاز الذي 
أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
الله«، والذي حققته شرطة الفجيرة  رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه 
نتيجة الدعم الالمحدود من قبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي 
الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد  المجلس األعلى لالتحاد حاكم  عضو 
الشرقي ولي عهد الفجيرة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ) رعاهم الله(، والذي هو ثمرة التخطيط 
االستراتيجي المتميز لوزارة الداخلية وتكاتف وتعاون جميع الشركاء وأفراد 

المجتمع ومؤسساته والمنتسبين في شرطة الفجيرة كافة.
وأوضح أن هذا اإلنجاز ما كان ليتحقق لوال التوجيهات المستمرة، والمتابعة 
الدقيقة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وحرصه على الوقوف 
على كل صغيرة وكبيرة، وتأكيده المستمر االلتزام بأفضل الممارسات انطالقاً 
من النهج الذي تبنته وزارة الداخلية والنابع من سياساتها التحفيزية الرامية 
إلى مضاعفة االهتمام بالعاملين واطالق قدراتهم ومهاراتهم اإلبداعية الداعمة 

لمسيرة التحديث والتطوير.
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ال يخلو بيت من البيوت العربية من وجود مسن أو مسنة، جد أو جدة، يعيش وسط بقية 
أفراد األسرة، توفر له الرعاية الصحية والنفسية واالجتماعية، كواحد منها بذل الكثير طيلة 
سنوات عمره الطويلة، لضمان حياة كريمة ألسرته، وبات يطمح بعد هذا العمر المديد، في 
أن يقضي بقية عمره »خالي البال معافى البدن« كما يقال. هذا هو األغلب األعم، ما تتعامل به 
األسر في مجتمعاتنا العربية مع »كبار السن«، وفقاً لما تقتضيه شريعتنا وأعرافنا وتقاليدنا 
التي تحتم توقير الكبير، والحرص على رعايته، وفي النادر، تلجأ بعض األسر وفقاً لظروفها 
معه،  التعامل  وتحسن  احتياجاته،  له  توفر  خاصة  رعاية  دور  لدى  السن،  كبير  إيداع  إلى 
خصوصاً في حال كان األبناء غير مقيمين في ذات البلد، أو يصعب عليهم التعامل مع أمراض 

الشيخوخة التي تصيب المسنين.
كيف تتعامل مجتمعاتنا العربية مع مشكالت كبار السن، وخاصة المشكالت النفسية التي 

يتم عادة إهمالها حتى تتفاقم؟ 

وحيد في المنزل
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حتقيق: لر� �لظر��شي- ت�شوير: حممد علي 

كبار المواطنين.. »على الرأس والعين«
الإمارات من الدول الرائدة يف توفري احلياة الكرمية ملواطنيها وتعطي اأولوية 

ق�سوى ل�سمان احلياة الكرمية لكبار ال�سن.

المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  اعتنت 
اسم  عليهم  أطلقت  فقد  السن،  كبار  بشريحة 
صاحب  توجيه  جاء  حيث  المواطنين«،  »كبار 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 
»رعاه الله«، بتغيير مسماهم من »كبار السن« 

اإلمارات  قيادة  وأقّرت  المواطنين«،  »كبار  إلى 
 ،2019 المواطنين في عام  لكبار  اتحادياً  قانوناً 
لضمان جودة حياتهم وحقوقهم وتوفير البيئة 
في  حقهم  وضمان  لهم،  والرعاية  المالئمة 
القرارات  واتخاذ  والخصوصية  االستقاللية 
الخاصة بـممتلكاتهم وأموالهم ومكان إقامتهم، 

واإلساءة  للعنف  التعرض  من  وحمايتهم 
من  االستفادة  من  حقهم  وضمنت  واإلهمال، 
االجتماعية،  المؤسسات  تقدمها  التي  الخدمات 

وجعل احتياجاتهم أولوية. 
كيف  على  أكثر  سنتعرف  التحقيق  هذا  في 

يهتم المجتمع اإلماراتي بكبار المواطنين. 
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رد الجميل 
نائب  الصريدي  خميس  محمد  العقيد  أكد 
العامة  اإلدارة  في  العامة  العالقات  إدارة  مدير 
أن  الداخلية،  وزارة  في  والمراسم  للعالقات 
اإلدارة تركز على تفعيل جوانب التعاون وتحقيق 
وزارة  بين  والتناسق  الترابط  درجات  أقصى 
لنيل ثقة  الداخلية والجمهور، لهذا تهدف دائماً 
الجمهور وتفعيل الواجب المجتمعي واألخالقي 
العالية  ومكانتها  دورها  يخفى  ال  جهات  تجاه 
ومنزلتها الكبيرة في نفوسنا، لهذا مانقدمه لهم 

من مبادرات ماهي اال رد جميل ألهل الجميل.
وأوضح الصريدي أن وزارة الداخلية تخطو 
خطى القيادة الرشيدة في المبادرات الوطنية في 
ميدان االهتمام بكبار السن ) كبار المواطنين(، 

فهذه الفئة هي العطاء لدولتنا الحبيبة.
صاحب  مقولة  استذكر  هنا  قائاًل:  وأضاف 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 
»رعاه الله«،: »كبارنا هم الشباب الذين عطاؤهم 
ال ينضب، واحث أبناء اإلمارات على أن ينهلوا 
ثقافة  ينتهجوا  وأن  وخبراتهم،  تجاربهم  من 

العطاء والتفاني واإلخالص«.

ونوَّه العقيد الصريدي إلى أن وزارة الداخلية 
داعمة  هي  بل  مجتمعها  عن  عزلة  في  ليست 
مع  التواصل  في  وتهتم  المجتمع  أنشطة  لكل 
خالل  من  الرعاية  وتقديم  الخارجي  الجمهور 

المبادرات المجتمعية المتنوعة. 

الرعيل األول 
العامري  الدهيمي  صالح  المقدم  وأوضح 
رئيس قسم العالقات العامة في اإلدارة العامة 
أن  الداخلية،  وزارة  في  والمراسم  للعالقات 
تعمل  العامة  العالقات  الوزارة من خالل قسم 
على تعزيز العمل المجتمعي بوزارة الداخلية من 
المجتمعية، ورفع رضا  المبادرات  تنفيذ  خالل 
المجتمع، لهذا تتنوع المبادرات والفعاليات في 
لهذه  لما  المواطنين(  )كبار  السن  كبار  رعاية 
الفئة من أهمية كبيرة في مساهمة قيام دولتنا 
البرامج  من  متنوعة  حزمة  لدينا  لذا  الحبيبة، 
لدعم  المواطنين  كبار  بفئة  الخاصة  السنوية 
تنفيذ السياسة الوطنية لكبار السن واستراتيجية 

جودة الحياة التي أطلقتها الحكومة.
وأوضح العامري قائالً: نقوم بعمل زيارات 
لهم  نقدم  كما  السن،  كبار  لمراكز  ميدانية 
واالجتماعية  الثقافية  واألنشطة  المحاضرات 

في  جهودهم  تثمن  التي  المتنوعة  والترفيهية 
والتعاون  الدعم  تقديم  بجانب  هذا  المجتمع، 
مع مراكز كبار السن لتعزيز التواصل وإدخال 

السعادة والبهجة والسرور.
وأضاف موضحاً: نحن في مجتمع عربي لديه 
الكثير من القيم اإلنسانية األصيلة العميقة في 
المجتمع اإلماراتي من خالل الترابط والتراحم، 
كل  في  أولوياتنا  من  الرحم  تعتبر صلة  حيث 
المهم،  النسيج  هذا  إلذكاء  المجتمعية  مبادرتنا 
التواصل  من  حالة  إيجاد  دائماً  نحاول  لهذا 
من  لنستفيد  السن  وكبار  المجتمع  فئات  بين 
خبراتهم ونعلّم الجيل الجديد أن كبار المواطنين 
اإلمارات  وقوة  بحجم  دولة  لنا  أقاموا  من  هم 

بعملهم الدؤوب والصادق لألرض ولنا.

رعاية 
وقال الدكتور راكان راضي الحراحشة مدير 
جامعة  في  التطبيقي  االجتماع  علم  برنامج 
العين ان دولة اإلمارات العربية المتحدة تولي 
السن وتوفير سبل  لرعاية كبار  كبيراً  اهتماماً 
الحياة المناسبة لهم، وهذا االهتمام يتجلى في 
المبادرات المستمرة من الدولة ومؤسساتها في 
كيفية تطوير برامج رعاية كبار السن والعناية 

العقيد حممد ال�صريدي: 

مبادر�تنا ما هي �إال رد 

جميل لأهل اجلميل

املقدم �صالح العامري: 

)بركة �لد�ر( 

م�ص�ؤوليتنا الجتماعية

الدكت�ر خالد دقاين: 

امل�صرع الإماراتي 

حمى كبار ال�صن 

بالق�انني 
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الصحية  والمراكز  النوادي  وتوفير  بصحتهم 
لهم.

وتحتفل اإلمارات في األول من أكتوبر من كل 
عام باليوم الدولي لكبار السن، فتقوم بتكريمهم 
وتذكر إنجازاتهم في المحافل المحلية والدولية 

ودورهم في البناء والتنمية على مر السنين.
المجتمع  يمتاز  قائالً:  الحراحشة  وأضاف 
متأصل  اجتماعي  نسيج  بأنه  اإلماراتي 
والقيم  فالعادات  عميقة،  وجذوره  ومتماسك 
السن  كبير  الحترام  تدعو  التي  االجتماعية 
راسخة،  قيم  منظومة  إال  ماهي  به  والعناية 
موروثة من جيل إلى جيل آخر، وهي مستمدة 
النبوية،  والسنة  الكريم  القرآن  من  األصل  في 

وحكمة كبار السن وخبرتهم في الحياة.
وأوضح مدير برنامج علم االجتماع التطبيقي 
قائاًل :الرعاية ليست فقط واجباً إنسانياً ومادياً 
تجاه كبار السن، ولكن هي فطرة إنسانية نشأ 
لتكون  جيل  بعد  جيالً  وورثوها  األبناء  عليها 
منظومة عمل أخالقية تجاه كبار السن، والعالقة 
معهم مبنية على التواد والتراحم واالحترام. لذا 
فإن كبار المواطنين في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة يحظون برعاية كبيرة تبدأ من األسرة 
االجتماعية  الدولة  مؤسسات  لتشمل  وتمتد 

شاملة  أولوية  هي  فرعايتهم  كافة.  والصحية 
تشكلت بفعل التضامن االجتماعي منذ تأسيس 

االتحاد ومازالت في تطور. 

عناية بكبار المواطنين 
محمد  فيصل  الصحفي  الكاتب  وقال 
الشامسي: »إن دولة اإلمارات سخرت الرعاية 
الصحية الالزمة بكبار المواطنين جراء جائحة 
كورونا، فقدمت لهم فحوصات كورونا وسهلت 
لهم اإلجراءات حتى أصبح الفحص في منازلهم 
من دون أي تكلفة مادية، فاآلباء واألجداد هم 
الخير والبركة، حيث يقول النبي صلى الله عليه 
الذين خبروا  فهم  أكاِبِركم«  »البَركُة مع  وسلم 
الحياة، حتى أصبحنا ننهل من مجالسهم الحكمة 
والكلمات الطيبة والعلوم النافعة، هم المدرسة، 
مروا بتجارب عديدة وظروف متغيرة، وقد ذاقوا 
اتحاد دولة اإلمارات  العيش قبل قيام  صعوبة 
العربية المتحدة، ولكنهم صبروا وأصروا على 
ثم  الله  بفضل  نعيشه  الذي  الحاضر  صنع 
بفضل والدنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان، »طيب الله ثراه«، وإخوانه المؤسسين 
الواحد  كالجسد  واألجداد  اآلباء  معهم  ووقف 
وأصبحت  اليوم،  نعيشه  الذي  الخير  فتحقق 

والحضارة  الخير  في  منارة  اإلمارات  دولة 
والتقدم والرقي«. 

وأضاف الشامسي: يجب أال يغفل دور كبار 
المواطنين وال يحط من قدرهم فهم بركة الدار، 
تجاربهم  من  االستفادة  من  الشباب  وأوصي 
منهم  يستفيدوا  وأن  الحياتية  وخبراتهم 

بمالزمتهم ومجالستهم. 

المشرع اإلماراتي
القانون  أستاذ  دقاني  خالد  الدكتور  وقال 
الجنائي المساعد بكلية القانون جامعة الشارقة: 
»إن المشرع اإلماراتي حافظ على دعم شريحة 
بهم  واهتم  المواطنين(  )كبار  السن  كبار 
في  االهتمام  هذا  ترجم  وقد  كبيراً،  اهتماماً 
نصوص  صورة  في  سواء  تشريعات،  صورة 
وقرارات،  لوائح  أو  قوانين،  أو  دستورية، 
المجتمعية،  المنظومة  في  انسجامهم  لضمان 
وضمان حقوقهم وحرياتهم األساسية، وهو ما 
اإلمارات  دولة  دستور  من   )16( المادة  أكدته 
العربية المتحدة، حيث يتولى المجتمع مساعدة 
على  والعمل  الشيخوخة  سن  بلغ  من  وتأهيل 
العامة  والمساعدات  القوانين  وتنظيم  إصدار 
المشرع  أصدر  كما  المواطنين.  من  الفئة  لهذه 
العدد من القوانين التي تعمل على االهتمام بفئة 
القانونية  النصوص  من  بداية  المواطنين  كبار 
للتقاعد، كما  التي تضمن حقوقهم عند اإلحالة 
إن دولة اإلمارات من الدول القالئل التي أولت 
بإصدارها  المواطنين  بكبار  خاصاً  اهتماماً 
كبار  2019 بشأن حقوق  لسنة   9 رقم  القانون 
المواطنين، حيث يضمن القانون لكبار المواطنين 
الحق في االستقاللية والخصوصية بما يشمل 
الخاصة بممتلكاتهم  القرارات  اتخاذ  حقهم في 
وأموالهم ومكان إقامتهم، والحق في الحماية من 
إلى الحق  التعرض للعنف واإلساءة، باإلضافة 
الصحية  والرعاية  والعمل  والتعليم  السكن  في 
وتوفير  الصحية  الرعاية  توفير  خالل  من 
التأمين الصحي، والحق في الحفاظ على سرية 
إال  اإلفصاح عنها  وبياناتهم، وعدم  معلوماتهم 

وفقاً للقانون والحق في المعاملة التفضيلية«.
على  نص  قد  القانون  أن  دقاني  وأوضح 
عقوبات تشمل الحبس مدة ال تقل عن شهر وال 
تقل  التي ال  والغرامة  على ثالث سنوات  تزيد 
عن مائة ألف درهم وال تزيد على مليون درهم 
أو إحدى هاتين العقوبتين على كل من أنشأ أو 
شّغل أو أدار مؤسسة لكبار المواطنين بالمخالفة 
مدة  بالحبس  يعاقب  كما  القانون،  هذا  ألحكام 
ثالث سنوات  على  تزيد  وال  عن شهر  تقل  ال 
والغرامة التي ال تقل عن عشرة آالف درهم وال 
كل  إحداهما  أو  درهم  ألف  على خمسين  تزيد 
من ارتكب عنفاً أو إساءة ضد كبار المواطنين، 
كذلك يعاقب بذات العقوبة كل من علم بوقوع 
ولم  القانون  في  إليها  المشار  الجرائم  من  أي 
يبلغ فوراً الوزارة أو الجهة المختصة أو أقرب 

مركز شرطة.

الدكت�ر راكان 
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وتعزيز مبادئ الوالء وااللتزام بهدف توفري حلول تأمني مبعايري 

عاملية لعمالئها يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.
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الغالف

ال يخلو بيت من البيوت العربية من وجود مسن أو 
مسنة، جد أو جدة، يعيش وسط بقية أفراد األسرة، 
واإلجتماعية،  والنفسية  الصحية  الرعاية  له  توفر 
كواحد منها بذل الكثير طيلة سنوات عمره الطويلة، 
هذا  بعد  يطمح  وبات  كريمة ألسرته،  حياة  لضمان 
العمر المديد، في أن يقضي بقية عمره »خالي البال 

معافى البدن« كما يقال.
في  األسر  به  تتعامل  ما  األعم،  األغلب  هو  هذا 
مجتمعاتنا العربية مع »كبار السن«، وفقاً لما تقتضيه 
شريعتنا وأعرافنا وتقاليدنا التي تحتم توقير الكبير، 
والحرص على رعايته، وفي النادر، تلجأ بعض األسر 
وفقاً لظروفها إلى إيداع كبير السن، لدى دور رعاية 

حتقيق- ليلى عبد�حلميد- م�شر

معه،  التعامل  وتحسن  احتياجاته،  له  توفر  خاصة 
خصوصاً في حال كان األبناء غير مقيمين في ذات 
البلد، أو يصعب عليهم التعامل مع أمراض الشيخوخة 

التي تصيب المسنين.
قد تحسن دور المسنين التعامل مع كبار السن، 
النفسية  وقد تعجز عن تلبية احتياجاتهم خصوصاً 
الفئة  هذه  أصحاب  حاجة  بسبب  واالجتماعية، 
مع  التعامل  على  قادرين  متخصصين  إلى  العمرية، 
الشيخوخة ومتطلباتها، األمر الذي يجعل الكثير من 
المسنين،  دور  إلى  االنتقال  يرفضون  السن  كبار 
من  منازلهم  في  والوحدة  العزلة  تحمل  ويفضلون 
الدور، ما يصيبهم بجملة من  العيش في هذه  دون 

األمراض، أقلها االكتئاب والعزلة، وأكثرها الزهايمر 
والسكري والضغط .

اهتمام حكومي 
األونة  فإن   ،»999« التقتهم  متخصصين  بحسب 
األخيرة شهدت بروز مراكز عالجية متخصصة في 
التعامل مع المسنين، بعدما أصبح طب المسنين علماً 
متخصصاً يقدم »روشتة« عالجية لألمراض الشائعة 
كافة في أوساط المسنين، في ظل حالة النقص في 
عدد المتخصصين الذين يحسنون تشخيص أمراض 

الشيخوخة.
تتعامل  كيف  التساؤالت:  من  جملة  تثار  وهنا 

في بيتنا »مسن«
هل حتل املراكز العلجية ال�ساملة حمل الأ�سرة يف رعاية امل�سنني؟ 
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أفنوا  ممن  السن،  كبار  مع  العربية  مجتمعاتنا 
حياتهم في توفير حياة كريمة لنا؟ ما هي المعاناة 
التي يعيشها »كبير السن« سواء في منزله أو كان 
نزيالً في دار للمسنين؟ وماهو دور الدولة في توفير 
الرعاية الشاملة لهذه الفئة العمرية التي تشكل نسبة 
المجتمع  دور  وماهو  السكان؟  من  بها  يستهان  ال 

المدني في توفير حياة كريمة لهؤالء؟
فإن  العالمية،  الصحة  منظمة  إحصاءات  حسب 
أعداد المسنين حول العالم، تسجل زيادة مضطردة 
نتيجة تحسن الرعاية الصحية التي تاهم في ارتفاع 
متوسط األعمار، إذ يتوقع أن يقفز عدد سكان العالم 
 900 من  أكثر  أو  عاماً   60 العمر  من  يبلغون  الذين 
الواقعة  الفترة  في  نسمة  ملياري  إلى  نسمة  مليون 
بين عامي 2015 و 2050 بزيادة من 12% إلى 22% من 

مجموع سكان العالم. 
البالغين  من   %20 من  أكثر  إن  المنظمة  وتقول 
اضطراب  من  يعانون  فوق،  فما  سنة   60 بأعمار 
العجز،  أو عصبي، و6.6% من جميع حاالت  نفسي 
وأكثر االضطرابات العصبية النفسية شيوعاً في هذه 
تصيب  كما  واالكتئاب،  الخرف  هي  العمرية،  الفئة 

اضطرابات القلق 3.8% من المسنين.
ومنذ عام 1991 تحتفل األمم المتحدة سنوياً في 
تقديراً  بالمسنين،  العالمي  باليوم  أكتوبر  من  األول 
للدور الذي تؤديه هذه الفئة العمرية في مجتمعاتها، 

كبار  وضع  في  عدة  دول  بدأت  المنطلق  هذا  ومن 
السن ضمن أولوياتها سواء من خالل تقديم الدعم 
النقدي أو المعنوي.في عالمنا العربي تدرس جامعة 
الدول العربية، وضع استراتيجية عربية لكبار السن، 
بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان، تتضمن 
والخدمات  السن  بكبار  لالهتمام  تشريعات  وضع 
وكيفية  واالجتماعية،  الصحية  بالرعاية  الخاصة 
توفير أماكن إيواء للمسنين داخل أسرهم، وتدريب 
األسر على رعاية المسنين، باعتبار ذلك من الحقوق 

وليس من منظور الرعاية.
اإلجتماعي  التضامن  وزارة  بحسب  مصر،  وفي 
يوجد أكثر من 7 ماليين مسن يشكلون أكثر من %7 
البالد، ويتوقع جهاز اإلحصاء المصري  من سكان 
أن ترتفع هذه النسبة إلى 18% عام 2052، ويتساوى 
مليون   %3.5 بنحو  باإلناث  الذكور  المسنين  عدد 

مسن، ومثلهم للمسنات.
تلتزم  المصري،  الدستور  من   83 للمادة  وطبقا 
صحياً  المسنين  حقوق  بضمان  المصرية  الدولة 
وتوفير  وترفيهيًا،  وثقافياً  واجتماعياً  واقتصادياً 
معاش مناسب لهم يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم 
من المشاركة في الحياة العامة، وتراعي الدولة في 
كما  المسنين،  احتياجات  العامة  للمرافق  تخطيطها 
تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في 

رعاية المسنين. 

حسب محمود شعبان مدير عام األسرة والطفولة 
بوزارة التضامن االجتماعي، يبلغ عدد دور المسنين 
المسجلة في وزارة التضامن نحو 171 داراً في 22 
ومجهزة  معدة  اجتماعية  مؤسسات  وتعد  محافظة، 
الحياة  أسلوب  فيها  يتوفر  إذ  السن،  كبار  إلقامة 
الكريمة، حيث تقدم برامج الرعاية الصحية والنفسية، 
فضالً عن البرامج الثقافية واالجتماعية والترويحية 
للمسنين، مثل المصايف، والمشاركة في المناسبات 
بأهميته  المسن  إشعار  بهدف  والوطنية،  الدينية 
في  الفاعلة  ومشاركته  وعطائه  دوره  واستمرار 

المجتمع، واستثمار طاقاته.
توفير  إلى  التضامن  وزارة  »تسعى  ويضيف: 
حزمة  خالل  من  للمسنين  المتكاملة  الرعاية  أوجه 
ونفسية  صحية  االجتماعية،  الحماية  إجراءات  من 
من  المنزل  في  أو  المسنين،  دور  داخل  واجتماعية 
مبدأ  يحقق  الذي  المسن«  »رفيق  مشروع  خالل 

الترابط والتماسك األسري«.
أعلى  على  تدريبهم  يتم  اختصاصيون  وهناك 
مستوى للتعامل مع كبار السن، مع االهتمام بالحالة 
الصحية والمعنوية للمسن، إذ يوجد بكل دار أطباء 
من  معتمد  غذائي  برنامج  عن  فضالً  وممرضون، 
معهد التغذية، يشمل المكونات الغذائية المناسبة لكل 

نزيل بالدار، وطبقاً للحالة الصحية لكل حالة.
ويتابع شعبان أن الكثير من األسر ال تجيد التعامل 
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مع أمراض الشيخوخة التي تصيب كبار السن، ولهذا 
السبب تلجأ إلى المتخصصين، وهو ما توفره وزارة 
التضامن في دور المسنين من خالل اختصاصيين 
»مشروع  وجاء  المسنين،  مع  التعامل  على  قادرين 
رفيق المسن« ليؤكد رؤية الوزارة في توفير الرعاية 
للمسنين، مع الحفاظ على الترابط والتماسك األسري 
لهم، حيث يتم توفير الرعاية المنزلية للمسن داخل 

األسرة. 
وتقدم الوزارة خدماتها للمسنين بمقابل معقول، 
من خالل توفير »الجليس« المؤهل سواء أكات رجالً 
أم امرأة ليكون مرافقاً للمسن، لساعات أو ليوم كامل 
سمحت  كما  األسرة،  مع  عليه  المتفق  للطلب  طبقاً 
باستخدام  عاماً   70 الـ  فوق  السن  لكبار  الحكومة 
الحديد  السكة  مثل  مجاناً،  العامة  النقل  وسائل 
تذاكر  تخفيض  عن  فضالً  العام،  والنقل  والمترو 
فوق  للمواطنين   %50 بنسبة  العام  النقل  مواصالت 

سن الـ60 عاماً.
وبحسب شعبان، فإن وزارة التضامن انتهت من 
بطاقة  إصدار  يتضمن  السن،  لكبار  قانون  مشروع 
ذكية تحمل عدة خدمات للمسن في المعاشات ودور 
الرعاية والخدمات الحكومية، ومن المتوقع أن ينتهي 
على  لعرضه  تمهيداً  مناقشته  من  الوزراء  مجلس 
مجلس النواب إلقراره، وذلك ضمن حزمة اإلجراءات 

التي تستهدف رعاية كبار السن. 

قانون خاص 
ومن جانبها ترى الدكتورة أمنية محسن، بمعهد 
التي  بني سويف،  بجامعة  المسنين  علوم  دراسات 
الرعاية  مقدم  لمهنة  ميثاق  وضع  بمقترح  تقدمت 
في  قانون  إعداد  أن  مصر،  في  للمسنين  المنزلية 
بالغ األهمية لما  مصر يخص كبار السن، يعد أمراً 
يعكسه من اهتمام الدولة بهذه الشريحة العمرية التي 
أفنت حياتها سواء في عملها أو في تنشئة أسرها، 

ويحق لها أن تنعم ببقية عمرها.
وتضيف: »يمكن القول بأن القانون تضمن العديد 
من االمتيازات، أهمها توفير الرعاية للمسن بأنواعها 
للمسنين  تقدم  التي  الالزمة  الخدمات  وتتضمن 
ظروفهم  مع  تتناسب  والتي  فئاتهم،  بمختلف 
واحتياجاتهم  والصحية  واالجتماعية  االقتصادية 
وميولهم واختياراتهم وحقوقه،م وتشمل مشاركتهم 
في البرامج والسياسات االقتصادية التي تسهم في 

تيسير سبل الحياة لهم بمستوى معيشي الئق«.
وفقاً  مصر  في  المسنين  حق  من  بأن  وتتابع 
للقانون مشاركتهم في برامج التنمية المستدامة التي 
ويلزم  كريمة،  حياة  لهم  يكفل  بما  الدولة  بها  تقوم 
المصرفية  الجهات  ومختلف  البنوك  جميع  القانون 
وإتاحتها  مبانيها  بتهيئة  للبريد  القومية  والهيئة 
الستخدام المسنين، وتوفير كافة الخدمات المصرفية 
لتسهيل  خاص  نظام  ووضع  ميسر  بشكل  لهم 
وتخصيص  3 شهور،  لهم خالل  البنكية  التعامالت 
نسبة التقل عن 5% من المساكن التى تنشئها الدولة 

أو المدعمة منها للمسنين من غير القادرين.
األسرة  على  تقع  السن  كبار  رعاية  أن  والمؤكد 
برضا وطيب خاطر، غير أن العقود األخيرة شهدت 

ترتب   ، وحضارية  واجتماعية  اقتصادية  تحوالت 
عليها أوضاع أدت إلى خلل في قيام األسرة بدورها 
التقليدي في رعاية كبار السن، ولذلك ظهرت الحاجة 
لوظيفة جديدة تسمى مقدم الرعاية المنزلية للمسنين.
جاء  الذي  للمسن  الرعاية  مقدم  أن  وتضيف 
يتمتع  بل  عادياً،  شخصاً  ليس  القانون  نص  في 
تقديم  القانون،  حسب  ومنها  أساسية  بمهارات 
ومتابعة  للمسن،  الصحي  الغذاء  وإعداد  الدواء، 
متابعة  وكذلك  الشخصية  ونظافته  العامة  صحته 
والسكتة  السكري  أمراض  المرضية، مثل  األعراض 
القلبية وجلطة المخ، والتشنجات تحت رعاية ومتابعة 
لها  التابع  الجمعية  أو  بالمؤسسة  العمل  فريق  من 
الشخص الممارس للمهنة، كما إن دور مقدم الرعاية 
المنزلية يجب أن يتكامل مع الفريق المتابع للمسن، 
والذين يتكون أيضاً من األطباء، واختصاصي العالج 
االجتماعية  الرعاية  وموظفي  والوظيفي،  الطبيعي 

والنفسية، واختصاصيي التغذية.

مراكز متخصصة 
صحية  مراكز  األخيرة  السنوات  في  ظهرت 
خدمات شاملة  تقدم  المسنين،  في طب  متخصصة 
لكبار السن، وكما يقول الدكتور محمد شوقي خاطر 
بجامعة  المسنين  وصحة  طب  واستشاري  أستاذ 
عين شمس، مؤسس أول مركز متخصص في تقييم 
وعالج أمراض كبار السن، إن هناك ارتفاعاً مستمراً 

في عدد ونسبة كبار السن في المجتمعات العربية، 
تحسن  عن  الناتج  األعمار  متوسط  ارتفاع  بسبب 
أمام   كبيراً  تحدياً  يخلق  مما  الصحية،  الخدمات 
المؤسسات الصحية والمجتمعية والعائالت لمواجهة 

الظاهرة السكانية.
الفئة  هذه  متطلبات  إلى  نظرنا  »إذا  ويضيف: 
الصحي،  الجانب  تقتصر على  أنها ال  العمرية، نجد 
بل تشمل الجوانب االجتماعية والمادية والنفسية، إذ 
المسن بأنه يحيا حياة كريمة، يتعين أن  إن شعور 
يتمتع بصحة بدنية وذهنية ونفسية جيدة، وأن يكون 
على خدمة نفسه، وأن يشارك بفعالية وسط  قادراً 
الصحي  الضمان  له  يتوفر  وأن  ومجتمعه،  أسرته 

واالجتماعي والمالي«.
ومن هذا المنطلق، يتعين التحضير لهذه المرحلة 
العمرية المهمة، فالجانب الصحي لكبار السن، يجب 
أن يبدأ مبكراً قبل دخول سن الستين، بأن يتم إجراء 
كشف طبي دوري، حتى في عدم وجود أي شكوى 
طبية أو صحية، ذلك أن المتابعة الدورية لها أهميتها، 

طبقاً للنصيحة القائلة بأن الوقاية خير من العالج.
ويتابع بأن األطباء يوصون بعمل التقييم الطبي 
طبي  كشف  على  ويشتمل  السن،  لكبار  الشامل 
والحالة  الذهنية  والقدرة  للذاكرة  وتقييم  شامل، 
الحالة  وتقييم  واالتزان،  الحركة  وتقييم  النفسية، 
الغذائية، وتقييم القدرة على القيام باألنشطة اليومية 
من  والتأكد  األدوية  ومراجعة  الرياضة،  وممارسة 

الغالف
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عدم تعارضها مع بعضها بعضاً، وتقييم نمط الحياة 
والعادات الصحية.

في  االجتماعي  البعد  أهمية  على  شوقي  ويشدد 
للترابط  أهمية  هناك  تكون  بأن  السن،  كبار  رعاية 
األسري، وتجنب أن يعيش المسن في عزلة ووحدة، 
عزلة  أم  وحيداً(  )العيش  فعلية  عزلة  أكانت  سواء 
المحيطة  دائرته  مع  الفعالة  المشاركة  بعدم  نفسية 
به، كما يجب على األسرة أن تعي أن وجود المسن 
وسطها يعطي فرصة كبيرة ألفراد العائلة لالستفادة 
من خبراته الحياتية، من منطلق أن كبار السن مصدر 
القيم  منهم  يتعلمون  سناً،  األصغر  لألجيال  ملهم 
األجداد  أن  خاصة  والوطنية،  واألخالقية  الدينية 
لديهم متسع من  العمرية،  الفترة  والجدات في هذه 
خبراتهم  لنقل خالصة  النفسي،  واالستعداد  الوقت 

لألحفاد في ظل انشغال اآلباء واألمهات.
للطرفين،  مفيد  األجيال  تواصل  أن  والمؤكد 
فاألجداد يشعرون أنهم ما زالوا قادرين على العطاء، 
ولهم دور مؤثر في األسرة، ويحتاجون إلى الفرصة 
في أن يكون لهم دور فعال في األنشطة المجتمعية، 

كالمشاركة في الجمعيات األهلية.

برنامج وقائي
وترى د.هبة جمال صابر استشارية طب وصحة 

تحدث  تغيرات  أن  شمس،  عين  بجامعة  المسنين 
العمر،  تقدم  مع  اإلنسان  جسم  أجهزة  جميع  في 
المناعة،  بكفاءة  أو  األعضاء  بكفاءة  يتعلق  ما  سواء 
بالعديد  لإلصابة  المسن  استعداد  النتيجة  وتكون 
الصحية  المشاكل  وتعدد  المزمنة،  األمراض  من 
التي تؤدي في بعض األحيان إلى حالة من الضعف 
والوهن، ويصبح المسن معرضاً للضغوط النفسية 
التقاعد،  مثل  الحياة،  مشاكل  بسبب  واالكتئاب، 

وفقدان شريك الحياة أو األصدقاء أو العائلة. 
والتنبؤ،  االستعداد  في  الصحيح  التعامل  ويكمن 
ظهور  من  للحد  وقائي  برنامج  اتباع  خالل  من 
األمراض المزمنة، وفي حالة وجودها يصبح الهدف 
التقليل أو الحد من المشاكل الصحية الناتجة عنها، 
مثل  الدورية،  المتابعة  أو  الوقائية  البرامج  ومنها 
متابعة سكر الدم، وقياس الضغط، والكشف المبكر 
لألورام، وقياس وظيفة الغدة الدرقية، وتقييم الحالة 
والحالة  الحركة  ومشاكل  الذاكرة،  وحالة  المزاجية، 

الغذائية.
وتضيف: »هنا يأتي دور تخصص طب المسنين، 
وهو تخصص يتعامل مع المشاكل الصحية المتعددة 
المتابعة  السيئة عن طريق  للمسن، وتفادي توابعها 
المسنين على ذلك  الدورية، وال يقتصر دور طبيب 
فقط، بل يضع خطة عالجية للمريض المسن، تشمل 

أسرته أو راعي المسن، كركن أساسي لضمان أفضل 
النتائج واستمرارية التحسن«.

مرض  المسنين،  تصيب  التي  األمراض  ومن 
الزهايمر الذي يعاني منه غالبية المسنين في صمت، 
على  تظهر  التي  عالماته  ومن  االكتئاب  عن  فضالً 
المسن، الشعور بالحزن أو الضيق أو قلة االستمتاع 
نوم  أو  النوم  في  وصعوبة  عمل،  أي  بممارسة 
المعتاد، والشعور بالتعب  النوم أكثر من  متقطع أو 
أو  الشهية  وقلة  الطاقة،  من  جداً  القليل  بامتالك  أو 
الزيادة في تناول الطعام عن المعتاد، والشعور بعدم 

الرضا عن النفس، وصعوبة في التركيز.
وتشير الدراسات إلى أن أكثر من نصف المسنين 
أمراض  وبخاصة  المزمنة،  األمراض  من  يعانون 
ضغط الدم والسكري والقلب، وهي األمراض األكثر 
شيوعاً في أوساط المسنين، وذلك ينصح األشخاص 
الذين يالحظون هذه األعراض على المسن، بالعمل 
والمحافظة  االجتماعية،  األنشطة  في  دمجه  على 
على نظام صحي لألكل، وممارسة الرياضة خاصة 
أهمية  على  فضالً  القراءة،  على  والمداومة  المشي، 
حول  األسرة  التفاف  صورة  في  األسري  الدعم 
المسن، وتشجيعه على المشاركة في األمور األسرية، 
مثل إبداء رأيه والتحاور والتواصل مع األقارب، مع 

الحفاظ على العالقات االجتماعية. 
دور  عن  دوماً  يبحث  المسن  بأن  د.هبه  وتتابع 
أكان  سواء  المفقود  الدور  عن  بديالً  يكون  حياتي، 
االكتئاب  أسباب  أنه من  أم أسرياً، ذلك  مهنياً  دوراً 
أو الشعور بتهميش المسن، اإلحساس بعدم األهمية، 
وانتهاء دوره في الحياة، على الرغم من وجود دور 
لخبراته  نتيجة  والمجتمع،  األسرة  في  للمسن  كبير 
دور  بدل  الجدة،  أو  الجد  لدور  وتفرغه  الحياتية، 
الوالد أو الوالدة، كما إن تغيير نظرة المسن لنفسه 
وإمكانياته، أمر في غاية األهمية. ومن هذا المنطلق 
طبية  مراكز  حديثاً،  العربي  العالم  في  تظهر  بدأت 
ويعتبر  ورعايتهم،  المسنين  عالج  في  متخصصة 
المسن  باحتياجات  الوعي  زيادة  على  مؤشراً  ذلك 
ومتطلباته التي قد ال يجدها في منزله، فضالً على 
أن هجرة األبناء، واالنفصال والتفكك األسري، جعلت 
فئة ليست بالقليلة في احتياج لهذه الخدمة الشاملة 

التي تقدمها المراكز المتخصصة للمسنين. 
ما  للمسنين  دور  داخل  المسن  أن مكوث  وترى 
يزال غير مرحب به عند الغالبية في عالمنا العربي، 
ويمكن أن يفسر ذلك لدى الكثيرين، بالوازع الديني 
المسن  بترك  يسمح  ال  الذي  مجتمعاتنا  في  القوي 
الكريم  القرآن  حث  حيث  أسرته،  عن  بعيداً  يعيش 

والسنة النبوية على بر الوالدين. 
ومن األسباب األخرى لهذا الرفض، كما تقول هو 
الخوف من نظرة المحيطين، لكن في ظروف معينة 
يمثل اللجوء لإلقامة في دار لرعاية كبار السن حالً 
خدمات  الي  االحتياج  أو  األبناء  تغيب  مثل  جيداً، 
الزهايمر  حاالت  مثل  المنزل،  في  توفرها  يصعب 
المتأخرة، والشلل الحركي، ناهيك عن أن الهدف من 
مع  اإلقامة  خدمة  تقديم  األساس،  في  الرعاية  دور 
والتمريضي،  الطبي  اإلشراف  مثل  أخرى،  خدمات 

وفي بعض األحيان خدمات تأهيلية واجتماعية.
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لعبد  يوماً  الله،  رحمه  الثاني  الحسن  الملك  قال 
االجتماعية،  للشؤون  وزيراً  كان  الذي  غرنيط،  الله 
»إن وجود دار للمسنين في البلد يعد نشازاً، ويحط 
من قيمة المنطقة وموروثها وأخالقها التي رضعها 
وإن  حتى  الدار،  هذه  أمهاتهم،  حليب  مع  الجميع 
كانت بألف نجمة ونجمة، ال توفر للوالدين الرعاية 
النفسية«.  هذا ما جاء في قول الحسن الثاني حول 
المسنين وحول صحتهم النفسية آنذاك، فكيف هي 
اليوم »حالة صحتهم النفسية« في ظل انتشار جائحة 
كورونا، وهم يسمعون عبارة »إنه يفتك بكبار العمر«، 
أينما ولوا وجوههم، في الراديو، والتلفزيون، وعلى 

لسان حفيدهم، وفي أعين مرافقهم.. 
لتحدث  تكفي  جملة  العمر«،  بكبار  يفتك  »إنه 

اضطرابات نفسية أكثر من التي يعانون منها.
»“كبار  ملف  تفتح  الشهر  لهذا   »999« مجلة 
السن.. كيف نحميهم من الوحدة والعزلة وأمراض 
يمثله  الذي  ما  بسؤال  وتبدأ  القاسية«.  الشيخوخة 
الشيوخ و كبار السن ثقافياً ورمزياً في المجتمعات 

العربية والمجتمع المغربي خاصة؟ 

مشاكل نفسية أم تابوهات؟ 
إبراهيم  الدكتور  يقول  سؤالنا،  على  جوابه  في 
الحمداوي، أستاذ جامعي في علم االجتماع بجامعة 
ابن طفيل بمدينة القنيطرة: حقيقة السؤال تشير إلى 
ما كان يمثله المسن في المجتمع التقليدي مقارنة مع 
وضعه الحالي في سياقات اجتماعية وثقافية مغايرة. 
وقيمياً،  إيجابياً  تنامياً  يعرف  وضعه  كان  حيث 
الرمزي ومكانته في  في حضوره  ملموساً  وتطوراً 

األسرة أو الجماعة التي ينتمي إليها، ألنه: 
> كان األصل أو األساس أو النواة الذي قامت 

عليه األسرة ؛
> المرجع المادي والقيمي لألسرة؛

> العامل المحدد لثروة األسرة؛ 
القضايا  كل  في  والمستشار  الكلمة  صاحب   <

االجتماعية بفعل خبرته وحكمته وثقافته وذاكرته؛ 
>صاحب القرارات االستراتيجية في األسرة.

يتابع  للمسنين  النفسية  المشاكل  يخص  وفيما 
الدكتور الحمداوي حديثه بالقول: »يمكن الحديث عن 
المشكالت االجتماعية والصحية والمالية والنفسية، 

حتقيق: فاطمة موهمو- �ملغرب

انتهاء صالحية 
ما هي طبيعة امل�ساكل التي تواجه امل�سنني؟ ملاذا ل نتكلم نهائيًا عن امل�ساكل 

النف�سية لدى هذه الفئة العمرية؟

الغالف
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معاذ ال�ص�ري: جتدر 

الإ�صارة اإىل اأن 

الإح�صا�ص بالدونية 

و»بانتهاء ال�صالحية« 

دائمًا ما يرافق هذه 

الفئة العمرية

النفسية  األزمات  عن  الحديث  في  يترددون  لكنهم 
بسبب تراجع قدراتهم واشتداد سن اليأس بالمرأة 
اإلهمال  من  الخوف  هواجس  في  يوقعها  الذي 
والطالق والتعدد. باإلضافة لعدم قدرتهم على تحمل 
عجزهم في القيام بأدوارهم االعتيادية واالستجابة 
والموت،  المرض  من  الخوف  اليومية،  لحاجاتهم 
ذويهم،  أمام  »عوراتهم«  كشف  لآلخرين،  التبعية 
كل ذلك يزيد من آالمهم وجراحهم النفسية، ويجعل 

المسن عموماً عارياً اجتماعياً ونفسياً وجسدياً. 
واضطراب  الخرف  الناس،  عن  العزلة  وتعتبر 
الذاكرة، اإلحساس باالستصغار والتبخيس، االنطواء 
من  الخوف  بالغرابة،  اإلحساس  واالنسحاب، 
التصريح بهواجسهم ومشكالتهم من أشد األمراض 

واالضطرابات التي يمكن الحديث عنها«.
جائحة  مع  تضاعفت  قد  األمراض  هذه  إن  كما 
هذه  »تفاقمت  متحدثنا:  ذلك  يؤكد  كما  كورونا 
المشكالت بفعل إغالق المساجد التي كان المسنون 
الرحم  صلة  وتراجع  وملجأ،  مالذاً  فيها  يجدون 
بسبب النمو التدريجي للسلوكات الفردانية، واشتداد 
بالشيوخ  االهتمام  انقالب  بفعل  االجتماعية  األزمة 

لصالح األطفال والشباب«. 
وفي السياق ذاته تؤكد الباحثة في قضايا الفكر 
االجتماعي واألسري، الدكتورة جميلة تلوت، ما جاء 
في تدخل الدكتور الحمداوي وتضيف: “إن كورونا 
وال  الُصعد  مختلف  على  متعددة  أزمات  طرحت 
يستثنى في ذلك أحد، إال أن هذه الفئة عانت بشكل 

كبير ألسباب متعددة؛ 
أول  السن  كبار  اعتبر  الجائحة  بداية  في  أوالً: 
المهددين بالموت جراء الفيروس، وازداد األمر حدة 
جراء النقاش األخالقي في اإلنقاذ الطبي أيهما أحوج 
لألكسجين عند التعارض، هل الفئة الكبيرة في السن 
أم فئة األصغر سناً؟ فكان النقاش يذهب دوماً لصالح 
األصغر سناً، وذلك ما تحقق بالفعل في مجموعة من 
الدول، مما طرح سؤاالً أخالقياً هل كلما كبرت في 

السن كلما قلت الحاجة إليك؟ 
وفضالً عن ذلك فقد كان لهذه الجائحة أثر كبير 
جداً على الفئة األكبر سناً في المجتمعات، فمن جهة 
يخاف عليهم من العدوى فال يقترب منهم أحد، ومن 
جهة أخرى يخافون على أنفسهم ويعيشون في كدر. 
وعدم  العائلية،  الزيارات  قلة  سبب  الذي  األمر 
في  األشخاص  من  الكثير  ويحكي  منهم.  االقتراب 
سنة  من  ألزيد  والده  أو  والدته  ير  لم  أنه  دوائرنا 
في  األمر  ويتكرس  العدوى.  لها  ينقل  أن  خشية 
مواسم األعياد التي يجتمع فيها األبناء من كل حدب 
وصوب، لتجد هذه الفئة نفسها وحيدة ومعزولة إال 

من أقرب المقربين الذين يعيشون معها أو قربها. 
والحديث عن األزمة النفسية التي خلفتها كورونا 
االجتماعية  العلوم  في  بالباحثين  يجدر  لكن  يطول، 
ودراستها  بحثها  على  يعتكفوا  أن  والسيكولوجية 
استمرار  ظل  في  بديلة  حلول  إيجاد  على  والعمل 

الجائحة وظهور المتحورات.

أرقام تتضاعف 
»اليوم  سنة  كل  من  يونيو   15 في  العالم  يحيي 

المسنين«.  معاملة  إساءة  بشأن  للتوعية  العالمي 
للوقوف عند أوضاع  المناسبة فرصة  وتشكل هذه 
في  السكانية  البنية  أن  علماً  وحقوقهم،  المسنين 
 21 القرن  بداية  منذ  عميقة  تحوالت  تشهد  المغرب 
حسب  انتقل،  حيت  المسنين،  نسبة  في  خصوصاً 
 2.376 من  للتخطيط،  السامية  المندوبية  إحصائيات 
مليون نسمة سنة 2004 إلى نحو 3.209 مليون نسمة 
سنة 2014، فيما توقعت المندوبية احتمال أن يصل 
عددهم سنة 2050 إلى أكثر من 10 ماليين شخص 
من  المائة  في   23 نحو  نسبة  سيشكل  ما  مسن، 

السكان. 
وتعتبر إساءة معاملة المسنين، حسب األمين العام 
البلدان  لألمم المتحدة،”مشكلة موجودة في كل من 
بشكل  عنها  ُيبلغ  ال  ذلك  ومع  والمتقدمة،  النامية 
عن  بيانات  توجد  وال  العالمي.  المستوى  على  عام 
معدالت االنتشار أو التقديرات إال في بلدان متقدمة 
معينة - تتراوح من 1% إلى 10%. وعلى الرغم من أن 
هناك جهالً بمدى سوء معاملة المسنين، فإن أهميته 
النحو،  هذا  وعلى  واضحة.  واألخالقية  االجتماعية 
فإنها تتطلب استجابة عالمية متعددة األوجه، تركز 

على حماية حقوق كبار السن.
أثر  حول  الميداني  البحث  نتائج  ضوء  وعلى 
واالجتماعية  االقتصادية  الوضعية  على  كورونا 

طرف  من  إنجازه  تم  والذي  األسر،  على  والنفسية 
أبريل  شهري  خالل  للتخطيط  السامية  المندوبية 
النفسية  المخاطر  أيضاً  شمل  والذي   2020 ويونيو 
والصحية التي يتعرض لها األشخاص المسنون. جاء 
في البحث أن األشخاص المسنين الذين يستمرون 
في إتباع قواعد مماثلة لتلك الموصى بها خالل فترة 
الحجر الصحي، خصوصاً احترام التباعد االجتماعي، 
يعيشون في وضع يمكن أن يؤدي إلى آثار نفسية 
حتى  أو  القلق  أو  المزاج  اضطرابات  في  تتجلى 
طول  مع  اآلثار  هذه  ظهور  خطر  ويزداد  االرتباك. 
كظروف  أخرى  عوامل  إلى  باإلضافة  العزلة،  مدة 
السكن، وفقدان الدخل. وبحسب الدراسة أن العواقب 
المسنين  األشخاص  على  الوضعية  لهذه  الرئيسة 
والسلوك   ،)%37.6( والخوف   ،)%43.4( القلق  هي 

المهووس )23.8%(، واضطراب النوم )%20.1(.
كما يشير الدكتور الحمداوي إلى أنه: »يرجع أصل 
مشكل الشيخوخة للمنظومة االقتصادية التي تثمن 
السواعد الشابة في العمل عن سواعد الشيوخ التي 
أفرغت من القوة والبركة. لذا فإن ما يحدد الشيخوخة 
ليس هو العضوي الصرف أو الطبي الخالص، وإنما 
يرجع األمر للعوامل االجتماعية والنفسية والثقافية، 
العمرية  الفئات  خاللها  من  تبنى  التي  والكيفية 
بسماتها وتراتبيتها وأدوارها الموكولة لها. كما إن 
المبادرات محدودة، موسمية، جزئية، تنظر للمسنين 
كعبء اجتماعي واقتصادي »وقدر« ال يجب أن يكون 
إال نصيباً »شرعياً« لألسرة، مبادرات تتبنى تصوراً 
يكون  المسنين في مجتمع يسعى ألن  لفئة  تقليدياً 
حداثياً، ويرفض مقاربات مدنية وعمومية لهذه الفئة 

العمرية.

أعلم أنه والدي..
»والده مصاب بالخرف، بل إنه ال يعرف حتى أنه 

ابنه! أي فرق ُيحدثه ذلك بالنسبة إليه«؟ 
- لَم تقولين ذلك؟ 

- أيدرك حتى بأّنك ابنه؟ 
- »أعلم بأنه والدي«

هذا مقتطف من فيلم »انفصال« الحائز على جائزة 
األوسكار سنة 2011، والذي يناقش موضوع مرض 
لدى  األمراض  أشهر  من  يعد واحداً  الذي  الزهايمر 
المسنين، الزهايمر مرض يجمع بين األلم العضوي 

و النفسي.
اإلكلينيكي،  النفس  علم  في  الباحث  الطالب  يرى 
معاذ السوري، والذي اشتغل على موضوع »عالقة 
االكتئاب واألمراض العضوية لدى فئة المسنين« أن 
المسنون  التي يعيشها  النفسية  المشاكل  من أشهر 
داخل األسرة هو نقص االهتمام وانعدام التواصل، 
يعانيه  الجسمي وما  الضعف  مع مظاهر  خصوصاً 
يجعلهم  العقلية  الوظائف  من  كثير  في  المسنون 
عرضة لعدة أمراض نفسية نابعة من الخوف والقلق، 
نظراً لتغير نمط حياتهم )إحالتهم إلى التقاعد وافتقار 
الشخصي  التكيف  تحقيق  وعدم  األصدقاء،  بعض 

واالجتماعي على وجه سليم..(.
حيث يجد المسن نفسه دوماً في حالة صدام مع 
من حوله من األبناء واألحفاد، ألنه يشعر بأنهم ال 
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يطيعون له أمراً وينازعونه السلطة وقيادة األسرة، 
وهو ما يحز في نفس المسن ويجعله عرضة للمعاناة 
من التوتر والشعور باأللم النفسي، ويضاف إلى ذلك 
أن المسن كثيراً ما يفقد شريك الحياة وهو ما يجعله 

يشعر بالعزلة وافتقار السند والمعين. 
بالدونية  اإلحساس  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
الفئة،  هذه  يرافق  ما  دائماً  الصالحية«  و»بانتهاء 
طبيعة  بحكم  أكثر،  الرجال  لدى  الوضع  ويتفاقم 
التي كانوا يعيشونها قبل كبرهم وانعزالهم،  الحياة 
بالمسؤوليات وباألشغال، وفجأة تتغير  حياة مليئة 
وجسدياً  عملياً  فائدة..  بدون  ويصبحون  األحوال 
الشيخوخة  االكتئاب في  نتحدث عن  ونفسياً. وهنا 
حالة  أنه  اعتبار  على  الشيخوخة”،  “عته  وأيضا 
على  المسنين  اعتمادية  بجانب  نكوصية،  تدهورية 
اآلخرين يؤدي إلى مزيد من العجز، وكلما طالت فترة 
الشيخوخة  معه  تقهقرت  الذاتي  والتعلم  االستقالل 

في الظهور.
ويشير المتحدث إلى نظرية النمو النفسي، للعالم 
»اريك أريكسون« عالم النفس االجتماعي، وهي إحدى 
أهم النظريات في مجال علم نفس النمو التي تناولت 
التنمية النفسية اإلنسانية، وتشير هذه النظرية إلى أن 
اإلنسان يمر بعدة مراحل للنمو النفسي واالجتماعي 
منذ الوالدة وحتى الموت ويمكن في كل مرحلة تنمية 

قيمة أو مبدأ معين لدى الفرد. 
وتعتبر مرحلة تعلم التكامل في مقابل اليأس )من 
50 سنة وحتى الموت( آخر المراحل التنموية التي 
قد يصل إليها الفرد بعد أن ينجح في جميع المراحل 
السابقة، حيث وإن مر الفرد بجميع المراحل بشكل 
من  كبيراً  قدراً  بالفعل  طور  قد  يكون  فإنه  إيجابي 
االستقاللية واالجتماعية وتحقيق الذات واالبتعاد عن 

اليأس.
فهو سيبدأ بفقد أصدقائه وإخوته وزوجته واحداً 
تلو اآلخر ويمر بحالة يأس من هذه الحياة؛ وبالتالي 
الماضي  في  يعيش  قد  اليأس  هذا  على  فعل  كرد 
ويصير مشغوالً بالذكريات يرويها كل حين، أو قد 
ُيشغل باألزمات التي سبق ومر بها وفشل القرارات 
غير الصائبة فيصاب باالكتئاب وأحياناً بالخرف، مما 

يستلزم تعامالً خاصاً وصبراً كبيراً.

كما ربياني صغيرا
وفي جواب عن سؤال الحديث مستقبالً عن تربية 
عمرية ترتبط بكبار السن، يجيب الدكتور الحمداوي 
اللبس  من  العديد  المطروح  السؤال  »يكتنف  بقوله: 
تقليدية لمشكل  والغموض، ألنه يحيل على معالجة 
البنيات  فيه  تتوافر  تعد  لم  مجتمع  في  المسنين 

القرابية الداعمة لهم كما حصل في السابق.
والتنشئة  بالتربية  فقط  يتعلق  ال  فاألمر  لهذا، 
بالدين  لإلقرار  السن  صغار  تعد  التي  االجتماعية 
بالتكوين  وإنما  ذووهم،  شاخ  كلما  االجتماعي 
المنظومة  إطار  في  بهم،  المهنية  الرعاية  مجال  في 
وعقالنيتها  بتشريعاتها  الحديثة  للدولة  السياسية 
العشائري  القبلي  المنظور  عن  عوضاً  التدبيرية، 
لفئة المسنين الذي ترسخه ثقافة األسرة والمجتمع 
التضامن  فيه  تراجع  زمن  في  المعاصر  المغربي 

القرابي بحدة، وتنامت فيه أسباب األسرة عن ُبعد، 
والحب عن ُبعد والرعاية عن ُبعد«.

واضحة  الدينية  النصوص  إن  تلوت:  د.  وترى 
من  إكانوا  سواء  الفئة  هذه  مع  التعامل  شأن  في 
على  الحرص  القرآن  في  نجد  إذ  األجداد،  أم  اآلباء 
باآلباء  يرتبط  األمر  أن  ولو  إليهم،  واإلحسان  البر 
فله  فوقه،  فيمن  يعم  أنه  إال  إحسانا«  »وبالوالدين 
حكمه. وال ننسى أن المنظومة القيمية األسرية في 
القرآن هي منظومة تراحمية، بمعنى أن »الرحمة« هي 
أساس التعامل سواء بين الزوجين أم مع األبناء أم 
مع اآلباء، فما أحوجنا إلى أن نجدد معنى الرحمة في 
هذه  مع  األسرية، خصوصاً  تعامالتنا  وفي  حياتنا 
ارحمهما كما  »وقل رب  تعالى  لقوله  الفئة مصداقاً 

ربياني صغيرا«.  ولنتأمل هذه اآليات الكريمات: 
َك أاَلَّ َتْعبُُدوا إاِلَّ إِيَّاُه َوِبالَْوالَِدْيِن إِْحَساًنا  »َوَقَضى َربُّ
ا َيبْلَُغنَّ ِعنَْدَك الِْكبََر أََحُدُهَما أَْو ِكاَلُهَما َفاَل َتُقْل لَُهَما  إِمَّ
أُفٍّ َواَل َتنَْهْرُهَما َوُقْل لَُهَما َقْواًل َكِريًما )23( َواْخِفْض 
َكَما  اْرَحْمُهَما  َوُقْل َربِّ  الرَّْحَمِة  ِمَن  لِّ  الذُّ لَُهَما َجنَاَح 

َربَّيَاِني َصِغيراً« -اإلسراء: 23 - 25. 
كما نجد تمثل خلق البر في القصص القرآني؛ إذ 
ورد الثناء على األبناء اللتزامهم خلق البر كما جاء 
»َوَبّرًا  في وصف يحيى بن زكرياء عليهما السالم، 
وقال  مريم:14،   - َعِصيًّا«  َجبَّاراً  َيُكْن  َولَْم  ِبَوالَِدْيِه 
َولَْم  ِبَوالَِدِتي  ا  حكاية عن عيسى عليه السالم: »َوَبّرً

َيْجَعلْنِي َجبَّاًرا َشِقيًّا« - مريم:32. 
ومن معالم هذا اإلحسان: 

أ. القول الكريم: فقد أمر الحق سبحانه بإحسان 
القول إلى اآلباء، باختيار الجميل من الكالم، والكريم 
من القول؛ »َفاَل َتُقل لَُّهَما أٍُفّ َواَل َتنَْهْرُهَما َوُقل لَُّهَما 

َقْوالً َكِريماً« - اإلسراء:24. 
يْنَا  ب. المصاحبة بالمعروف: قال سبحانه: »َوَوصَّ
ُه َوْهنًا َعلَىٰ َوْهٍن َوِفَصالُُه  اإْلِنَساَن ِبَوالَِدْيِه َحَملَتُْه أُمُّ
ِفي َعاَميِْن أَِن اْشُكْر لِي َولَِوالَِدْيَك إِلَيَّ الَْمِصيُر )14( 
أَن ُتْشِرَك ِبي َما لَيَْس لََك ِبِه ِعلْمٌ  َوإِن َجاَهَداَك َعلَىٰ 
َواتَّبِْع  َمْعُروفاً  ْنيَا  الدُّ ِفي  َوَصاِحبُْهَما  ُتِطْعُهَما  َفاَل 

َسبِيَل َمْن أََناَب إِلَيَّ ُثمَّ إِلَيَّ َمْرِجُعُكْم َفأَُنبِّئُُكم ِبَما ُكنتُْم 
َتْعَملُوَن - لقمان:14 - 15. 

أمر  سياق  في  هنا  بالمصاحبة  األمر  ورد  وقد 
بعدم  القرآني  الجواب  فكان  بالكفر،  ابنهما  الوالدين 
مصاحبتها  على  واإلبقاء  كفرهما  في  طاعتهما 
الوفاق  حال  المصاحبة  أن  يؤكد  مما  بالمعروف، 
العقدي من باب أولى، وكأني بهذه المصاحبة على 
على  لألبناء  اآلباء  مصاحبة  لجميل  رد  هي  كبر 

الصغر. 
تجاه  التراحم  معاني  ومن  الصالح:  الدعاء  ج- 
جاء  كما  الصالح،  بالدعاء  تذكرهم  واألجداد  اآلباء 
إِْحَساناً  ِبَوالَِدْيِه  اإْلِنَساَن  يْنَا  في قوله تعالى: )َوَوصَّ
َوِفَصالُُه  َوَحْملُُه  ُكْرهاً   َوَوَضَعتُْه  ُكْرًها  ُه  أُمُّ َحَملَتُْه 
إَِذا َبلََغ أَُشدَُّه َوَبلََغ أَْرَبِعيَن َسنًَة  َثاَلُثوَن َشْهراً َحتَّىٰ 
َعلَيَّ  أَْنَعْمَت  الَّتِي  ِنْعَمتََك  أَْشُكَر  أَْن  أَْوِزْعنِي  َربِّ  َقاَل 
لِي  َوأَْصلِْح  َتْرَضاُه  أَْعَمَل َصالًِحا  َوأَْن  َوالَِديَّ  َوَعلَىٰ 
الُْمْسلِِميَن )15(  ِمَن  َوإِنِّي  إِلَيَْك  ُتبُْت  إِنِّي  يَّتِي  ُذرِّ ِفي 
أُولَئَِك الَِّذيَن َنتََقبَُّل َعنُْهْم أَْحَسَن َما َعِملُوا َوَنتََجاَوُز َعْن 
ْدِق الَِّذي َكاُنوا  َسيِّئَاِتِهْم ِفي أَْصَحاِب الَْجنَِّة َوْعَد الِصّ

ُيوَعُدوَن)16( - األحقاف:15 - 16. 
وقد جاء في الحديث: »إذا مات اإلنسان انقطع عنه 
عمله إال من ثالثة، إال من صدقة جارية، أو علم ينتفع 

به، أو ولد صالح يدعو له«.
أن  علينا  يلزم  بأنه  حديثها  متدخلتنا  وتختم 
الدينية  أبعادها  وفق  األسرية  للتربية  االعتبار  نعيد 
والتراحم  التالحم  لنا  تضمن  التي  واألخالقية 
األسري، فنربي أطفالنا وشبابنا على األخالق العالية 
ويزداد  وذويهم،  أهلهم  تجاه  المسؤولية  وواجب 
األمر تأكداً مع التأثر بالحضارة المعاصرة التي ال 
تجد غضاضة في إدخال هذه الفئة إلى دور الرعاية، 
في حين أن ميزة المجتمع المغربي والعربي عموماً 
يمكن  فال  والتضامن،  والتكافل  والتراحم  التالحم 
والتوعية  تدريسها  يلزم  بل  القيم  هذه  في  التفريط 
الوسائل  بمختلف  عليها  االجتماعية  والتنشئة  بها 

والسبل.

الغالف
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انتشار  من  لبنان  في  السن  كبار  فئة  تعاني 
األمراض الجسدية المزمنة مثل السكري والضغط 
والكوليسترول والدهون الثالثية وهشاشة العظام 
الخوف  مثل  نفسية  مشكالت  وفوقها  وغيرها..، 
واالكتئاب  والعناد  والعزلة  والوحدة  والتوتر 

والفصام واليأس والزهايمر، وغيرها..
وإن كانت المشكالت الصحية الجسدية للمسنين 
في لبنان من السهل التعرف عليها من قبلهم أو من 
الطبي،  المجال  في  العاملين  أو  أسرهم  أفراد  قبل 
ألنهم يقصدون العيادات والمستوصفات والمراكز 
أو  عالجات  عن  بحثاً  والمستشفيات  الصحية 

مسكنات لها.
إال أن اكتشاف المشكالت النفسية لدى هذه الفئة 

حتقيق: �شايل �أبوفار�س- لبنان

صعب خصوصاً وأن معظم كبار السن ال يعرفون 
يعرفون  أو  نفسية،  بمشكالت  مصابون  أنهم 
ويخجلون من االعتراف بها هم وأفراد أسرهم، مما 
اكتشاف  الطبي  المجال  في  العاملين  على  يصعب 

ذلك. 
عار  »وصمة  من  وخجالً  خوفاً  هذا  وكل 
بمشكالت  المصابين  بالمسنين  تلحق  اجتماعية« 
نفسية وأسرهم. وهنا، تبرز حاجة كبار السن في 
وطويلة  دائمة  ونفسية  جسدية  رعاية  إلى  لبنان 
المؤسسات  أو من  أفراد أسرهم  األجل سواء من 
الصحية والنفسية واالجتماعية اللبنانية خصوصاً 
والعجزة  والمتقاعدين  المحدود  الدخل  لذوي 
أو نفسي من قبل  إيذاء جسدي  والمعرضين ألي 

المحيطين بهم. 

توعية
»999« التقت الدكتور إيلي طوني قرباني)طبيب 
متخصص في طب العائلة، ولديه خبرة في رعاية 
المسنين( ، والذي أشار إلى أنه ليس هناك توعية 
واضحة للشعب اللبناني بالنسبة للحاالت النفسية 
األشخاص  يربط  وعادًة  السن.  كبار  ترافق  التي 
بمرض  السن  كبار  لدى  النفسية  الحالة  تدهور 
ال  السن  في  الكبير  وكأن  الخرف،  أو  الشيخوخة 
يعاني من األمراض النفسية، أو ال يشعر بالحزن أو 
االكتئاب أو التوّتر، أو كأنه ال يعاني من عوارض ما 
بعد الصدمة، وتعتبر كل هذه العوارض ناتجة فقط 

عناية دائمة 
كبار ال�سن يف لبنان يعانون من م�سكلت ج�سدية ونف�سية، جتعلهم بحاجة اإىل 

عناية دائمة.

الغالف

issue609.indd   28issue609.indd   28 28/08/2021   10:52 AM28/08/2021   10:52 AM



29 العدد 609 سبتمبر 2021

عن الخرف أو التقّدم بالعمر. 
وعن تعامل األطباء مع العائالت اللبنانية من أجل 
التوعية عن هذا الموضوع، أوضح الدكتور قرباني 
عبارة  عملنا  معظم  العائلي،  الطب  مجال  في  أنه 
قد  التي  األمراض  لتعدد  مسح  أو  فحوصات  عن 
يتعرض لها اإلنسان خصوصاً مع تقدمه في العمر، 
وإحدى أهم المشكالت التي نركز عليها لدى المسن 
هي الكآبة ألننا نعرف أنه مع تقّدم السن يتعرض 
اإلنسان لمشكالت مزمنة، حيث ترافقه مجموعة من 
التي  األدوية  تعدد  مع  نفسه  الوقت  في  األمراض 
يضطر ألن يأخذها. والكثير من المسنين يشعرون 
طبيعي  بشكل  بالحياة  التمتع  على  قدرتهم  بعدم 
أن  لم يعد بإمكانهم  السن، حيث  للكبر في  نتيجة 
في  يشاركوا  أن  أو  كالسابق،  الرياضة  يمارسوا 
النشاطات مع سائر أفراد العائلة. هذه المشكالت 
تولّد القلق واالكتئاب والحزن لدى المسنين ألنهم 
ويتوقع  المجموعة،  عن  عزلهم  تم  بأنه  يشعرون 
لهم  يعد  لم  بالعمر ويموتوا ألنه  يكبروا  أن  منهم 
وهذا  حولهم.  من  االجتماعية  الحلقة  في  دور 
شريكهم  وفاة  تقترب  عندما  بالتحديد  يحصل 

بالحياة أو تحدث.
هذا  عن  العائلة  أفراد  نوعي  أننا  وأضاف: 
أجل  من  العيادة  زيارتهم  أثناء  عادة  الموضوع 
أو  السكري  مثل  للمسن  الصحية  الحالة  متابعة 
الضغط. ونحاول أن نوعي االبن أو االبنة، ونسأل 
عن حياة المسن، ومع من يقيم، وما هي ديناميكية 
حياته، وهل يشارك في تحضير األكل أو في تربية 

لفت  أجل  من  وذلك  بالمنزل،  االهتمام  أو  األوالد 
الخاصة  النفسية  الصحة  إلى  العائلة  أفراد  نظر 
بالمسن، ألنه عندما يخسر المسن دوره أو هدفه 
في الحياة تتدهور حالته النفسية. وهذه هي إحدى 
أهم النقاط التي نلفت نظر العائالت إليها خصوصاً 
لهم  فنقول  للعجزة،  مأوى  في  المسن  عند وضع 
كان  وإن  الثالجة  في  أنكم وضعتموه  تعتبروا  أال 
هدفكم من وضعه في المأوى مجرد حصوله على 
مراقبة يومية، ولكن يجب أن يستمر بالمشاركة في 
آخرين  أشخاص  مع  واالحتكاك  العائلة  ديناميكية 

حتى ال تتدهور حالته النفسية.

تجاوب 
وعن مدى تجاوب العائالت اللبنانية مع الصحة 
النفسية لكبار السن أم إنكارها بسبب »وصمة العار 
االجتماعية«، أجاب الدكتور قرباني أن معظم أفراد 
المجتمع اللبناني ال يعلمون أن المسن قد يعاني من 
لهم  نقول  عندما  ويتفاجؤون  النفسية.  المشكالت 
ومعرضون  حساسون  األطفال  مثل  المسنين  إن 
أفراد  من  غيرهم  من  أكثر  االكتئاب  من  للمعاناة 
على  مطلعين  أشخاصاً  نقابل  ما  وقليالً  المجتمع. 

هذا الموضوع.
المسنون  يلعب  أن  يجب  العائلة  ألفراد  ونقول 
بعض  االجتماعي.  محيطهم  في  فعالية  أكثر  دوراً 
األشخاص ينصدمون أو يحزنون عندما يسمعون 
ما نقول لهم. وبعضهم اآلخر يعتقد أنه إذا أرسل 
مسؤولياته  عن  سيتخلى  عجزة  دار  إلى  المسن 

تجاه المسن وسيضعها على دار العجزة، وال يعي 
أنه يجب زيادة اهتمامه بالمسن بدالً من خفضها، 
الكبير في السن، يؤدي  العائلة عن  فعندما تتخلى 
هذا إلى تدهور حالته النفسية، ويكون الوضع أسوأ 
إذا ذهب المسن لإلقامة في دار العجزة مع أناس 
غرباء عنه، بينما يجب أن يتواجد أحد أفراد العائلة 

مع المسن ليتأقلم مع وضعه الجديد.
أن  يعتبر  اللبناني  الشعب  معظم  أن  وأضاف: 
إهمال،  أو  تعامل  سوء  عن  ناتج  النفسي  المرض 
وأن الشخص الذي يعاني من االكتئاب أو الخرف 
من  والكثير  عائلته.  قبل  من  مهمل  شخص  هو 
األشخاص الذين يعيش المسن معهم ويؤمنون له 
كل شيء، يستغربون شعوره باالكتئاب أو الهموم، 
تقديم  على  يقتصر  ال  األمر  بأن  نوعيهم  ونحن 
الدعم المادي للمسن بل يجب تأمين دور فعال له. 
فإذا خسر المسن دوره في العائلة، يشعر بأنه عبء 
عليها حتى ولو كانت جميع احتياجاته مؤمنة. وهذا 
ما يخبرنا به المسنون عندما نسألهم عن حالتهم 
الصحية والنفسية. والكثير منهم يقول ال أرغب بأن 
أو أوالدي وأحفادي،  لعائلتي  ازعاج  أكون مصدر 
وأفضل أن أعيش مع غرباء حتى ال أشعر أني عبء 

عليهم. 

إيذاء 
وعن تعرض عدد من المسنين في لبنان لإليذاء 
الجسدي أو النفسي، لفت الدكتور قرباني إلى أنه 

يوجد عدد من حاالت اإليذاء الجسدي والنفسي 
للمسنين في لبنان وهي حاالت مؤسفة جداً. والكثير 
من األشخاص يجهلون أمراض الشيخوخة، وعندما 
يالحظون أن المسن بدأ ينسى كثيراً أو ال يعرف 
أن يدير أمواله أو يأكل أو يرتدي مالبسه لوحده، 
يشعرون بخيبة أمل. لذا، يجب تثقيف الناس على 
أو  أنه من المتوقع أن يبدأ المسن بالنسيان قليالً 
أن يجد صعوبة بإدارة أمواله. وبسبب الجهل، تبدأ 
المشكالت إذ يعتقد كثير من الناس أن المسن يقوم 
بتلك األمور عن قصد أو عن سوء نية، وأنه يرغب 
بأن يتدلل ويحصل على االهتمام، فيتعاملون معه 
بطريقة عدائية أو يهملونه. وبعض األشخاص أيضاً 
يكونون  عندما  الميراث خصوصاً  لتأمين  يسعون 
الوحيدين الذين يهتمون بالمسن، فيبدؤون بإهماله 
سرعة  ليضمنوا  الصحية  حالته  تتدهور  حتى 

حصولهم على الميراث بعد وفاته.

نصائح 
األسرة  ألفراد  يقدمها  التي  النصائح  وعن 
والمجتمع في لبنان لتجنيب كبار السن المشكالت 
النفسية وعالجهم منها، أوضح الدكتور قرباني أنه 
بما أن أكثر الحاالت النفسية التي يعاني منها كبار 
السن في لبنان ناتجة عن قلة احتكاكهم مع البشر 
بعملهم  متعلقة  يومية  لمهمات  ممارستهم  وقلة 
يسهم  ال  المسن  أن  وبما  االجتماعية،  بالحياة  أو 
كثيراً في الحياة اليومية لعائلته، فإنه يبدأ بالكسل 
الذهني والجسدي وهذا يؤدي إلى اإلحباط. وهناك 
دراسة عالمية أظهرت أن أكثر ما يؤدي إلى تراجع 

د. اإيلي قرباين:

عندما يخ�صر امل�صن 

دوره يف احلياة تتده�ر 

حالته النف�صية

رامي العطروين: 

ل يج�ز التعامل مع 

امل�صنني على اأنهم جمرد 

اأرقام
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الغالف

العمل،  السن هو عدم  اإلدراك والذاكرة لدى كبار 
وأنه مع استمرار العمل مثل النجارة أو الطبخ أو 
تنظيف البيت أو االهتمام بالحديقة، يتدهور إدراك 
المسن وذاكرته بنسبة أبطأ بكثير من أولئك الذين 
مهمات  المسنين  بإعطاء  أنصح  لذا  يعملون.  ال 
خفيفة تناسب أعمارهم وتسهم في تحسين حالتهم 
النفسية وتمنع من أن يتدهوروا ذهنياً، فمن المهم 
على  قادرون  بأنهم  يشعروا  أن  والجدة  للجد 
االهتمام بالحفيد مثالً، أو االعتناء بالمنزل أو الزرع، 
أو أن يساعدوا بالقيام بتصليح بعض األشياء في 

البيت.

واجب 
العطروني)معالج  رامي   »999« التقت  كما 
ومع  بيوتهم  في  السن  كبار  مع  يعمل  إنشغالي، 
والذي  لبنان(،  في  الزهايمر  جمعية  مثل  جمعيات 
النفسية  األمراض  عن  لبنان  في  الوعي  أن  رأى 
ويعتمد  الثقافة،  بحسب  يختلف  السن  كبار  لدى 
على اطالع أفراد العائلة على الموضوع. لذا يجب 
القراءة والتعرف أكثر على الموضوع. ففي لبنان 
بكبار  أكثر  نعتني  العربية،  الدول  بقية  في  كما 
يدخلون  حيث  األجنبية،  الدول  مع  مقارنة  السن 
نعطي  ال  ولكننا  الرعاية،  مراكز  إلى  عادة  المسن 
االهتمام  خالل  من  للمسن  النفسية  للحالة  أهمية 
بالعوارض التي تظهر بسبب الكبر في السن مثل 
إنشغاليين وجمعيات  االكتئاب. ونشدد كمعالجين 
التعامل مع  العائلة في  أهمية وعي  اجتماعية على 
العائلة  اطالع  مدى  على  يعتمد  وهذا  السن،  كبير 
األشخاص  بعض  المسألة.  هذه  عن  ومعرفتها 
يهتمون بالموضوع ويرغبون باالطالع على كيفية 
لهذا  يكترث  ال  اآلخر  وبعضهم  بالمسن  االهتمام 

الموضوع ويعتبرونه مسألة عابرة. 
يعانون  السن  كبار  أن  نعرف  أننا  وأضاف: 
األطباء  فيراجعون  متعددة،  صحية  مشكالت  من 
مع  يتعامل  طبيب  كل  واجب  ومن  لمعالجتها. 
يجوز  فال  الموضوع،  لهذا  يتطرق  أن  السن  كبار 
التعامل مع المسنين على أنهم مجرد أرقام، يقدم 
لهم العالج وينتهي التدخل، بل عليه أن يركز على 
يحّول  أن  ويمكن  معهم،  والتدخل  التعاطي  طريقة 
المسن إلى معالج نفسي أو معالج وظيفي. ونالحظ 
من  العالج  يتلقى  الذي  المسن  بين  الكبير  الفرق 
زاوية عالجية ونفسية، والمسن الذي يتلقى الدواء 
فقط من دون رعاية إضافية. والدور الذي نطمح له 
للمسن هو المعالجة اإلنشغالية والنفسية والمواكبة 

االجتماعية، وهذا يكون له انعكاس إيجابي عليه.
مشكالت 

كبار  يواجهها  التي  النفسية  المشكالت  وعن 
السن في لبنان، أجاب العطروني أن هناك مشكالت 
كبره  نتيجة  لبنان  في  المسن  لدى  تولد  نفسية 
ويشعر  الموت،  باقتراب  يشعر  حيث  السن،  في 
مع  التعامل  في  تجربتي  خالل  ومن  باإلهمال. 
تقل  أو  تزيد  المسن، فهي  لدى  النفسية  األمراض 
يراقب  فالمعالج  والمعالج.  العائلة  دور  حسب 
األمراض النفسية لدى المسن بطريقة تختلف عن 

الكالم  وبطريقة  المسن  حركة  على  وبناء  العائلة، 
معه والتفريغ يستطيع المعالج أن يكشف عن الكثير 
من المشكالت النفسية التي قد ال تالحظها العائلة، 
ودوره أن يوعي العائلة على هذه العوارض ويقول 

لهم إن المسن يمر بحالة صعبة.
العناد، حيث يصل  النفسية أن  ومن المشكالت 
مناسباً  يراه  ما  يفعل  أن  يريد  إلى مرحلة  المسن 
إلى اآلخرين، ويبدأ بالتأفف أو  من دون اإلصغاء 
طلب الكثير من األمور. وهنا يستغرب أفراد العائلة 
هذه التصرفات الجديدة، ودورنا أن نشرح لهم عن 
سبب هذه التصرفات. وقد يصل المسن إلى العزلة، 
حيث يشعر أنه كبير في السن وليس له قيمة أو 
قوة أو سلطة، فيبدأ باالستسالم شيئاً فشيئاً حتى 
يصل إلى مرحلة العجز. ونقول كان هذا المسن ال 
يشكو من شيء وكان يمشي واآلن لم يعد يرغب 
تدل  التصرفات  هذه  العمل.  أو  األكل  أو  بالمشي 
على المشكالت النفسية التي يعاني منها. ودورنا 
المسن  دور  نعزز  أن  عائلة  وكأفراد  كمعالجين 
أساسي.  وهو  بعد  ينته  لم  دوره  إن  له  ونقول 
بالمجتمع  لينخرط  برنامجاً  له  نقدم  أن  ويجب 

ويحرك عضالته وقدراته الذهنية. 

دور 
السن  كبار  مع  اإلنشغالي  المعالج  دور  وعن 
ومع عائلته، أجاب العطروني أن المعالج اإلنشغالي 
هذا  ويختلف  السن،  كبار  مع  أساسياً  دوراً  يلعب 
الدور بحسب المرحلة العمرية أو حسب التشخيص 

الخاص بهذا المسن.
ويتمتع  مستقالً  ليكون  المسن  مع  ونعمل 
ويأكل  اليومية،  الحياة  على  الذاتية  باإلرادة 
كان  التي  باألمور  ليقوم  ونمرنه  لوحده،  ويشرب 

بالسن تضعف  التقدم  السابق، فمع  بها في  يقوم 
العضالت والقدرات الذهنية. وواجبنا أن نمرن هذه 
األكل  خالل  من  صحيح  بشكل  لتعمل  العضالت 
المسن  ونشجع  الحمام.  إلى  والذهاب  والشرب 
والتالقي  االجتماعي  االندماج  أن يستمر في  على 
مثل  يحبها  التي  الهوايات  المقربين وممارسة  مع 
المشي ومشاهدة التلفزيون وحل األلعاب من أجل 
ألعاب  على  معه  ونعمل  الذهنية.  القدرات  تحريك 
والتحدي  بالسعادة  بالشعور  ليستمر  اجتماعية 
وليستثمر قدراته الذهنية، باإلضافة إلى ذلك نرّكز 
على أفراد العائلة فنوعيهم عن التغييرات التي تحدث 
مع المسن وكيفية التعامل معها وكيفية تطبيق هذا 
البرنامج بشكل يومي ألن المعالج ال يزور المسن 
بشكل يومي، ونعطيهم اإلرشادات ليستمر بشرب 
المياه، فالمسن قد ينسى أن يشرب الماء أو يأكل 
الطعام بشكل يومي، وهذا قد يكون بسبب مشكالت 

في الذاكرة وليس بسبب عدم رغبته باألكل.

توصيات
رعاية  مجال  في  يقدمها  التي  التوصيات  وعن 
كبار السن في لبنان، ذكر العطروني أن لدينا هدفاً 
نرغب بأن نصل إليه في لبنان ليطور حالة المسنين 
باتجاه أفضل عبر تطور تقديم العالجات والرعاية، 
التوعية  على  تحرص  جمعيات  هناك  تكون  بحيث 
ومتابعة المسنين ورعايتهم، مثل جمعية الزهايمر 
في لبنان التي لعبت دور مهماً جداً عبر زيارة عدد 
بيوتهم  في  الزهايمر  مرضى  المسنين  من  كبير 
وتقييم حاالتهم وتقديم اإلرشادات والتوعية لهم. 
لذا، يجب تعميم هكذا نوع من البرامج بشكل دائم 
وواسع على كل كبار السن في لبنان وليس على 

مرضى الزهايمر فقط. 

 نتقدم بأطيب التهاني لمجلة

الصـــادرة عن وزارة الداخليـة بمناسبـة

 اليوبيــل الذهبي للمجلة
Al Shoumoukh Group of Companies
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تحقيق

تتباين اآلراء كثيراً حيال زواج المهنة الواحدة 
إلى  ينتميان  زوجين  بين  ناجحاً  يراه  من  بين 
زاوية  من  العمل،  أو  المهنة  أو  الدراسة  ذات 
مشتركة،  أرضية  تجمعهما  الزوجين  أن 
فيما  الحديث  عند  مفهومة  واحدة  ومصطلحات 
يتيح  إذ  »نقمة«،  أنه  آخرون  يرى  فيما  بينهما، 
ما  إذا  للصراعات والخالفات، خصوصاً  فرصاً 
تفوقت الزوجة على زوجها كأن تكون رئيسته 
ما  منه،  أعلى  مادياً  دخالً  تحقق  أو  العمل  في 
يجعل الزوج يحس بالغيرة، ويتمرد على حياته 
»الرئيسة«  الزوجة  فيه  تصبح  التي  الزوجية 
في العمل، و»صاحبة الكلمة« في المنزل، بحكم 

دخلها المادي األكثر.
أوساط  في  الواحدة  المهنة  زيجات  تكثر 

حتقيق- ليلى عبد�حلميد- م�شر

ربما  بل  شيوعاً،  األكثر  لعلها  معينة،  اجتماعية 
واألكثر فشالً في مجال الفن، إذ كثيراً ما نسمع 
قليلة  شهور  بعد  فنانة  عن  فنان  انفصال  عن 
الناجحة  الفن  الزواج، ولذلك تعتبر زيجات  من 
معدودة للغاية، ربما تلحظ في مصر حاالت مثل 
ونور  وبوسي  عبدالعزيز،  ودالل  غانم  سمير 

الشريف، ومحمود ياسين وشهيرة.
المال  وعالم  والطب  اإلعالم  إلى  الفن  ومن 
التي  الواحدة  المهنة  زيجات  يلحظ  واألعمال، 
لشهور  تقصر  أو  لسنوات  وتمتد  تعمر  قد 
مشاهير  بين  التزاوج  يحدث  ما  وكثيراً  أيضاً، 
من مجالين مختلفين، كما في زواج الفن بالمال 
الفنانة  زواج  ذلك  على  مثال  وأحدث  واألعمال، 
ياسمين صبري برجل األعمال أحمد أبوهشيمة 

الذي سبق وتزوج بالفنانة هيفاء وهبي، والفنانة 
التونسية درة برجل األعمال هاني سعد.

نجاح.. بشروط 
الواحدة  المهنة  زيجات  هل  التساؤل:  وهنا 
أسباب  وما  الفشل؟  أم  بالنجاح  عليها  محكوم 
الواحدة  المهنة  زواج  هل  الفشل؟  أو  النجاح 
الشقاق  بذور  طياته  في  يحمل  أم  متكافئ 
ذات  االقتران من  األفضل  واالنفصال؟ هل من 
المهنة أو نفس العمل أم البعد عنه أفضل بكثير؟

تجارب  وأصحاب  االجتماع  علماء  يجمع 
 »999« استطلعت  ممن  الواحدة  المهنة  زيجات 
آراءهم أن زواج المهنة يوفر أرضية جيدة للنجاح 
استمرار  فإن  توفرها،  حال  في  شروط  وفق 

زواج المهنة الواحدة....نجاح أم فشل؟
زيجات املهنة الواحدة حتقق اخلري للأ�سرة من خلل توفري اأر�سية م�سرتكة 

للتفاهم والتعاون
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من  مضمونة  أكثر  المستقرة  الزوجية  الحياة 
شحاتة  حسن  الدكتور  يقوله  ما  وهو  غيره، 

األستاذ بكلية التربية بجامعة عين شمس.
يوفر  الواحدة  المهنة  زواج  أن  ويضيف: 
أرضية مشتركة للزوج والزوجة معاً، إذ يحقق 
فضالً  السريعين،  والتفاهم  التألف  من  نوعاً 
بين  المتبادلة  والمفاهيم  المصطلحات  أن  عن 
مفهومة  تكون  ما  عادة  المنزل  داخل  الزوجين 
كثيرين  أصدقاء  توفر  جانب  إلى  للطرفين، 
يعرفهم كل منهما، مما يوسع عالقات الصداقات 

بين الطرفين.
وفي رأيي أن زواج المهنة الواحدة، مثل أستاذ 
الجامعة بزميلته في نفس المجال األكاديمي، أو 
الطبيب بطبيبة والمهندس بمهندسة، واإلعالمي 
باعالمية مثله، وكذلك زواج الفنانين يعتبر من 
ما  الزيجات، وفي حال فشله، فإنه غالباً  أنجح 
وتقاليد  واجتماعية  أخالقية  أسباب  إلى  يرجع 
زيجات  على  أمثلة  وهناك  وثقافات،  وعادات 
ناجحة من نفس المهنة... في مجال الفن هناك 
ونور  عبدالعزير،  ودالل  غانم  سمير  زيجة 
وشهيرة،  ياسين  ومحمود  وبوسي،  الشريف 
وفي مجال الصحافة واإلعالم، األديب والروائي 
والكاتبة  الغيطاني  جمال  الصحفي  والكاتب 

عمرو  واإلعالميين  الجندي،  ماجدة  الصحفية 
أديب ولميس الحديدي، وفي مجال األدب عميد 

األدب العربي طه حسين وسوزان. 
األكاديمية  من  متزوج  شحاتة  والدكتور 
في  المتخصصة  عميرة  أبو  محبات  الدكتورة 
الدكتور  يمتهنه  الذي  األكاديمي  المجال  ذات 
شحاتة، ويقول عن ذلك:»زوجتي عميدة بنفس 
الجامعة التي أعمل بها، وتجمعنا صداقات واحدة 
من زاوية أننا نتشارك في ذات المهنة، وعالقتنا 
العربية  الدول  مختلف  في  منتشرة  بالتعليم 
مستقرة  زوجية  حياة  ونعيش  والخليجية، 

وسعيدة وناجحة«. 
يجعل  الواحدة  المهنة  زواج  أن  ويضيف: 
للطرفين،  ومتعددة  وكثيرة  واحدة  المصادر 
يعمال  أن  طبيبة  من  المتزوج  للطبيب  يمكن  إذ 
سوياً على إنشاء مستشفى ويتعاونان معاً في 
عملهما، من منطلق أن زواج المهنة الواحدة في 
التخصص الواحد، يوفر فرصة للتفاهم والحوار 
قبل  والعقلي  الذهني  والتواصل  والنقاش 
المستمرة  الصداقة  إن  كما  الروحي،  التواصل 
ما  عادة  بالزواج،  تنتهي  والتي  الزمالة  أيام 
تستمر وتحقق نجاحاً كبيراً، بسبب معرفة كل 
جميلة  زيجات  وهي  اآلخر،  بتفاصيل  شخص 

يطلق عليها »زواج األفاعي«.
الواحدة، يحقق  المهنة  الثاني أن زواج  األمر 
يتشارك  موضوعاً  هناك  ألن  لألسرة،  الخير 
من  الغيرة  أما  بشأنه،  الحوار  في  الزوجان 
نجاح الزوجة على حساب الزوج، فهذا يأتي من 
الضعف والخوف، فالغيرة مطلوبة لكن بشرط 
أن تكون مقبولة، وأال تحتل مساحة كبيرة، فهى 
ينقلب  حده  عن  زاد  إذا  الطعام،  في  الملح  مثل 

الى ضده. 
أستاذ  الشايب  نجوى  الدكتورة  وترى 
المهنة  أن زواج  االجتماع بجامعة عين شمس، 
في  كبيرة  بصورة  منتشراً  ليس  الواحدة 
المجتمع، وإن كان من المالحظ أن هذه النوعية 
الواحدة  المهنة  بين مشاهير  تتم  الزيجات،  من 
مهن  أصحاب  بين  أو  والفنانين،  األطباء  مثل 

مرموقة أو معروفة، مثل رجال األعمال.
إما  غالباً،  الزيجات  هذه  من  الهدف  ويكون 
التفاهم  من  نوعاً  يحقق  الذي  المهني  التقارب 
بين الزوجين، ذلك أن كالً منهما يجد سعادة في 
الحوار الذي يجمع بينهما، كما يجعل كل طرف 
يلتمس ظروف الطرف اآلخر التي قد تكون سبباً 
في تباعد الزوجين أو عدم االهتمام باألوالد، إلى 
يرغبه  الذي  االقتصادي  الوضع  تحقيق  جانب 

الطرفان.
لكن قد نجد أنه مع الوقت، وحين يحقق كل 
شخص ما يرغبه أو يطمح إليه، يبدأ التباعد وما 
يعرف بالغيرة العلمية والعملية، وهذا ليس ضرراً 
أو شراً كما يعتقد بعضهم، وإنما يعد طبيعياً مع 
الوقت، طالما ال يضر الطرف اآلخر، فكل شخص 
يشعر أنه أنجح من الطرف اآلخر، وأن وضعه 
االقتصادي أفضل، مما قد يكون له آثار سلبية 
أحياناً، ويؤدي إلى الخالفات والمشاكل وتفشل 

زيجة المهنة الواحدة.
من  الزيجات  أنجح  من  أن  د.نجوى  وتعتقد 
الواحدة، هو زواج من يبحثون  المهن  أصحاب 
في  ذلك  ويتحقق  العلم،  وهو  واحد،  هدف  عن 
تنجح زيجات  الجامعة، وقد  المعلمين وأساتذة 
للشريعة  لدراستهم  نظراً  المحاماة،  مهنة 
التفاهم  أن  إلى  اإلشارة  اإلسالمية. وهنا يجب 
بين الزوجين، وحب كل طرف لمصلحة اآلخر، 
على  بالصالح  ويعود  لالستمرار،  األنجح  هو 
األبناء، ويحقق استقرار األسرة، وتبقى الصحة 
النفسية لكل من الطرفين، هى أساس نجاح أي 

عالقة اجتماعية.
الزواج  على  تأثير  لها  أخرى  عوامل  وهناك 
تغير  منها  نفسها،  المهنة  من  كان  ولو  حتى 
نتيجة  والمشاعر  والشخصي  العاطفي  الوضع 
ظروف المجتمع، بحكم أننا بشر نتغير ونتلون 
ي  ر و ضر مع الحياة، ولكن الرضا الذاتي  
أجل  من  والتضحية  الزوجية  السعادة  لنجاح 

اآلخر، والبعد عن األنانية.
بالدرجة  ذكوري  مجتمع  وتضيف:»نحن 
على  اإلنفاق  عبء  الزوج  يتولى  إذ  األولى، 
األسرة، وتتحمل الزوجة المسؤولية الكاملة عن 

ح�صن �صحاته: فر�صة 

للنقا�ص واحل�ار 

والتفاهم والت�ا�صل 

الذهني والعقلي قبل 

الروحي

جن�ى ال�صايب: اخل�ف 

من الغرية العلمية 

والعملية يف حال تف�قت 

الزوجة على الزوج 
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تحقيق

البيت والتربية إلى جانب عملها، بهدف تحسين 
الدخل  أن يصبح  إلى  المسألة  الدخل، وتتحول 
االقتصادي نقمة، ألن األوالد يدفعون في النهاية 

ضريبة إهمال الزوجين بسبب انشغالهما«.
مزايا وعيوب 

التحرير  رئيس  فوزي  أمل  الصحفية  الكاتبة 
تصدرها  التي  الدنيا  نصف  لمجلة  السابق 
بالكاتب  ترتبط  الصحفية  األهرام  مؤسسة 
لإلعالم  الدولة  وزير  هيكل  أسامة  الصحفي 
من  الواحدة  المهنة  لزواج  أن  السابق..ترى 
أن  المزايا  ومن  وعيوباً،  مزايا  تجربتها  واقع 
مثل  ومتطلباتها،  المهنة  طبيعة  يعلم  طرف  كل 
السفر الكثير، والتعامل مع الفئات المختلفة من 
مع  األسرية  العالقات  في  والتداخل   ، المجتمع 

الزمالء، والتعامل مع الجنس اآلخر.
بين  الثقة  من  مساحة  توفرت  حال  وفي 
النجاح  الواحدة  المهنة  زواج  يحقق  الطرفين، 
الزيجات  من  النوعية  هذه  أن  ذلك  المطلوب، 
والتجاريين  الفنانين  بين  عادة  تكثر  والتي 
ما  غالباً  واإلعالم،  الجامعة  وأساتذة  واألطباء 
توفر فرصة لتبادل وجهات النظر، والحديث عن 

هموم المهنة.
ما  كثيراً  الزوجية،  حالتنا  في  وتضيف:» 
الواحدة، وهي  مهنتنا  تشغلني وزوجي قضايا 
الصحافة وقضايا حرية الرأي والتعبير، فضالً 
زوجي،  يكتبه  ما  لكل  األولى  القارئة  أنني  عن 
أيضاً  وعامل مساعد فيما يكتبه وينشره، وهو 
كذلك، وكثيراً ما أقول لو كنت متزوجة من رجل 

الصحفية، فمن  أخرى غير مهنتي  يمتهن مهنة 
الممكن أال يتفهم طبيعة عملي«.

الصحفي  الكاتب  زوجها  أن  فوزي  وتتابع 
أسامة هيكل متفهم تماماً لعملها، وتضيف:»لدينا 
ونصف  العام  يتعدى  ال  عمرهما  كان  طفالن 
وثالث سنوات، وجاءت لي مهمة عمل صحفية 
بسبب  السفر  في  مترددة  وكنت  بالخارج، 
األوالد، لكن وقوف زوجي بجواري وتشجيعه 
هو  وتحمل  اليابان،  إلى  أسافر  جعلني  لي، 
الذي  سفري  طيلة  األوالد  مسؤولية  ووالدته 
استغرق ثالثة أسابيع«. لذلك فإن نجاح زواج 
المهنة الواحدة، يعتمد على الشخصية الناضجة 
والثقة في النفس، ذلك أن الفشل سيكون محتوماً 
على هذه النوعية من الزيجات، حال تولد شعور 
بالنقص لدى طرف من األطراف، أو وجد طرف 
نجاح  من  قاتلة  غيرة  أو  محمود،  غير  تنافساً 
أحد  لدى  بالذات  شعور  أو  بالتحديد،  الزوجة 

الطرفين، حيث تبدأ المشاكل والصراعات.
المهنة  زيجات  أصحاب  فوزي  وتنصح 
هناك  يكون  بأن  تجربتها،  واقع  من  الواحدة 
سبيل  في  األحيان  غالب  في  وتنازالت  توازن، 
تحقيق الحياة الزوجية المستقرة.. وتسوق مثال 
على ذلك من حياتها الزوجية عندما تلقت زيارة 
إلى تايالند، وفي الوقت نفسه تلقى زوجها دعوة 
األوروبية،  الدول  إحدى  في  مؤتمر  لحضور 

وهناك أطفال صغار يحتاجون الرعاية.
بالنسبة لزوجي كان مهماً  تضيف:»المؤتمر 
تكن  لم  التي  لتايالند  زيارتي  بعكس  للغاية، 

في  بالبقاء  قراري  كان  لذلك  نفسها،  باألهمية 
الزوج  سفر  وتفضيل  األوالد،  لرعاية  القاهرة 
لحضور المؤتمر، فرجاحة العقل وتقدير األمور 
زيجة  إلنجاح  للغاية  مهم  أمر  الحالة،  هذه  في 
المهنة الواحدة«. والمؤكد أن الصراع واألنانية 
لمهنة واحدة،  الممتهنين  الزوجين  بين  والغيرة 
التعاون  أن  حين  في  الخسارة،  إلى  تؤدي 
للطرفين،  النجاح  يحققا  بأن  كفيالن  والتفاهم 
توجت  التي  الناجحة  الزيجات  بعض  وأعرف 
بإنشاء شركة لإلعالم والدعاية بين زوجين من 
الذين  األطباء  بين  كذلك  واألمر  نفسها،  المهنة 
يقومون بعمل كيان كبير مثل إنشاء مستشفى. 
نماذج  هناك  فوزي،  تقول  كما  المقابل  وفي 
بسبب  ناجحة،  أسرية  حياة  إقامة  في  فشلت 
واألنانية  األمور  إدارة  في  الحكمة  فقدان 
والغيرة، خاصة أن مهنة الصحافة فيها شعور 
لذلك  المهنة،  طبيعة  تفرضها  وتنافس  بالذات 
الفهم والتقدير لظروف  الكثير من  يتعين توفر 
الزوج في هذه الحالة، وإدارة الموضوع بذكاء، 
األمور  إدارة  أما  النفسية،  الظروف  مراعاة  مع 
باالنفعال والمشاعر، فإن ذلك يؤدي في النهاية 

إلى الفشل.

دستور »الصادات الثالثة«
التضامن  وزير  عبدالخالق  جودة  الدكتور 
االجتماعي المصري األسبق، وأستاذ االقتصاد 
المعروف يحكي عن تجربة زواجه من زميلته 
الدكتورة كريمة كريم، استاذة االقتصاد أيضاً، 
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منذ خمسينيات  بذوره  بدأت  ناجح  زواج  وهو 
القرن الماضي، وسرده الزوجان معاً في كتاب 

حمل عنوان »حكاية مصرية«.
يقول د.جودة لـ:»999«: »اتفقت مع وزوجتي 
دستور  على  الرتباطنا  األول  اليوم  منذ  كريمة 
يتكون من ثالثة » صادات«: الصدق، الصراحة، 
األولى،  صاد«   « الـ  عن  خروج  وأي  الصفح، 
تصبح هناك مشكلة كبيرة، فحين يحدث سلوك 
للصدق  تعارض  به  ليس  خاطئ  تصرف  أو 
والصراحة، يكون الصفح عن مكنون ما بداخل 
واالعتراف  ووضوح،  بصراحة  منا  واحد  كل 
غير  األخطاء  عن  والعفو  والخطأ  بالمشكلة 

المقصودة.
بمثابة  الصادات«   « هذه  كانت  وبصراحة، 
اآلن  حتى  تزال  وما  حياتنا  طوال  أمان  صمام 
ولهذا  بيننا،  العالقة  إدارة  في  األساس  هي 
التفاهم  نتيجة  بيننا  كبير  تناغم  هناك  السبب 
إنتاج  لديهما  زوجين  أكبر  ونعتبر  والتكاتف، 
علمي مشترك في مجال علم اإلدارة، إذ لنا نحو 
10 كتب ومقاالت مشتركة، منها كتاب »حكاية 
بتأليفه سوياً، ونحكي فيه  الذي قمنا  مصرية« 
أفكر بمزيج من  قصتنا، فهي تفكر بعقلها وأنا 

االثنين الحب والعقل معاً.
ويتابع د.جودة، أنه وزوجته التي جاءت من 
الصمود  في  نجحا  منه،  أعلى  اجتماعية  طبقة 
من  قائالً:»جئت  ويضيف  الحياة،  قسوة  أمام 
أطراف الريف وقاع المدينة، ال أدري شيئاً عن 
من  جاءت  وزوجتي  الصاخبة،  المدينة  حياة 
عن  تدري شيئاً  ال  والرفاهية  الرشاقة  ضاحية 

أحشاء المدينة ومعاناتها، وجمعنا العمل وقررنا 
التباين  يحول  أن  الجميع  وتوقع  االرتباط، 
الثقافى واالجتماعى من دون إتمام هذا االرتباط، 
لكن تمكنا بفضل الله والحب والتعاون بيننا من 

الصمود وتحقيق قصة زواج ناجحة«.
واألصل في الزواج أن يكون في إطار المودة 
والرحمة بين الطرفين، فالعالقة أساسها التكامل 
والتعاون، وليس التنافس والتنافر، كما أن قوى 
واإليثار،  التضحية  على  المبنية  الحقيقي  الحب 
أقدر بكثير على الصمود من الحب المبني على 
األنانية والحقد، وسرطان الغيرة، كما يجب على 
لخلق جو حميمي وجميل،  يسعيا  أن  الزوجين 
لصالح  النهاية  في  ويصب  وداعم،  مكمل  ألنه 

الطرفين.
بفتاة  االرتباط  مزايا  عن  د.جودة  ويحكي 
بينهما.. الطبقي  التفاوت  رغم  المهنة  ذات  من 

قصيرة  منحة  فى  كندا  إلى  يقول:»سافرت 
البقاء  وقررنا  ذلك،  بعد  زوجتي  بي  لحقت 
هناك للحصول على الدكتوراه، ومررنا بمرحلة 
مواردنا،  نفدت  إذ  معاً،  والصمود  المعاناة  من 
البشر،  وقسوة  الحياة  لعواصف  وتعرضنا 
ولكن جاءت نسمات إنسانية جميلة، حين عرض 
مرتب  عن  للتنازل  استعدادهما  علينا،  زميالن 
المعيشة  في مصاريف  لنتشارك جميعاً  البعثة 
التي  الشركة  والدراسة، كما عرض علينا مدير 
نعمل بها قرضاً لتسديد رسوم الدراسة، حتى 
ال يفوتنا موعد التسجيل في الجامعة في الوقت 

المحدد«.
البقاء  أجل  من  كفاحنا  ويضيف:»كان 

المهن،  مختلف  مارسنا  فقد  مؤثراً،  العلم  ونيل 
وتعرضنا لضغوط بدنية ونفسية، لكن كتبت لنا 
نهاية سعيدة، إذ استكملنا سوياً الماجستير فى 
تزامن مخطط، لتأتي مرحلة الدكتوراه في شرق 
دراسية  منحة  على  منا  كل  حصل  حيث  كندا 
سنوات  مرور  رغم  اآلن  حتى  زلت  وال  كاملة، 
طويلة أتعجب من قدرة وصمود زوجتي »بنت 
األكابر« التى اعتادت على العز والراحة، وكيف 
قوة  لعلها  الصعبة...  المعيشة  ظروف  تحملت 
إنه  الهائل...  الصمود  هذا  ألهمتها  التي  الحب 

الحب، وإن أطلقت عليه أسماء أخرى«.
ويؤكد من واقع تجربته أنه من الممكن ادارة 
العالقة بين الزوجين من خالل قانون اإلضافة 
وطاقة  طاقتي  خالل  من  أنه  بمعنى  والجمع، 
من  أكبر  طاقات  مجموع  على  نحصل  زوجتي 

طاقتنا معاً، وهذا في مصلحة األسرة. 
ومن واقع تجربة الزواج من مهنة واحدة، فإن 
لمسناه  ما  وهو  ويفيد،  يستفيد  منا  طرف  كل 
اختالف  وجود  من  الرغم  فعلى  وزوجتي،  أنا 
فكري وعقائدي بيني وبينها، إال أنه خالف بناء 
األفكار  في  تباينات  يحدث  ما  فكثير  وخالق، 
بيننا في المؤتمرات والندوات التي نشارك فيها 
البناء والمصلحة  إنها تكون في حدود  معاً، إال 
بأن  أننا نؤمن سوياً  الهدم، ذلك  العامة، وليس 
والحجة،  النية  حسن  بشرط  رحمة،  االختالف 
ويضيف:»نحن  واالستفادة.  لإلصالح  والعمل 
في النهاية نعيش تحت سقف واحد، واالختالف 
نقطة  وليس  قوة،  عنصر  نعتبره  األساس  في 
ضعف، طالما كان مبنياً على الحجج والبراهين«.
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حوار

أحمد بن سعيد: لـ »999«: 
إكسبو 2020 دبي 

بوابة العالم 
لالطالع على حضارة اإلمارات 

متابعة وحو�ر: خالد �لظنحاين
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لجمع  فرصة  دبي   2020 إكسبو  يشكل 
المجتمع العالمي بروح مفعمة باألمل والتفاؤل، 
عصر  في  أفضل  مستقبل  رسم  في  لإلسهام 
ما بعد »كوفيد- 19«، عبر إلهام حلول جديدة 
ومشّوقة لتحديات العالم األكثر إلحاحاً. ويعتبر 
ُيقام في  إكسبو 2020 دبي أول إكسبو دولي، 
منطقة الشرق األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، 
حيث  العربي،  العالم  في  ُيقام  حدث  وأضخم 
الناس عبر استضافة  المرتقب،  الحدث  سيُلِهم 
أنحاء  من  ابتكاراً  األفكار  وأكثر  العقول،  أنبغ 

العالم.
»تواصل  للحدث  الرئيس  الشعار  ويستند 
االقتناع  إلى  المستقبل«،  وصنع  العقول.. 
الراسخ بأن التقدم واالبتكار ال يمكن تحقيقهما 
واألفكار  اإلنسان  قدرات  في  باالستثمار  إال 
وسيكون  وفريدة.  جديدة  بطرق  اإلبداعية، 
نوعها،  من  فريدة  تجربة  دبي   2020 إكسبو 
اإلنسانية،  بالروح  أشهر  ستة  لمدة  واحتفاالً 
بناء  أجل  من  للتعاون  الجميع  ستُلِهم  التي 
فرصة  وسيشكل  للجميع.  أفضل  مستقبل 
إلنشاء الروابط وتجديدها، ولالستمتاع بروعة 
األعمال  ولممارسة  المميز،  الفعاليات  برنامج 

أيضاً.
وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، 
رئيس اللجنة العليا إلكسبو 2020 دبي، رئيس 
األعلى  والرئيس  المدني،  للطيران  دبي  هيئة 
مع  حواره  في  اإلمارات،  طيران  لمجموعة 
بوابة  سيكون  دبي   2020 إكسبو  أن   »999«
العالم لزيارة دولة اإلمارات والتعرف على هذه 
المنطقة، وهو ما سيتيح لنا فرصة تعزيز اطالع 
تواصل  في  ودورنا  حضارتنا،  على  العالم 

الشعوب والثقافات المختلفة.

حقبة جديدة
وأشار سموه إلى أن إكسبو 2020 دبي يسعى 
ألن يكون بداية حقبة جديدة في تاريخ المنطقة 
واالنفتاح،  والتعايش  والنمو  البناء  عنوانها 
وأضاف:»بعد أسابيع قليلة، سيفتح إكسبو 2020 
الذهبي  باليوبيل  للعالم؛ وسنحتفل  أبوابه  دبي 
اإلمارات مع جميع ضيوفنا، وسنحتفي  لدولة 
يستشرف  الذي  الفتي،  بلدنا  إنجازات  بجميع 
آفاق المستقبل برؤية ثاقبة بما في ذلك التنظيم 
االستثنائي ألول إكسبو دولي يقام في المنطقة 
وبأعلى المعايير على الرغم من التحديات التي 
واجهها العالم السنة الماضية. وسنواصل عملنا 
مع الجميع من خالل هذا الحدث الدولي الضخم 
لإلنسانية  الرخاء  من  المزيد  تحقيق  أجل  من 
»سيقدم  سموه:  وأوضح  األرض«.  ولكوكب 
إكسبو 2020 دبي تجربة استثنائية ال مثيل لها 
لجميع زوارنا، ودبي جاهزة ليكون لهذا الحدث 
الدولي إرث يبعث على الفخر في دولة اإلمارات 
نعمل  راسخ  التزام  هو  شعبها،  نفوس  وفي 
بإصرار وعن كثب مع المؤسسات المحلية في 
دولة اإلمارات وفي دبي على تحقيقه بالتعاون 
الرسميين  وشركائنا  الدوليين  مشاركينا  مع 

وجميع مكونات المجتمع اإلماراتي«.
دبي   2020 إكسبو  أن  إلى  سموه  وأشار 

يتزامن مع الذكرى السنوية الخمسين لتأسيس 
يمثل  ما  وهو   ،2021 عام  في  اإلمارات  دولة 
مدار  وعلى  الدولة.  تاريخ  في  مهمة  محطة 
تاريخها، تمكنت دولة اإلمارات من إبهار العالم 
ويهدف  المدهشة.  وإنجازاتها  السريع  بنموها 
إكسبو 2020 دبي إلى إلهام الناس، لتبني روح 
على  أخرى،  سنة   50 مدى  على  هذه  االبتكار 
تحقيق  في  العالمي  الحدث  وسيسهم  األقل. 
نمو  دعم  عبر   ،»2071 اإلمارات  »مئوية  خطة 
المشروعات  تطوير  وتحفيز  السياحة  قطاع 
المكانة  وتعزيز  اإلمارات،  دولة  في  المبتكرة 
العالمية للدولة كوجهة مثالية لتأسيس األعمال 

التجارية ومزاولتها.

التنوير واإلبداع
وذكر أن استضافة أول إكسبو دولي في 
صاحب  سيدي  لرؤية  تجسيد  هي  المنطقة 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 
دبي »رعاه الله« بأن تصبح اإلمارات مركزاً 
والتعايش  واالبتكار  واإلبداع  للتنوير  عالمياً 
هذا  نجاح  بأن  دائماً  نعلم  وكنا  اإلنساني. 
بين  جماعياً  جهداً  يتطلب  الوطني  المشروع 
جميع المؤسسات المحلية في دولة اإلمارات 

�صيقدم اإك�صب� 2020 دبي جتربة ا�صتثنائية 

ودبي جاهزة ليك�ن لهذا احلدث الدويل 

اإرث يبعث على الفخر
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حوار

العالم.  أنحاء  من  والمشاركين  والشركاء 
أسابيع تفصلنا عن الترحيب بالعالم وانطالق 
نحن  التي  المشترك،  والعمل  التعاون  منصة 
في أمس الحاجة إليها. ومن اإلمارات التي ال 
تعرف إال التفاؤل واألمل، سنعمل مع شركائنا 
وسيُسهم  للتحديات،  واقعية  حلول  لتقديم 
قيادتنا  رؤية  تحقيق  في  دبي   2020 إكسبو 
اإلمارات  دولة  مكانة  ترسيخ  نحو  الرشيدة 
كبلد قادر على تخطي حدود الصعاب وتحقيق 
إنجازات كان يظنها بعضهم مستحيلة. مؤكداً 
على التفاؤل باستقطاب العدد المستهدف من 
الزيارات إلى الحدث خالل فترة انعقاده من 
1 أكتوبر 2021 لغاية 31 مارس 2022. وقال 
2020 دبي ما زلنا  »نحن في إكسبو  سموه: 
خالل  زيارة  مليون   25 باستقبال  متفائلين 
في  ُيقام  دولي  إكسبو  ألول  الستة  األشهر 
منطقة الشرق األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، 
في  الزوار  بجميع  سنرحب  بأننا  وواثقون 
وعائالتهم  هم  ليتمكنوا  وآمنة  أجواء صحية 
زيارتهم  خالل  االستمتاع  من  وأصدقاؤهم 
البال، ومازلنا عازمين على  آمنين ومرتاحي 
وذات  هادفة  تجربة  بتقديم  بوعدنا  الوفاء 
معنى حقيقي ستؤدي من خالل تواجد العالم 
في مكان واحد، وبروح تعاون جاد إلى خدمة 
المجتمعات واإلنسانية في جميع أنحاء العالم، 
 2020 إلكسبو  الحقيقي  الجوهر  هو  وهذا 

دبي«.
بناء المستقبل

هي  دبي   2020 إكسبو  مهمة  أن  وأضاف: 
يمكننا  اإلنسان،  كرامة  محوره  مستقبل  بناء 
الرسالة  هذه  إيصال  في  المشاركة  جميعاً 
العربية  اإلمارات  دولة  ليست رسالة  التي هي 
 200 من  أكثر  بل هي رسالة  المتحدة فحسب، 
أن  على  سموه  وشّدد  دولية.  ومنظمة  دولة 
استضافة إكسبو استثنائي، مع ضمان تطبيق 
أفضل تدابير الصحة والسالمة والرفاه لجميع 
تمثل  ذاته،  الوقت  في  والزوار  المشاركين 
األولوية القصوى إلكسبو 2020 دبي، الفتاً إلى 
استقبال أكثر من 100 ألف زائر بجناح االستدامة 
»تيّرا«، في األشهر القليلة الماضية، في تجربة 
األخير  االجتماع  استضافة  عن  فضالً  ناجحة، 
للمشاركين الدوليين، الذي أقيم في مركز دبي 
مئات  ضّمت  »حضورية«  بفعاليات  للمعارض، 

الموفدين من الدول المشاركة.

اإلجراءات االحترازية
في  الزوار  شهده  مما  أن  سموه  وذكر 
برنامج  قرب،  عن  ولمسوه  المناسبتين 
تبناه  الذي  الموّسع  االحترازية  اإلجراءات 
إكسبو 2020 دبي، من أجل ضمان سالمة جميع 
التعاون  عبر  والموظفين،  والمشاركين  الزوار 
الوثيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في 
وبما  دبي،  في  الصحة  وهيئة  اإلمارات،  دولة 
يتماشى مع أحدث المعلومات واإلرشادات من 
منظمة الصحة العالمية.. وتشمل هذه اإلجراءات 
التعقيم  ومحطات  حرارية  كاميرات  تركيب 
الكمامات،  بارتداء  وااللتزام  الموقع،  أنحاء  في 
موضحاً  االجتماعي.  التباعد  إجراءات  وتطبيق 
الناجح  اإلمارات  دولة  برنامج  على  بناء  أنه 
للتطعيم ضد فيروس »كوفيد- 19«، فإن إكسبو 

اإك�صب� 2020 دبي ي�صعى لأن يك�ن بداية حقبة 

جديدة يف تاريخ املنطقة عن�انها البناء والنم� 

والتعاي�ص والنفتاح
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2020 دبي يقدم أيضاً التطعيم لجميع المشاركين 
الرسميين وموظفيهم مجاناً.

الحدث التاريخي.. برامج ومفاجآت..
الحدث  موعد  عن  تفصلنا  معدودة  أيام 
العالم وطاقاته  التاريخي؛ حيث تجتمع عقول 
على أرض دولة اإلمارات في إكسبو 2020 دبي 
الدولي، ويقدم فرصة تاريخية إلعادة صياغة 
األفكار التقليدية التي كانت تسيطر على العالم 
للتنبؤ  جديدة  طرق  وابتكار  الجائحة،  قبل 
المتوقعة  وغير  الكبيرة  التحديات  ومواجهة 
والتي يمكن أن تكون لها تأثيرات سلبية كبيرة 
الدول،  واقتصادات  الناس  وحياة  على صحة 
البيئية  والقضايا  الفقر  دوامة  من  والخروج 

التي تسيطر حالياً على كوكب األرض .

»إكسبو« استثنائي
مميز  حدث  هو  دبي   2020 إكسبو 
الثقافات  االطالع على  للمستكشفين ومحبّي 
المختلفة وعشاق الطعام، ولألطفال واألجداد، 
والمسافرين  والمخترعين  األعمال  لرواد 
في  والراغبين  وللسياح  األعمال  ألغراض 
استكشاف المستقبل. ذلك أن برامج الزيارات 
التي يمكن الوصول إليها بسهولة، ستمّكن كل 
زائر من اكتشاف ابتكارات قادرة على إحداث 
تتكرر  ال  وتجارب  عالمي،  وترفيه  التغيير، 
مرتين في العمر ضمن نطاق اهتماماته، بما 
تبهرهم  الزوار،  لجميع  آمنة  تجربة  يضمن 

وتلهمهم وتنعش حواسهم.

جوالت »إكسبو«
وفي السياق ذاته، ستقّدم »أساسيات إكسبو« 
العالم في مكان واحد، بما في ذلك ابتكارات مثل 
أكبر قمر اصطناعي إذاعي في العالم، قادر على 
وطابعة  الفضائية،  الحياة  من  إشارات  رصد 
حيوية باألبعاد الرباعية قادرة على إعادة إنتاج 
خاليا حيّة، فضالً عن الموسيقى العالمية، وفرق 
الغناء، وعروض األوركسترا، وأكالت من بلدان 
ربما لم يخطر على بال الزوار تجربتها من قبل. 
رحلة  فستقدم  للعائالت«،  إكسبو  »جولة  أما 
تفاعلية مليئة بالمرح والتجارب التعليمية لجميع 
األعمار، من فرقة روبوتات موسيقاها مستلهمة 
سمكة  مع  مقابلة  إلى  »بيتهوفن«،  أعمال  من 
عمالقة حادة األسنان، في وقت ستكون »جولة 
إكسبو لألزواج« جاذبة للراغبين في استكشاف 
في  بما  الموقع،  في  رومانسية  األكثر  األماكن 
عروض  ستقدم  التي  الوصل«  »ساحة  ذلك 
أضواء ليلية على شاشتها العمالقة بنطاق 360 

درجة.

الصحة واللياقة
بدورها، ستصحب »رحلة إكسبو للتصاميم 
والعمارة« الزواَر في جولة تطوف أبرز معالم 
موقع إكسبو 2020 دبي المعمارية، بداية من 
شكل  على  المصمم  اإلمارات  دولة  جناح 
صقر، إلى المباني واألجنحة المستدامة التي 
تمزج الطبيعة بفن العمارة، فيما يمكن للزوار 
تذوق  الطعام«،  لعشاق  إكسبو  »رحلة  في 

نجوم  أحد  إلى  والتعّرف  األطعمة،  مستقبل 
عالمي جديد  أطباق مطبخ  تذوق  أو  الطهي، 
أثناء مشاهدة العروض.كما يستطيع الزوار 
استكشاف رفاه البشر عبر »رحلة إكسبو في 
للزائر  يمكن  حيث  واللياقة«،  الصحة  مجال 
ركوب دراجة، أو حضور دروس اليوغا في 
حديقة اليوبيل، واالستمتاع بأحدث األطعمة 
واستكشاف  العالية،  الغذائية  القيمة  ذات 
ابتكارات الرعاية الصحية القادرة على إحداث 

تغيير في حياتنا.

األعمال والتنقل
»رحلة  األخرى  الزيارات  برامج  وتشمل 
اللذين يستكشفان  األعمال« و»ريادة األعمال«، 
العالم  أنحاء  من  التغيير  ُصنّاع  يضع  كيف 
يدوم، و»رحلة  إيجابي  أثر  لترك  استراتيجيات 
تستعرض  التي  التنقل«  مجال  في  إكسبو 
حركة  ُتسّهل  التي  التالي،  الجيل  ابتكارات 
العالم،  أنحاء  في  والبضائع  والناس  البيانات 
تغيير  الذكاء االصطناعي في  إسهام  بداية من 
التي بها نحيا ونتعلم ونلعب، ووصوالً  الطرق 
بوسع  وسيكون  الجّوي.  السفر  مستقبل  إلى 
الرأسية،  المزارع  استكشاف  كذلك  الزوار 
عبر  الطاقة،  الصفرية  األجنحة  في  والتنزه 
الطاقة«، فيما يمكنهم  »رحلة إكسبو في مجال 
والمبتكرين«  التقنية  لهواة  إكسبو  »جولة  في 
والفضاء،  االصطناعي  الذكاء  استكشاف 
مع  الغداء  لتناول  واالستراحة  المعزز  والواقع 

الروبوتات.
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الجريمة و العقاب

لم يكن أحد يتوّقع أْن يتعّرض محّل )ط، ب، 37 
عاماً(، ذات يوم للّسطو والّسرقة.. 

الخليوي،  أجهزة  ببيع  المختّص  المحّل  هذا 
تّمت  والذي  الكمبيوتر،  ومعّدات  واإلكسسوارات، 

سرقته بطريقة مْرسوَمة من قبل..
وبالرغم من أّن المحّل واقع في شارع حيوّي من 
شوارع إحدى مدن الدولة، ومع ذلك فقد تّمت عملية 
الّسطو عليه ليالً.. أهي جرأة السارقين ووقاحتهم؟ 
أم هي امتهانهم مثل هذا النّوع من عمليات الّسرقة 
بال مباالة، كما رصدتهم الكاميرا، المثبّتة بأعلى باب 
المحّل الجرار من الخارج، قبل أن تنجلي الحقيقة 

الّدامغة، وينكشف المستور والغامض؟!

وفي التفاصيل:
التجاري، كما جرت  المحّل محلّه  أغلق صاحب 
العادة، على الساعة الثانية عشرة ليالً، آِخذاً طريقه 
والّشقاء  التّعب  من  يوٍم  بعد  منزله،  إلى  بسيّارته 
واألخذ والرّد مع الّزبائن.. والمحّل مملوء بالبضاعة، 

التي سبق اإلشارة إليها.. 
وفي صباح اليوم التالي، فوجئ التاجر ) ط.ب( 
الحديدي  قفلُه  بأن  الجرار  المحل  باب  رْفعه  لدى 
المحّل  وجد  الّداخل..  إلى  دخوله  ولدى  مكسور، 
للّسرقة  تعّرض  وقد  عاِرَمة،  فوضى  حالة  في 
والّسطو بطريَقتِي الكسر والخلع، حيث تّمت سرقة 
من  )موبايل(،  متحرك  هاتف  150 جهاز  من  أكثر 

�إعد�د: وجيه ح�شن

باإلضافة  المحّل،  ضمن  المتوافرة  األجهزة  أْغلى 
وُمعالِجات صيانة،  كمبيوتر،  ُمعالَِجات  إلى سرقة 
الثّمن، بحيث  و»كروت ذاكرة«، و»فالشات« غالية 
وصلت قيمة المسروقات بشكل تقديري، كما صّرح 
التّاجر “ط. ب” لرئيس مركز الشرطة – فيما بعد – 

إلى مبلغ عاٍل جّداً، ُقدِّر بالمئات من اآلالف..
يكن  لم  القاهر،  المأَسوي  الحدث  هذا  وأمام 
أمام صاحب المحّل سوى التوّجه إلى أقرب مركز 
حدث  ما  بتفاصيل  مسهب  بالغ  لتقديم  للشرطة، 

لِمحلّه..
ووّجَه رئيس مركز الشرطة عناصره في قسم 
البحث  بضرورة  الجنائيّة«  والمباحث  »التحرّيات 
القبض  وإلقاء  الفاعلين،  ومعرفة  السارقين،  عن 
عليهم بأسرع وقٍت ممكن، لينالوا جزاءهم العادل، 
بسبب قيامهم بهذه الِفْعلة النّكراء، وتحّديهم الوقح 

الّسافر ألمن البالد والعباد..
ولكْن، وعلى الّرغم من تكسير الّساِرِقين جهازي 
الكمبيوتر المخصصين للعمل والمراقبة في المحل، 
المراقبة،  كاميرا  لشريط  االحتياطي  )الهارد(  فإّن 
أظهر عمليّة دخول ُملثَّمين “وهما في مقتبل العمر” 
المحّل ليالً في الساعة الثالثة إال الّربع، أي بعد خلّو 
الشارع الرئيس من الماّرة تماماً، خاّصة وأّن الوقت 
وسكينة  نوم  حالة  في  والناس  جّداً،  ُمتأّخراً  كان 

ورقود..
وأظهرت الكاميرا الّشاّبين الّسارقين، وقد وضع 

كّلٌ منهما اللثام قْصد التخّفي، وعدم ظهور مالمح 
الوجه بتاتاً، وهما ُيقِدمان على سرقة أجهزة المحّل 
غالية األثمان، ووضعها بسرعة وبطريقة عشوائيّة 

ضمن حقيبة جلدية كبيرة الحجم.
ثالث  شخص  قيام  عينُه،  الّشريط  أظهر  كما 
على  الخارج  من  الحديدي  السّحاب  بإغالق 
الّسارَقين، األمر الذي يؤّكد اشتراك عصابة منّظمة 

بالعمليّة برّمتها..
من  ألكثر  الّشريط  هذا  إعادة  من  غم  الرُّ وعلى 
الختفاء  نظراً  شيء،  في  ينفع  لم  ذلك  فإّن  مّرة، 
بطريقة  المحّل  دخال  اللذين  الّساِرَقين  مالمح 
بل  األضواء،  ُيشِعال  لم  كونهما  ُمتثعلِبة،  أفعوانيّة 
جاء اعتمادهما في ذلك على ضوء أحد الموبايالت 
وقف  الذي  الثالث  الشخص  مالمح  وأيضاً  فقط، 

خارج المحل ألنه كان ملثماً مثلهما.
وُمضاعفاتها،  الّسرقة  عمليّة  على  أيام  ومضت 
حتى ظهر طرف خيط أّول لهذه العمليّة الخِسيَسة، 
ر  الذي قد ُيفِضي إلى السارقين، ذلك من خالل تذكُّ
صاحب المحّل “ط. ب “، أّن اللصوص الّسارقين، 
قد قاموا بعملية الّسرقة ألجهزة من دون عبواتها 
الكرتونيّة الذي يحتفظ بها في مستودع صغير في 
بكّل  الخاّصة  “الباركودات”  يظهَر  ما  المحل، وهو 

جهاز تّمت سرقته..
وعبر مكتب النّائب العام في المدينة، وصل كتاب 
رسمي مرسل من قيادة الشرطة في المدينة، إلى 

 »الباركود« 
َكشَف اللغز! 
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لمحاولة  المدينة،  في  االتصاالت«  »شركة  إدارة 
المشينة  العمليّة  بهذه  الُمتوّرطين  الفاعلين  معرفة 

من خالل الباركودات.
هاتف  رقم  عن  الكشف  ومن خالل  أيام،  وبعد 
من  المسروقة  المتحركة  الهواتف  أحد  استعمل 
المحل، تّم رصد اسم صاحب الرقم، وهو المدعو 
حيث  اآلسيوية،  الجنسية  من  19عاماً(،  ر  )ب. 
قسم  عناصر  ِقبَل  من  المراقبة،  تحت  وضعه  تّم 
تولّوا  والذين  الجنائيّة«،  والمباحث  »التحرّيات 
كشف مالبسات الواقعة من ألفها إلى يائها، حيث 
َتبيََّن مرافقته عدداً من أصحاب السمعة السيّئة في 

المدينة..
المسروقة  الهواتف  ألحد  )ب(  استعمال  وكان 
بمثابة “غلطة الشاطر التي تساوي ألف غلطة”ما أن 
حانت ساعة الّصفر، حتّى تّم إعداد دورّية شرطيّة 
قامت  الجنائية«،  والمباحث  التحرّيات  »قسم  من 
بإلقاء القبض على المدعو )ب( ، داخل محّل لبيع 
الـ »سي دي«، وبرفقته صديقه المدعو )ك، ش، 24 

عاماً( من الجنسيّة اآلسيوية أيضاً..
بعظمة  منهما  كّل  اعترف  معهما،  وبالتحقيق 
ب(،  )ط.  المدعو  محّل  بسرقة  ليالً  بقيامه  لسانه 
باالشتراك مع شخص آَخَر من الجنسية اآلسيوية 

كذلك، ثم تواروا عن األنظار.. 
من  أيام  لبضعة  المحّل  مراقبة  بعد  ذلك،  وتّم 
متى  ُيفتح صباحاً،  متى  السارقين..  هؤالء  جانب 

من  المحّل  موجودات  مراقبة  وكذا  ليالً،  ُيغلق 
الّداخل، بعدما ترّدد عليه أفراد العصابة سابقاً أكثر 
المحّل  داخل  الموجودة  البضاعة  لمعاينة  مّرة  من 

والُمراد الّسطو عليها.
َقْصد  ر(  )ب.  سيّارة  العصابة  واستخدمت 
إلى  نقلها  ثّم  ومن  جميعاً،  المسروقات  توضيب 

أماكن محّددة سلفاً..
والمباحث  »التحرّيات  عناصر  مداهمة  ولدى 
)ك(،  وصديقه  )ب(،  الّساِرَقين  منزلَي  الجنائيّة« 
)ط(،  محّل  من  المسروقة  البضاعة  على  عثروا 
فّضي،  لونه  لّماع  حديدي  سيف  إلى  باإلضافة 
حديد،  ومنشار  للّسرقة،  ُمخّصصة  وقفازات 
بطول  حربي  وسّكين  متعّددة،  بأحجام  ومطارق 

60سم، وأقنعة للتخّفي والتّورية والتّمِويه، إلخ...
الّسارَقين عن  التحقيقات مع هذين  كما كشفت 
شريكهما الثالث المدعو )ر.ش 20 عاماً( وهو ابن 
عم )ك. ش( ، وكانت مهمته غلق باب المحل الجرار 
أي  مرور  حال  في  والتحذير  والمراقبة  خلفهما، 

شخص أو سيارة أو دورية شرطة. 
وداخل مركز الشرطة المذكور، تّم تثبيت اعترافات 
المقبوض عليهم الثالثة كما ورد على ألسنتهم. كما 
الّسارقين موّجهاً  إلى  المحّل )ط(  تعّرف صاحب 
»التحرّيات  لعناصر  الكبير  الوقت عينه ُشكَره  في 
والمباحث الجنائية«، ولمسؤولي المركز على حسن 
قيامهم بواجبهم المسلكي لحماية البالد والعباد من 

األشخاص الُمتفلّتين الذين يضربون قوانين الحياة 
اآلمنة عرَض الحائط...

وقد أّكد التّاجر )ط( أّن هاجس الشّك، كان أصعب 
من عمليّة الّسرقة ذاتها، ومن الخسائر الفاِدحة التي 
فيها  تّمت  التي  الظروف  غموض  بسبب  تكبّدها، 
عمليّة الّسرقة وطريقتها، ُمبدياً أسفه إلقدام هؤالء 

على سرقة أموال اآلخرين وممتلكاتهم..
وتّم تقديم الُمتهَمين الثالثة إلى القضاء المختّص 
حسب األصول، ومن بعد التّداُول، حكمت المحكمة 
العقابية  »المؤسسات  إحدى  في  بوضعهم  عليهم 
واإلصالحية« في الدولة، ومن ثّم تسفيرهم خارج 
الدولة، بعد قضاء مّدة محكوميتهم، على أاّل ُيسَمح 

لهم بدخول الدولة مّرة أخرى..
يقول  وأمثالهم  السارقين  هؤالء  حالة  وفي 

شاعر:
»ال َرَعى اللُه َمْن ُيبَدُِّد أْمواَل 

              الِعباِد ويجمُع اآلثاَما”
ويقول حكيم: »االعتصام بالله ِغنَى

سبحانه  به  والثقة  َيَسار..  عنده  فيما  والطمُع 
وتعالى راحة من تعِب الّدنيا وِمنِّة الناس«.

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

هو محض صدفة.
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الجريمة و العقاب

المدن  إحدى  دون  أون  روستوف  مدينة  تعتبر 
واحة  بأنها  اشتهرت  التي  الجميلة  الروسية 
للسياحة، إال أن مكانتها تدهورت بسبب قربها من 
منطقة تسمى مثلث الجنون والجريمة، حيث كانت 
في  تتركز  الجرائم  أن  إلى  تشير  الشرطة  تقارير 
منطقة المناجم ومدينة تاغانروك وروستوف أون 
دون التي ظهر فيها كل من القاتل المتسلسل الشهير 
تم  الذي  موخانكين  وفالديمير  تشيكاتيلو  أندرية 
إدراجه في السجل الدموي للقتلة المتسلسلين في 
روسيا. وفي هذه المدينة إضافة الى بلدة شاكتي 
قام موخانكين بإثارة الرعب فيهما حيث قتل تسعة 

أشخاص فيهما في عام 1995. 
ولد هذا القاتل في 22 أبريل 1960 في ضاحية 
نشأ  حيث  روستوف،  إقليم  في  زينروفرادسكي 
في أسرة متدينة، إال أن ذلك لم يمنع من قيام أبيه 
بهجر أمه قبل والدته والزواج من امرأة أخرى. وقد 
الروسي  للزعيم  تكريماً  اسم فالديمير  عليه  أطلق 

فالديمير لينين الذي ولد أيضاً في 22 أبريل.
وكانت  بتربيته  أمه  قامت  طفولته  وخالل 
معاملتها له جافة وخالية من الحنان، كما كانت تكن 
كراهية له وتعاقبه من دون أي سبب ظاهر، وهو ما 
جعله يعاني من االضطهاد األسري وسوء المعاملة، 
ولم يكن يعرف المودة والكلمات الرقيقة مثل أقرانه 
من األطفال، وكان يدرك أن والديه غير راغبين في 
لم  بأنه  يردد  وكان  رعايته.  يتحمال مسؤولية  أن 
يتلق من أمه سوى الصفعات على وجهه واإلهانات 

المستمرة.
وقت  في  والعنف  البلطجة  مرحلة  بدأ  وقد 
ال  رفاقه  مع  وكانت خالفاته  المدرسة،  في  الحق 

ترجمة: د. ح�شن �لغول

بلوغه  بعد  نهائياً  مغادرتها  إلى  دفعه  مما  تنتهي، 
بين  المنزل  من  الهروب  إلى  إضافة  الرشد،  سن 
الوقت واآلخر. كما كان يجد متعة في تعذيب وقتل 
الحيوانات خاصة القطط والكالب، ووصل به األمر 
إلى طعن البقر والخيول حتى الموت وتطور األمر 

بعد ذلك إلى قتل البشر.
كما عرف عنه في ذلك الوقت ميله ألعمال العنف، 
ولهذا قبيل ارتكابه لجرائمه وافق على أن يساعد 
جثتها،  من  والتخلص  رفيقته  قتل  في  له  صديقاً 
واضطر الى تناول الكثير من الكحول للقيام بذلك، 
وعندما بلغ الثامنة عشرة من العمر تزو إال أنه لم 
يجد السعادة المطلوب حيث أنجب طفالً توفي إثر 

غرقه في نهر كوبان.
موخانكين  ارتكبها  التي  القتل  جرائم  اتصفت 
بالوحشية والسادية، حيث كان يختار الضحية في 
الخلف  المهجورة ويهجم عليها من  الشوارع  أحد 
ويوجه لها ضربة قوية على الرأس، ومن الواضح 
أن الهدف الرئيس لم يكن السرقة بل إطفاء نيران 

تعطشه للدماء. 
وعادة كان يقوم بخنق ضحاياه حتى الموت، ثم 
تقطيع جثثهم أو حرقها، وكان يسخر من ضحاياه 
خالل احتضارهم. ولم يكن االغتصاب جزءاً مهماً 
فتاة  باختطاف  اعترف  أنه  إال  الجرائم،  هذه  في 
مراهقة ذات مرة واالعتداء عليها قبل أن يشرع في 

قتلها. 
وكان من المالحظ أنه يستهدف النساء والفتيات، 
بداخله  كراهية  مشاعر  وجود  إلى  يشير  مما 
ألمه.  كراهيته  إلى  ذلك  األطباء  وأرجع  تجاههن، 
يمارس  بدأ  العمر  من  عشرة  الثالثة  بلغ  وعندما 

كانت  التي  يقوم بسرقة مقتنياتهن  السرقة، حيث 
والمشغوالت  اليد  وحقائب  الفراء  قبعات  تشمل 
أصبح  قتل  جريمة  أول  ارتكب  أن  وبعد  الذهبية، 

مقتنعاً بأنه لن يستطع التوقف.
في مطلع عام 1995 وبسبب تدني معدل السياحة 
شنت  روستوف،  إقليم  في  االقتصادي  والنمو 
الشرطة حملة كبيرة ضد الجريمة، خاصة ما يتعلق 
لدى  أصبح  السرقات  زيادة  ومع  النساء،  بسرقة 
شخص  الجرائم  تلك  مرتكب  بأن  قناعة  الشرطة 
واحد، حيث وجهت أصابع االتهام إلى موخانكين 
السرقة  عالم  في  الطويل  اإلجرامي  بسبب سجله 

واإلجرام في روسيا.
إال  اتهام ضده،  أي  هنالك  يكن  لم  البداية  وفي 
القاتل شيكاتيلو  أنه أوقع نفسه عندما تحدث عن 
كما  معه،  بالمقارنة  دجاجة  مجرد  بأنه  ووصفه 
وجد نفسه يتحدث بالتفصيل عن جرائم القتل التي 
ارتكبها، وكان األمر أشبه باالعتراف، وفي الوقت 
نفسه ادعى إصابته بالجنون من دون أن يصدقه 

أحد.
اعتقال  تم   1995 لعام  مايو  من  األول  في 
وابنتها،  امرأة  باالعتداء على  قيامه  إثر  موخانكين 
إخبار  من  وتمكنت  الموت،  من  االبنة  نجت  بينما 

الشرطة بمعلومات عن قاتل
أمها.

أعدها  خطة  عن  الكشف  تم  اعتقاله  إثر 
قائمة تضم  أربعين شرطية، حيث وضع  لقتل 
أسماءهن، وذلك انتقاماً للسنين التي قضاها في 
السجن، وكان من حسن الحظ أنه ألقي القبض 
عليه قبل البدء في تنفيذ خطته.و أثناء استجوابه 

مجنون  روستوف
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مصاب  بأنه  جديد  من  المحققين  إقناع  حاول 
باضطراب عقلي يدفعه إلى ارتكاب جرائم القتل 
من دون تفكير، إال أن خضوعه لفحص قدراته 
العقلية أكد أن عقله سليم، وأن تصرفاته تشير 
ورغم  والتفكير،  التخطيط  على  قادر  أنه  إلى 
ذلك أطلقت عليه وسائل اإلعالم لقب »مجنون 

روستوف«.
وخالل محاكمته تحدث بسرور عن فظائعه، لم 
يبد أي قدر من الحزن أو الندم، بل كان يردد بفخر 
أنه تلميذ القاتل المتسلسل أندريه شيكاتيلو الذي 
الذي  العقد  إقليم روستوف خالل  الرعب في  أثار 
سبق ظهور موخانكين، وأنه يعتبره قدوة له ومثله 
يصبح  أن  إلى  يسعى  كان  أنه  إلى  مشيراً  األعلى 
بسخرية  قال  الجلسات  نهاية  وفي  مثله،  شهيراً 
إن شيكاتيلو هو مجرد »دجاجة«. كما تحدث عن 
طفولته التي وصفها بأنها لم تكن سهلة مشيراً إلى 
أنه تعرض للكثير من العنف من أقرب الناس إليه 

وكان يقصد والدته.
إثر انتهاء المداوالت أعلنت هيئة المحلفين إدانة 
اثنتين وعشرين جريمة، منها  موخانكين بارتكاب 
من  ضحايا  ثالث  )تتضمن  قتل  جرائم  ثماني 

القاصرين(، وحيث حكم عليه 
باإلعدام الذي تم تخفيفه إثر إلغاء تلك العقوبة 
إلى السجن المؤبد، حيث يمضي عقوبته حالياً في 
سجن الدولفين األسود في إقليم أورين بورغ في 

روسيا. 
وفي سجنه يمضي وقته بكتابة الشعر معترفاً 
بأن الحياة داخل السجن ال تطاق، إال أنه رغم ذلك 

لم يفكر في االنتحار لحظة واحدة.
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أوراق قانونية

والمنقوالت  األشياء  إخفاء  جريمة  تقع 
منها  الغرض  ويكون  جريمة،  من  المتحصلة 
الحصول على أشياء وممتلكات قد تحصلت من 

وراء ارتكاب جريمة ما.
يكون  السرقة  جريمة  المثال  سبيل  وعلى 
هدف السارق اقتناء المنقوالت واالستئثار بها 
ويتعثر  بحوزته،  وتكون  السرقة  تتم  أن  بعد 
السارق في الحصول على مكان آمن بعيداً عن 
حقيقتها  يعلم  آخر  شخص  إلى  فيلجأ  األعين، 

ويخفيها عنده الى أن يتصرف بها السارق.
جريمتين  بصدد  نحن  الحالة  هذه  وفي 
السرقة  جريمة  األولى  ومنفصلتين،  كاملتين 

والثانية إخفاء المسروقات.
وال تتوقف جريمة اإلخفاء على السرقة، فقد 
يكون اإلخفاء ألشياء ثمينة لدى القتيل وانتزعها 

القاتل منه ولم تكن بدافع السرقة أصالً.
وجريمة إخفاء األشياء والمنقوالت المتحصلة 
من جريمة ما هي كسائر الجرائم يلزمها وجود 
الركن المادي والمعنوي لتكتمل، فالركن المادي 
في  المسروق  الشيء  المخفي  بإدخال  يتحقق 
حيازته، ولو لم يتم ضبط المسروق لدى المتهم 
بإخفائه وليس من شأنه أن ينفي عنه الجريمة 
بأن  اقتنعت  قد  المحكمة  تكون  أن  يكفي  ألنه 
المسروق كان في حيازته فعالً، والقانون  هذا 
عليها  الدليل  يكون  أن  يشترط  ال  اإلماراتي 
ضبط المسروق لدى المتهم. أما الركن المعنوي 

�شعد حممد �أبوزيد - باحث قانوين 

والمتمثل في العلم واإلرادة فهو القصد الجنائي 
لدى المتهم باإلخفاء، وهو قيام العلم عند الجاني 
المنقول  المال  يخفي  بأنه  الفعل  ارتكاب  وقت 
المسروق والمملوك للغير من غير رضاء مالكه 
وتتجه إرادة المجرم إلى أخفائه لديه، ويستوي 
أن يكون اإلخفاء للشيء المسروق كله أو جزء 
فعلي  اتصال  بكل  اإلخفاء  فعل  ويتحقق  منه، 
الغرض  أو  سببه  كان  مهما  المسروق  بالمال 
أو  مكانه  أو  زمانه  ظروف  كانت  ومهما  منه، 
كانت  مهما  المادي  واالتصال  أحواله.  سائر 
صفته أي حتى ولو كان علناً وعلى مرأى من 

الكافة.
األصل  في  أنه  اإلماراتي  القانون  نص  وقد 
على كل من علم بوقوع جريمة أن يقوم باإلبالغ 
عنها، وإذا ثبت يقيناً أنه كان على علم ولم يقم 
وهي  سلبية  جريمة  ارتكب  قد  يكون  بالتبليغ 
االمتناع كما جاء في قانون اإلجراءات الجزائية 
االتحادي رقم 35 لسنة 1992 ووفقاً للمادة 37 
منه، والتي نصت على التالي: »على كل من علم 
رفع  العامة  للنيابة  يجوز  مما  جريمة  بوقوع 
يبلغ  أن  طلب  أو  شكوى  بغير  عنها  الدعوى 
النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي 
عنها«. وأنه »يجب على كل من علم من الموظفين 
العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية 
عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم 
التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير 

شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة 
أو أقرب مأموري الضبط القضائي«.

هي  والطلب  الشكوى  بجرائم  والمقصود 
وهي  العامة  النيابة  تحركها  ال  التي  الدعاوى 
الجرائم التي نصت عليها المادة 10 من القانون 
األسرة  مصلحة  على  حرصاً  أعاله  المذكور 
بين  جريمة  وقوع  حالة  في  تفككها  وعدم 
أفرادها، كما جاء في المادة )7( من هذا القانون.
إال أن المشرع اإلماراتي رأى في أحوال معينة 
قيد ذلك الحق العتبارات مجتمعية كما أوردتها 
الجزائية  اإلجراءات  قانون  من   )10( المادة 
وتعديالته، وهي: -1 السرقة واالحتيال وخيانة 
األمانة واخفاء األشياء المتحصلة منها إذا كان 
المجني عليه زوجاً للجاني أو كان أحد أصوله 

أو فروعه وغيرها من الجرائم األسرية 
العقوبات  قانون  من   407 للمادة  وطبقاً 
االتحادي رقم 3 لسنة 1987  )كل من حاز أو 
أخفى أشياء متحصلة من جريمة مع علمه بذلك 
ارتكابها،  في  اشترك  قد  يكون  أن  دون  ومن 
يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي يعلم أنها 

قد تحصلت منها.
وإذا كان الجاني ال يعلم أن األشياء تحصلت 
من جريمة ولكنه حصل عليها في ظروف تحمل 
على االعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، فتكون 
أشهر  ستة  على  تزيد  ال  مدة  الحبس  العقوبة 
والغرامة التي ال تجاوز عشرين ألف درهم أو 

األشياء والمنقوالت المتحصلة 
من جريمة في القانون اإلماراتي
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إحدى هاتين العقوبتين.
كما تنقضي الدعوى بانقضاء دعوى الجريمة 
األصلية المتحصل منها األشياء بالتصالح وعلى 
المحكمة أن تحكم بالرد إذا كانت األشياء ماالً 

عاماً(.
في  الجاني  يعفى   (:408 المادة  في  وجاء 
إلى  بادر  إذا  العقوبة  من  السابقة  المادة  حكم 
إبالغ السلطات القضائية أو اإلدارية بالجريمة 
قبل  وبمرتكبيها  منها  األشياء  تحصلت  التي 
الكشف  بعد  اإلبالغ  عنها. فإذا حصل  الكشف 
عن الجريمة، جاز للمحكمة إعفاؤه من العقوبة 

متى أدى اإلبالغ إلى ضبط الجناة(.
من  يشتري شخص  أن  الواقع  في  ويحدث 
بائع أشياء متحصلة من جريمة كالسرقة مثل 
من  ذهباً  مجوهرات  محل  يشتري صاحب  أن 
الذهب مسروق.  هذا  أن  ويتضح  آخر  شخص 
أن  يعلم  ال  المشتري  كان  إذا  الحالة،  هذه  في 
األشياء تحصلت من جريمة، ولكنه حصل عليها 
في ظروف تحمل على االعتقاد بعدم مشروعية 
تزيد  ال  مدة  الحبس  العقوبة  تكون  مصدرها، 
تجاوز خمسة  ال  التي  والغرامة  أشهر،   6 على 

آالف درهم، أو إحداهما. 
والقانون اإلماراتي فرق بين من يعلم بأنها 
وكالهما  مسروقة،  أنها  يعتقد  ومن  مسروقة، 
من  المتحصل  الشيء  بائع  فيكون  مسؤول، 
أصله  الى  الشيء  إرجاع  عن  مسؤوالً  جريمة 

وصاحبه بعد التثبت من ذلك.

اإلماراتي  المدنية  المعامالت  لقانون   ووفقاً 
والتي   304 المادة  ومنه   ،  1985 لسنة   5 رقم 

نصت:
1 - على اليد ما أخذت حتى تؤديه.

رده  عليه  غيره وجب  مال  فمن غصب   -  2
الغصب، وفي  التي كان عليها عند  إليه بحالته 

مكان غصبه.
أو  أو ضاع منه  أتلفه  أو  - فإن استهلكه   3
تلف بتعديه أو بدون تعديه، فعليه مثله أو قيمته 

يوم الغصب وفي مكان الغصب. 
4 - وعليه أيضاً ضمان منافعه وزوائده.
وفي المادة 325 من القانون نفسه جاء:

حاز  من  على  الملك  دعوى  تسمع  ال   -  1
منقوالً أو حقاً عينياً على منقول أو سند لحامله 
وكانت حيازته تستند إلى سبب صحيح وحسن 

نية.
2 - وتقوم الحيازة بذاتها قرينة على الملكية 

ما لم يثبت غير ذلك.
كما جاء في المادة 326:

1. )استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز 
لمالك المنقول والسند لحامله إذا كان قد فقده 
أو سرق منه أو غصب أن يسترده ممن حازه 
بحسن نية خالل ثالث سنوات من تاريخ فقده 
الرد أحكام  أو غصبه وتسري على  أو سرقته 

المنقول المغصوب(.
2 - فإذا كان من يوجد الشيء المسروق أو 

اشتراه  قد  حيازته  في  المغصوب  أو  الضائع 
أو  علني  مزاد  في  أو  سوق  في  نية  بحسن 
يطلب  أن  له  فإن  مثله،  في  يتجر  ممن  اشتراه 
ممن يسترد هذا الشيء أن يعجل له الثمن الذي 

دفعه.
مجرد  فإن  ذكره،  ما سبق  كل  وعلى ضوء 
انتقال ملكية األشياء المسروقة من السارق إلى 
ساحة  تبّرأ  ال  البيع،  عملية  بموجب  المشتري 
هذه  رد  عن  المدنية  المسؤولية  من  المشتري 
األموال إلى المالك الحقيقي لها لكونها متحصلة 

من جريمة.
وبالتالي فلم تخرج من ملكية صاحبها. ومن 
حق المشتري الحسن النية للمال المسروق أن 
الحقيقي،  المالك  من  دفعه  الذي  المال  يسترد 
وذلك رعاية للمصلحة في استقرار المعامالت، 
المشتري،  الحائز  نية  إلى جانب حسن  أنه  أي 
أو  المسروق  المنقول  شراء  يتم  أن  يتعين 
المغصوب في إحدى الحاالت المذكورة حصراً 
عملية  فلو خرجت  ذلك  وعلى   ،326 المادة  في 
البيع عن أي حالة من هذه الحاالت، فال يجوز 
للمشتري الحسن النية أن يطالب المالك الحقيقي 

الذي يسترد منه الشيء المبيع له بالثمن.
وفي هذه الحالة، على المشتري أن يثبت أنه 
من  بطريقة  الشيء  اشترى  وأنه  النية،  حسن 
الطرق التي وردت في هذا النص، حتى يستطيع 
الشيء  ثمن  طلب  في  القانوني  حقه  استعمال 

الذي يطالب برده من مالكه األصلي.
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قضايا و أحكام مرجعية

دولة  في  العليا  االتحادية  المحكمة  أيدت 
بمعاقبة  قضى  حكماً  المتحدة  العربية  اإلمارات 
متهمين بالقتل العمد مع سبق اإلصرار والترصد، 
مشيرة إلى أن »أحكام المحكمة االتحادية العليا 
نهائية وملزمة للكافة، وال يقبل الطعن فيها بأي 
العامة  النيابة  وكانت  الطعن«.  طرق  من  طريق 
إلى  متهمين  أحالت  الدولة  إمارات  إحدى  في 
المحاكمة الجزائية في اإلمارة، إذ قتال عمداً مع 
سبق اإلصرار والترصد المجني عليه، وذلك بأن 
الثاني،  للمتهم  يعود  مستودع  إلى  استدرجاه 
من  األول  المتهم  أمسكه  حتى  به  ظفرا  إن  وما 
قدميه وأسقطه أرضاً، وجثم الثاني على صدره 
وأمسكه من رقبته قاصدين من ذلك قتله، فأحدثا 
العامة  النيابة  بحياته، وطلبت  أودت  إصابات  به 

معاقبتهما.
المحكمة  أي  درجة  أول  محكمة  وقضت 
اآلراء  وبإجماع  حضورياً  اإلمارة  في  االبتدائية 
االستئناف  محكمة  وأيدتها  المتهمين،  بإعدام 
المحكمة  المتهمان حكم  بعدما طعن  اإلمارة  في 

االبتدائية أمامها.
أمام  االستئناف  محكمة  بحكم  طعنا  ثم 
المحكمة االتحادية العليا ، والتي قضت باإلجماع 
الصادر  الحكم  وبإقرار  المتهمين،  طعن  برفض 
بإعدام المتهمين لقتلهما المجني عليه، قتل غيلة 

�شعد حممد �أبوزيد - باحث قانوين 

عرض  بعد  المتاحة  بالوسيلة  وذلك  )حرابة(، 
األوراق على صاحب السمو رئيس الدولة »حفظه 
الله« للتصديق على الحكم قبل تنفيذه ، مبينة أن 
»أحكام المحكمة االتحادية العليا نهائية، وملزمة 
 10 رقم  القانون  من   )67( المادة  وأن  للكافة«، 
العليا  االتحادية  المحكمة  شأن  في   1973 لسنة 
نصت على أن »تكون أحكام المحكمة العليا نهائية 
وملزمة للكافة، وال يقبل الطعن فيها بأي طريق 
من طرق الطعن«، بما مفاده أن المشرع قد أحاط 
أحكام المحكمة االتحادية العليا بوصفها المحكمة 
األعلى والمناط بها بسط رقابتها القانونية على 
الطعن  من  بالحصانة  األدنى،  المحاكم  أحكام 
عليها، بل وأوجب احترام أحكامها وجعلها ملزمة 
للكافة، ال تقبل الطعن أو المراجعة بأي طريق أو 
وسيلة ، وذاك ضماناً الستقرار األحكام وقطعاً 
للنزاع والخصومة . وبالتالي، فإن الحكم الصادر 
بإعدام المحكوم عليهما، وهو حكم نهائي وبات ال 

يقبل الطعن بأي طريق من الطرق.
العليا  االتحادية  المحكمة  على حكم  وللتعليق 

في هذه القضية، نوضح التالي:
أوالً: القتل محرم ومجرم شرعاً في كل الديانات 
السماوية وخصوصاً في ديننا اإلسالمي الحنيف 
إذا تم  العذاب  أنواع  القاتل بأشد  ، والذي توعد 
من دون وجه حق، حيث قال الله سبحانه وتعالى 

في القرآن الكريم : )َمْن َقتََل َنْفساً ِبَغيِْر َنْفٍس أَْو 
َفَساٍد ِفي اأْلَْرِض َفَكأَنََّما َقتََل النَّاَس َجِميعاً َوَمْن 
َيْقتُْل  )َوَمن  َجِميعاً(  النَّاَس  أَْحيَا  َفَكأَنََّما  أَْحيَاَها 
ًدا َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم َخالِداً ِفيَها َوَغِضَب  تََعمِّ ُمْؤِمناً مُّ

اللَُّه َعلَيِْه َولََعنَُه َوأََعدَّ لَُه َعَذاباً َعِظيماً(.
وجريمة الحرابة كما في هذه القضية هي من 
الحنيف،  اإلسالمي  ديننا  في  العظيمة  المنكرات 
والقتل،  الطريق  قطع  أعمال  على  تشتمل  وهي 
الناس في  واإلفساد في األرض، والخروج على 
أجل  من  لهم  والتعرض  والصحارى  الطرقات 
سلِب أموالهم سواًء أكان ذلك باستخدام السالح 

أم عن طريق األيدي وحدها.
وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: 
)إَِنَّما َجَزاُء الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن اللََّه َوَرُسولَُه َوَيْسَعْوَن 
َع  ِفي اأْلَْرِض َفَساًدا أَْن ُيَقتَّلُوا أَْو ُيَصلَّبُوا أَْو ُتَقَطّ
أَْيِديِهْم َوأَْرُجلُُهْم ِمْن ِخاَلٍف أَْو ُينَْفْوا ِمَن اأْلَْرِض 
َذلَِك لَُهْم ِخْزيٌ ِفي الُدّْنيَا َولَُهْم ِفي اآْلِخَرِة َعَذابٌ 
َعِظيمٌ * إاَِلّ الَِّذيَن َتاُبوا ِمْن َقبِْل أَْن َتْقِدُروا َعلَيِْهْم 

َفاْعلَُموا أََنّ اللََّه َغُفورٌ َرِحيم(.
االتحادي  العقوبات  قانون  عاقب  ثانياً: 
اإلماراتي جرائم المساس بحياة اإلنسان وسالمة 
بدنه. ونصت المادة 332 من القانون رقم 7 لعام 

2016 على عقوبة القتل العمد بالنص التالي:
1.  من قتل نفساً عمداً يعاقب بالسجن المؤبد

تأييد حكم بحق متهمين بالقتل 
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مع  القتل  وقع  إذا  اإلعدام  العقوبة  وتكون   .2
الترصد أو مسبوقاً بإصرار، أو مقترناً أو مرتبطا 
أصول  أحد  على  وقع  إذا  أو  أخرى،  بجريمة 
الجاني أو على موظف عام أو على مكلف بخدمة 
عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته 
أو  سامة  مادة  فيه  استعملت  إذا  أو  خدمته،  أو 

مفرقعة.
وهذا ما ينطبق على هذه القضية.

عن  تقل  ال  مدة  السجن  العقوبة  وتكون   -  3
في  الدم عن حقهم  أولياء  عفا  إذا  سبع سنوات 
القصاص في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو 
قبل تمام التنفيذ. وهو ما لم يقم به أولياء الدم 

في هذه القضية.
سبق  مصطلحي   333 المادة  عرفت  وقد 
اإلصرار والترصد، حيث قالت: اإلصرار السابق 
الرتكاب  الفعل  قبل  عليه  المصمم  القصد  ھو 
جريمة ضد أي شخص وتدبير الوسائل الالزمة 

لتنفيذ الفعل تدبيراً دقيقاً. 
في  لشخص  اإلنسان  تربص  هو  والترصد 
جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت 
أو  الشخص  ذلك  قتل  إلى  ليتوصل  قصيرة  أو 
ما  وهذا  العنف.  أعمال  من  بعمل  عليه  االعتداء 
الضحية  قتل  فجريمة  القضية،  هذه  في  حصل 

القاتلين  من  والترصد  اإلصرار  بسبق  كانت 
المدانين.

وعلة التشديد في هذه الحالة هي النية المبيتة 
تفكير  بعد  جريمته  ارتكاب  على  الجاني  وإقدام 
وترٍو عكس القتل الذي يتولد عن لحظة انفعال أو 
استفزاز، وتتوفر في جريمة القتل العمد كما هو 

الحال في هذه القضية الجوانب التالية:
والذي  اإلنسان  حياة  وهو  االعتداء:  محل   <
قيد  على  إنساناً  عليه  المجني  يكون  أن  يتطلب 

الحياة وقت ارتكاب الفعل اإلجرامي.
فعل  بارتكاب  ويتحقق  المادي:  الركن   <
االعتداء على الحياة الذي يترتب عليه إزهاق روح 
المجني عليه . الركن المعنوي: أي انصراف إرادة 
الجريمة وهو  ارتكاب  إلى  الجاني بصورة حرة 

عالم بالفعل الذي يصدر عنه. 
ثالثاً: وبالنسبة لكون أحكام المحكمة االتحادية 
العليا نهائية وملزمة للكافة، وال يقبل الطعن فيها 
بأي طريق من طرق الطعن كما في هذه القضية، 
لسنة   17 رقم  اإلماراتي  االتحادي  القانون  فإن 
الطعن  وإجراءات  حاالت  تنظيم  بشأن   1978
ذكرت  العليا  االتحادية  المحكمة  أمام  بالنقض 
المادة 4 من هذا القانون أنه للخصوم أن يطعنوا 
بالنقض أمام المحكمة االتحادية العليا في األحكام 

في  االتحادية  االستئناف  محاكم  من  الصادرة 
األحوال اآلتية:

على  مبنياً  فيه  المطعون  الحكم  كان  إذا  أ- 
مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله. 
ب- إذا وقع بطالن في الحكم أو في اإلجراءات 
أثر في الحكم. جـ - إذا كان الحكم المطعون فيه 
قد صدر على خالف قواعد االختصاص. د- إذا 
أغفل الحكم المطعون فيه الفصل في أحد الطلبات 
مما  بأكثر  أو  الخصوم  يطلبه  لم  بما  حكم  أو 
طلبوه. هـ- إذا فصل في النزاع على خالف حكم 
آخر سبق أن صدر في ذات الموضوع بين نفس 
خلو  و-  المقضي.  الشيء  قوة  وحاز  الخصوم 
الحكم من األسباب أو عدم كفايتها أو غموضها.

وكل هذا لم يحدث في حكم محكمتي االبتدائية 
واالستئناف في هذه القضية.

 10 رقم  القانون  من   )67( المادة  نصت  كما 
العليا  االتحادية  المحكمة  شأن  في   1973 لسنة 
نهائية  العليا  االتحادية  المحكمة  أحكام  أن  على 
الطعن فيها بأي طريق  للكافة وال تقبل  وملزمة 
التي  األحكام  عدا  فيما  وذلك  الطعن،  طرق  من 
في  فيجري  الجزائية  المواد  في  غيابياً  تصدر 
شأن الطعن فيها. والحكم في هذه القضية كان 

وجاهياً وبحضور القاتلين المدانين.

issue609.indd   47issue609.indd   47 28/08/2021   10:52 AM28/08/2021   10:52 AM



العدد 609 سبتمبر 482021

آفاق

أطلقتها  التي  االصطناعي  الذكاء  استراتيجية  إن 
العمل  نحو  تسعى  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
على توظيف الذكاء االصطناعي في المجاالت كافة، 
واالستفادة من إمكاناته في العمل على تقديم خدمات 
لجميع  وسهولة  بسرعة  اإلمارات  دولة  حكومة 
المواطنين والمقيمين، وذلك من خالل تطبيقات هذه 
التقنية، باإلضافة إلى توظيف هذه التقنية في مجال 

التعليم في المجتمع اإلماراتي. 
وقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
الوزراء،  مجلس  رئيس  الدولة،  رئيس  نائب  مكتوم، 
اإلمارات  استراتيجية  أن  الله«  »رعاه  دبي  حاكم 
مشروع ضخم ضمن  أول  هي  االصطناعي  للذكاء 
مئوية اإلمارات 2071، وقال إن الذكاء االصطناعي هو 
التي ستعتمد  الذكية  الحكومة  بعد  الجديدة  الموجة 
عليها خدماتنا وقطاعاتنا وبنيتنا التحتية المستقبلية. 
أدوات  كل  تبني  إلى  »نسعى  أننا  سموه  وذكر 
االرتقاء  بما يعمل على  الذكاء االصطناعي  وتقنيات 

باألداء الحكومي على المستويات كافة«. 
مركزاً  تكون  ألن  تسعى  اإلمارات  دولة  إن 
الذكاء  آليات وتقنيات وتشريعات  في تطوير  جديداً 
للعام  اإلمارات  دولة  واستراتيجية  االصطناعي، 
2071 تقوم على مجموعة أسس أهمها اعتماد الذكاء 
االصطناعي في القطاعات الحكومية والخاصة كافة.

علم  فروع  أحد  االصطناعي  الذكاء  وُيعتبر 
تقوم  التي  األساسية  الركائز  وإحدى  الحاسوب، 
عليها صناعة التكنولوجيا في العصر الحالي، وُيمكن 
تعريف مصطلح الذكاء االصطناعي بأنه قدرة اآلالت 
والحواسيب الرقميّة على القيام بمهام ُمعينة ُتحاكي 
وُتشابه تلك التي تقوم بها الكائنات الذكيّة؛ كالقدرة 
على التفكير، أو التعلُم من التجارب السابقة، أو غيرها 
من العمليات األُخرى التي تتطلب عمليات ذهنية، كما 
أنظمة  إلى  الوصول  إلى  االصطناعي  الذكاء  يهدف 
تتمتع بالذكاء، وتتصرف على النحو الذي يتصرف 
تلك  ُتقدم  بحيث  والفهم،  التعلُم  البشر من حيث  به 
التعليم  من  ُمختلفة  خدمات  لُمستخدميها  األنظمة 

واإلرشاد والتفاعل وما إلى ذلك.

د.عادل �لكردو�شي

مئوية اإلمارات 2071 والتعليم 
بوجه  بالتعليم  االهتمام  مدى  على  الضوء  نلقي 
اإلمارات  دولة  لمئوية  االستعداد  بداية  ومع  عام، 
االهتمام  ومنها  خاص،  بوجه  المتحدة  العربية 
التعليمية،  العملية  في  االصطناعي  الذكاء  بتوظيف 
العالم من  يعيشها  التي  الظروف  وبخاصة في ظل 
»كوفيد  المستجد  كورونا  فيروس  انتشار  حيث 
المجتمع  في  ُبعد  عن  العمل  بنظام  واألخذ   ،»19  –
إبراهيم  بن  حسين  معالي  أشار  فقد  اإلماراتي.  
الحمادي وزير التربية والتعليم إلى أن التكنولوجيا 
الطريق  وأصبح  للمشكالت،  حلوالً  تقدم  غدت  قد 
متاحاً أمام اإلنترنت والتكنولوجيا، ما يتطلب تطويراً 
مع  االصطناعي  للذكاء  متطورة  وبرامج  للتعليم، 
رصد التغذية الراجعة، كما بات التعليم مدى الحياة 
للمعلم والمتعلم – على حد سواء – أمراً ال غنى عنه.  
تم   2071 للعام  استعداداً  المستقبل  والستشراف 
تعزيز قطاع التعليم بدولة اإلمارات بالتقنية الحديثة، 
التعليم وفي  الذكاء االصطناعي في  ومنها استثمار 
إلخ(،  والثقافي...  واالقتصادي  )الصحي  القطاع 
ومقترحات  توصيات  من  االستفادة  إلى  باإلضافة 
البحث العلمي والتطوير في تقديم الحلول للتحديات، 
وإطالق المبادرات وطنياً وإقليمياً ودولياً في جميع 
المجاالت، وكذلك تم االستثمار في البحث والتطوير 
ودعم المخترعين والعلماء اإلماراتيين، لدعم التنوع 

والنمو االقتصادي المستدام. 

الذكاء االصطناعي والتعليم 
نلقي الضوء على منهجية توظيف واستثمار الذكاء 
االصطناعي في العملية التعليمية، بما يسهم في دعم 
المختلفة، وحتى  التعليم  مراحل  في  الطالب  قدرات 
يمكن االستفادة من إمكانيته في المجتمع اإلماراتي.

االصطناعي  الذكاء  ومجاالت  لميادين  بالنسبة 
فهي كاآلتي: المعلوماتية العصبية، واألنظمة الخبيرة، 
اللغات  ومعالجة  الحاسوبية،  والرؤية  والروبوتية، 
الطبيعية، وتمييز األنماط، واأللعاب. ويستخدم الذكاء 
العسكرية  المجاالت  من  العديد  في  االصطناعي 
والصناعية واالقتصادية والتقنية والتطبيقات الطبية 

هي األكثر انتشاراً في الوطن العربي. وتم استخدام 
برامج الذكاء االصطناعي في تحليل البيانات، كتحليل 
األلعاب  وفي  البورصة،  في  االقتصادية  البيانات 
باالستفادة  األلعاب  نظرية  تطوير  فتم  الحاسوبية، 
من الذكاء االصطناعي. ويوجد العديد من التطبيقات 

األخرى للذكاء الصناعي.
المرتبطة  والمفاهيم  االصطناعي،  الذكاء  ويشكل 
الركائز  العصبية،  والشبكات  المتعلمة  كاآلالت  به 
ومختلف  المعاصرة،  للتكنولوجيات  األساسية 
والمستعملة  عليه،  تعتمد  التي  والبرامج  التطبيقات 
بكثرة في حياتنا اليومية، إلى درجة أن الكثيرين منا 
لم يعودوا قادرين على تخيل حياتهم من دونها. إذ 
تم مؤخراً تطوير روبوت يعمل بالذكاء االصطناعي 
بإمكانه رواية قصص قصيرة من نسج »خياله«، وقد 
يكون هذا االختراع خطوة أولى في طريق الوصول 
إلى استخدام آالت بدالً من األدباء والروائيين، وقد 
يكون بمقدوره في المستقبل كتابة روايات أفضل من 
أشهر األدباء. ويعد الذكاء االصطناعي اليوم بتغيير 
كل المجاالت والصناعات من التعليم إلى الطب، ومن 

السياسة إلى الحرب، وفي صناعات مختلفة.
بالنسبة للذكاء االصطناعي والتعليم؛ فيجب توفير 
نظام تعليمي يخصص عملية التعليم لكل طالب بناء 
لتحديد  المعلم  ومساعدة  ومهاراته،  قدراته  على 
مستوى الطالب وزيادة معدل النجاح لديهم، وأيضاً 
هناك برامج تساعد على تصحيح اإلجابات وتحديد 

الدرجات مما يوفر الوقت والجهد للمعلّم. 
الكثير  في  االصطناعي  الذكاء  استخدام  تم  لقد 
والصحي  التعليمي  المجال  ومنها  المجاالت  من 
من  والعديد  والزراعي  والعسكري  االقتصادي 
الصحية،  والرعاية  الخدمات،  وتقديم  العمل،  أنماط 
من  االستفادة  تم  كذلك  اليومية،  الحياة  وتطبيقات 
إمكانات الذكاء االصطناعي في العملية التعليمية في 

المجتمع اإلماراتي.

التطبيقات الذكية 
من خالل الذكاء االصطناعي والتعليم 

استخدمت وزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات، 

إمكانيات
 الذكاء االصطناعي 

في التعليم
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الخدمات  تقديم  في  االصطناعي  الذكاء  تقنيات 
فيروس  ظل  في  ُبعد«  عن  »التعليم  منها  التعليمية، 
من  تتم  والتي   »19  - »كوفيد  المستجد  كورونا 
واللوح  المتحرك  والهاتف  المحمول  الحاسب  خالل 
لجميع  التعليمية  الخدمات  يوفر  بما  اإللكتروني، 
جودة  وذي  متميز،  تعليم  إلى  وصوالً  الطالب 
عالية يحقق الرضا والسعادة للطالب. وتعتبر دولة 
على األخذ  إقداماً  الدول األكثر  اإلمارات واحدة من 
تكنولوجيا  قطاع  ينتجه  وما  العصر،  بمستجدات 
المعلومات واالتصاالت العالمي من تطبيقات وأدوات 
حديثة يمكن استخدامها في تطوير طرق وأساليب 
بكفاءة  والنهوض  الحكومية،  المؤسسات  في  العمل 
عليها  الحصول  طرق  وتسهيل  الخدمات  وجودة 
بالنسبة للمواطنين الذين هم الهدف والغاية النهائية 

ألي عمل تنموي.

جامعة محمد بن زايد آل نهيان 
للذكاء االصطناعي 

تم اطالق جامعة محمد بن زايد للذكاء االصطناعي 
اإلنجازات  من  العديد  وحققت   ،2019 أكتوبر  في 
في  المتطور  الجامعي  حرمها  باستكمال  المهمة، 
الطالب  دفعة  قبول  من  واالنتهاء  مصدر،  مدينة 
اإلنترنت  عبر  جلسات  سلسلة  وأطلقت  األولى، 
بمشاركة نخبة من الخبراء بهدف تعزيز الوعي حول 

الذكاء االصطناعي.
للدراسات  العالم  أول جامعة على مستوى  وهي 
االصطناعي  الذكاء  ببحوث  المتخصصة  العليا 

المؤهلين  الطالب  وأن  والدكتوراه(،  )الماجستير 
للقبول يأتون من 31 دولة يقع معظمها خارج منطقة 
جامعة  وتعتبر  أفريقيا.  وشمال  األوسط  الشرق 
في  جامعة  أول  االصطناعي  للذكاء  زايد  بن  محمد 
البرمجيات  باستخدام  تطويرها  يتم  اإلمارات  دولة 
العمرانية في بناء وإدارة بنية تحتية تكنولوجية مرنة 
وتوفير الخدمات بشكل مستمر. من أهداف جامعة 

محمد بن زايد للذكاء االصطناعي اآلتي.
الذكاء  مجال  في  متخصصة  برامج  تقديم   .1

االصطناعي.
وخلق  العلمي،  والتطوير  البحث  مسيرة  دعم   .2
المعرفة، ونقل واستخدام الذكاء االصطناعي بتقديم 
والدكتوراه،  الماجستير  العلمية وشهادات  الدرجات 
ودعمهم  الطالب  مستوى  رفع  في  ستسهم  التي 

للوصول إلى المستوى الفكري المطلوب.
دعائم  إلرساء  أبوظبي  إمارة  جهود  دعم   .3
االصطناعي  الذكاء  على  القائم  المعرفة  اقتصاد 

وضمان استدامته.
4. ضمان تزويد مختلف القطاعات والمؤسسات 
التي  والموارد  والمهارات  البشرية  بالكوادر  العامة 
تكفل لها الحصول على المكانة األمثل ضمن فئتها 

في ميادين استخدام الذكاء االصطناعي.
الذكاء  والكفاءات في  المواهب  أفضل  اجتذاب   .5

االصطناعي من شتى أرجاء المنطقة والعالم.
الذكاء االصطناعي وتطوير  التميز في بحوث   .6
األعمال،  ميادين  شتى  في  الفعالة  استخداماته 
بهدف  والعامة،  الصناعية  المؤسسات  مع  بالتعاون 

تحسين إمكانات االبتكار واإلنتاجية والنمو.
المشورة  لتقديم  موثوقة  الجهة  تكون  أن   .7
لمختلف القطاعات والمؤسسات العامة في المسائل 

المرتبطة بالذكاء االصطناعي.
الناشئة  والشركات  االبتكار  مجمعات  دعم   .8
في دولة اإلمارات. باإلضافة إلى تنوع تخصصات 
الذكاء  قادة  من  الجديد  الجيل  إلعطاء  الجامعة 
من  كافة  العلمية  والمعارف  القدرات  االصطناعي 
وتقدم  والمتطور.  االستثنائي  التعليم  برامج  خالل 
التي  العليا  الدراسات  برامج  من  مجموعة  للطالب 
الرؤية  ومنها:  االصطناعي،  الذكاء  بعلوم  ترتبط 
الطبيعية،  اللغات  معالجة  اآلالت،  علم  الحاسوبية، 

وغيرها.
الستثمار  اإلمارات  دولة  سعت  القول:  خالصة 
الشيخ  السمو  صاحب  فأطلق  االصطناعي،  الذكاء 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس 
مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه الله« استراتيجية 
وتم   ،2017 أكتوبر  في  االصطناعي  للذكاء  اإلمارات 
للذكاء  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  جامعة  انطالق 
االصطناعي بأبوظبي في أكتوبر 2019، ضمن برامج 
لها  التقنية  وهذه  الحاسوبية،  والرؤية  اآللة  تعلم 
استخداماتها في العملية التعليمية، وفي عملية تحليل 
وتستشرف  عادية،  غير  تقارير  وإصدار  البيانات 
البيانات،  هذه  تحليل  أدوات  خالل  من  المستقبل 
وإعداد قاعدة بيانات ضخمة تساعد في دعم اتخاذ 
القرار للقيادة بوجه عام، وفي مجال التعليم والبحث 

العلمي والتطوير بوجه خاص. 
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الشرطة العالمية

وكاالت  من  العديد  ظهرت  األخيرة،  اآلونة  في 
خاطئة:  ألسباب  األخبار  في  الصغيرة  الشرطة 
اإلصابات  وأحداث  النشطة،  النار  إطالق  حوادث 
واألفعال  الواجب،  أداء  أثناء  والوفيات  الجماعية، 
الشرطة.  لضباط  المتصورة  أو  الحقيقية  الخاطئة 
مسؤولي  بتدريب  األكبر  الوكاالت  قامت  وبينما 
للتعامل  المحترفين  والموظفين  العامة  المعلومات 
التقليدية  اإلعالم  وسائل  من  كل  هجوم  مع 
واالجتماعية، فإن معظم الوكاالت األصغر ال تفعل 

ذلك.
اإلعالم  وسائل  كانت  ما  نادراً  الماضي،  في 
اإلخبارية التقليدية تغطي األحداث في المجتمعات 

جودي بال*- بولي�س *

الصغيرة أو الريفية حيث لم يكن لديها الموارد، ولم 
تنتقل المعلومات على نطاق واسع. اليوم، مع ظهور 
الصحفيين المواطنين ووسائل التواصل االجتماعي 
والنمو الهائل، يمكن ألي بلدة صغيرة أن تتصدر 
االخبار الدولية في غضون دقائق. في الواقع، وجد 
اتصاالت  )مجموعة  لـ»إيدلمان«  حديث  استطالع 
عالمية( أن ما يقرب من ثلث األزمات المحلية يتم 
ساعة  غضون  في  العالم  أنحاء  جميع  في  نقلها 
تقريباً. من المتوقع أن يدير قادة المدن الصغيرة 
المحلية  مجتمعاتهم  مخاوف  فقط  ليس  اليوم 
ولكن أيًضا إعالم وتثقيف وسائل اإلعالم الوطنية 

والدولية حول الحوادث التي تحدث في منطقتهم.

يجب أن يكون االتصال على رأس قائمة أولويات 
حتى  خطير.  حادث  أي  أثناء  عمدة  أو  رئيس  أي 
داخل الوكاالت األصغر، هناك بعض األشياء التي 
القيام بها قبل وأثناء وبعد وقوع أزمة قد  يمكنك 
مع  التعامل  في   - ومجتمعك   - وكالتك  تساعد 
الذي قد يأتي مع حدث  الهائل  االهتمام اإلعالمي 

حاسم.

قبل األزمة
يمكنهم  التي  األماكن  من  الكثير  الناس  لدى 
اليوم  المعلومات  على  للحصول  إليها  الذهاب 
إذا تمكنت  يثقون.  أنهم غير متأكدين بمن  لدرجة 

إدارة وسائل اإلعالم 
عندما تضرب األزمة مدينتك

يجب على قادة املدن ال�سغرية التعامل لي�ص فقط مع خماوف جمتمعاتهم املحلية 

ا اإبلغ و�سائل الإعلم الوطنية والدولية عن احلوادث يف منطقتهم ولكن اأي�سً
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من إنشاء عالقات ثقة قبل حدوث أزمة، فسيكون 
االعتماد على قناة واحدة أسهل بكثير. تتمتع معظم 
وهي  قوية،  مجتمعية  بروابط  األصغر  الوكاالت 
ثقة  عالقات  ببناء  قم  األزمات.  أثناء  كبيرة  ميزة 
والمسؤولين  المحلية  اإلعالم  وسائل  مع  مماثلة 
هذه  الثقة«  »أعمدة  تعتبر  وموظفيك.  المنتخبين 
أن  يمكن  بأزمة حيث  األمر  يتعلق  عندما  أساسية 
يكون هؤالء األشخاص مؤيدين أقوياء من جهات 
خارجية لوكالتك وقد ُيطلب منهم التعليق من قبل 

وسائل اإلعالم.
التواصل  وسائل  حسابات  إنشاء  يجب  كما 
االجتماعي والحفاظ عليها حتى تتمكن من إصدار 
بيانات واقعية وتكون مصدر المعلومات الصحيحة 
حساب  الوكاالت  لدى  يكون  أن  يجب  لمجتمعك. 
يوتيوب.  على  قناة  إلى  باإلضافة  تويتر،  على 
العديد من الوكاالت األصغر لديها بالفعل حسابات 
اإلعالم  على فيسبوك؛ ومع ذلك، ستذهب وسائل 
للحصول  تويتر  إلى  والدولية  الوطنية  اإلخبارية 

على معلومات حول حدث مهم.

خالل األزمة
المهمات  من  بالعديد  الموظفون  يقوم  بينما 
المختلفة أثناء األزمات، ال تنس تعيين شخص ما 
للتواصل مع مجتمعك ووسائل اإلعالم. كلما زادت 
موثوقية المعلومات الواقعية التي يمكنك الحصول 
عليها بسرعة، كانت لديك فرصة أفضل لتوضيح 
للمعلومات  كمصدر  وكالتك  وتأسيس  السرد 

الموثوقة.
لتقديم  بك  الخاص  تويتر  موجز  استخدم 
وقم  واإلشاعات.  األكاذيب  وتصحيح  المعلومات 
ذلك  كان  سواء   - وكالتك  في  شخص  بتعيين 
أم  الشباب  برنامج  في  عضًوا  أم  إدارياً  مساعداً 
حتى أحد أفراد العائلة - ليراقب وسائل التواصل 

االجتماعي والبحث عن األخطاء. 
إلى  للتحدث  الفور  على  شخص  يتوفر  لم  إذا 
مكان  إلى  تصل  التي  اإلخبارية  اإلعالم  وسائل 
الحادث، ففكر في تسجيل مقطع فيديو قصير على 
تويتر  على  ونشره  حدث  لما  تحديث  مع  هاتفك 

ويوتيوب.
قلقك  أو  اهتمامك  بإظهار  بيانك  يبدأ  أن  يجب 
أنت ومجتمعك / وما  تفعله  بشأن ما حدث، وما 
نصابه.  في  الحادث  اآلن، ووضع  تفعله  أن  يجب 
إذا كان لديك مطلق نار نشط،  المثال،  على سبيل 

فيمكن أن يكون بيانك ببساطة:
ذلك  في  الناس  سالمة  هو  األول  »اهتمامنا 
إلى  جنبًا  لدينا  مورد  كل  نستخدم  نحن  المبنى. 
جنب مع وكاالت إنفاذ القانون الشريكة لنا إلنهاء 
أجل  ومن  الحين،  ذلك  حتى  بأمان.  الموقف  هذا 
وتابعوا  أماكنكم  في  البقاء  منكم  يرجى  سالمتك، 
وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بنا للحصول 
على معلومات إضافية. مدينة XXX قوية، وسنكون 

هناك لدعم الجميع خالل هذا الحدث«.
على  انتشر  لفيديو  التالي  البيان  يمكن صياغة 
نطاق واسع يظهر على ما يبدو أنه استخدام مفرط 

للقوة من قبل أحد العناصر:
»هذا الفيديو مثير للقلق. لقد بدأت تحقيًقا وطلبت 
من XXX التحقيق أيًضا. إذا كان لدى أي شخص 
ما حدث  ُيظهر  إضافي  فيديو  مقطع  أو  معلومات 
قبل أو أثناء الحادث، فإننا نطلب منك إحضاره إلينا 
أمام  مسؤول  القسم  هذا   .XXXX إلى  إرساله  أو 
الناس في XXXX، وسوف نشارك نتائج تحقيقاتنا 

في أقرب وقت مسموح به قانونياً«.
في بعض األحيان، من الحكمة أن نضع التسلسل 
الزمني للحادث قبل البيان. من األفضل تجهيزهما.

إذا كانت الحادثة أطول زمنياً أو جذبت وسائل 
إحاطة  إجراء  في  ففكر  معينة،  منطقة  إلى  اإلعالم 
إعالمية. اإليجاز اإلعالمي هو مجرد تحديث موجز. 
ببيان.  اإلدالء  أو  األسئلة  الرد على  اختيار  يمكنك 
كن واضًحا في بداية اإلحاطة إذا كنت ستجيب على 
األسئلة أم ال. ال تحدد وقتاً إلحاطة إعالمية حتى 
تعرف بالتأكيد أنك ستكون قادراً على القيام بذلك. 
ليس هناك ما هو أسوأ من مجموعة من الشبكات 
الوطنية وشبكات الكابل التي تنتظر البث المباشر 
يملؤون  ثم  تأجيلها.  تم  وقد  إعالمية،  إحاطة  مع 
تفيد  ال  التي  واالفتراضات  بالتكهنات  األجواء 

وكالتك عادًة.
عند إجراء إحاطة إعالمية، تحدث فقط عما تعرفه 
على أنه حقيقة. سيكون هناك الكثير من التخمينات 
حول ما حدث وكيف ولماذا. ال ترد على األسئلة 
يأخذ  األحيان  بعض  في  التكهن.  منك  تطلب  التي 
ويستخدمون  من سياقها  الردود  هذه  المراسلون 

عبارات »أعتقد« على أنها حقيقة.
لتصحيح  مجااًل  نفسك  امنح  اإلحاطات،  خالل 
المعلومات مع تطور األحداث. استخدم مصطلحات 
تتغير  و»قد  اآلن«  من  »اعتباًرا  و  »مبدئيًا«  مثل 

األشياء مع ورود المزيد من المعلومات«.
إلى  التوافد  اإلعالم في  تبدأ وسائل  أن  بمجرد 
نطاق سلطتك القضائية، سيتم إغراق هاتفك وبريدك 
عليك  ما  واالستفسارات.  باالتصاالت  اإللكتروني 
سوى وضع رسالة «خارج المكتب« على كل من 
هاتفك المحمول والبريد اإللكتروني لتوجيه جميع 
طلبات الحصول على المعلومات إلى موجز تويتر 
الخاص بك. ال توجد طريقة يمكنك من خاللها الرد 

على كل مكالمة من وسائل اإلعالم.
اإلخبارية  اإلعالم  وسائل  عن  وبالحديث 
التقليدية، ابذل قصارى جهدك لمخاطبة المراسلين 
في  رغبة  هناك  تكون  قد  وبينما  أوالً.  المحليين 
اعتن باإلعالميين  إلى إعالميين مشاهير،    التحدث 
لفترة  نشاطاتك  يغطون  سوف  فهم  المحليين. 
األخبار  شبكات  على  التغطية  انتهاء  بعد  طويلة 
الوطنية. امنحهم مقاعد الصف األول في جلسات 
أوالً.  أسئلتهم  على  وأجب  اإلعالمية  اإلحاطة 
استخدم الحواجز إذا لزم األمر، لفصل االعالميين 
المحليين عن ممثلي الشبكات الوطنية )هؤالء يمكن 
أن يصبحوا انتهازيين إلى حد ما(. ستكون وسائل 

اإلعالم المحلية الخاصة بك ممتنة لذلك.
اعلم أن األزمات تتبع مساًرا مجرًبا وصحيحاً. 
تبدأ عادًة بـ »المفاجأة«، تليها معلومات غير كافية، 

السرد،  على  السيطرة  وفقدان  الحدث،  وتصعيد 
قبل  من  مكثف  تدقيق  هي  الخامسة  والمرحلة 
الغرباء. في هذه المرحلة، يجب أن تكون مستعًدا 
التي ربما  باألشياء  المتعلقة  األسئلة  لإلجابة على 
اإلعالم  يبحث  قد  قبل.  من  مشكلة  تمثل  تكن  لم 
السيئ،  للحكم  ممارسة  أو  نمط  عن  ومجتمعك 
الداخلية،  الثقافية  القضايا  أو  التدريب،  ضعف  أو 
تبدأ  عندما  عادًة  هذا  يحدث  االستعداد.  نقص  أو 
تحسبا  اللوم.  تقييم  في  وغيرها  اإلعالم  وسائل 
)وليس  لتحديد  االستعداد  يمكنك  المرحلة،  لهذه 
منظورها  في  ووضعها  القضايا  هذه  عن(  الدفاع 
الصحيح. تحلى بالشفافية قدر اإلمكان مع الحقائق 

واإلحصاءات واألدلة لدعم تصريحاتك.

بعد األزمة
أو  موجودة  تزال  ما  اإلعالم  وسائل  كانت  إذا 
كانت القصة ما تزال نشطة على وسائل التواصل 
مؤتمر صحفي رسمي  عقد  في  ففكر  االجتماعي، 
التحقيق.  يكتمل  أو  الحاسم،  الحدث  ينتهي  عندما 
تتضمن المؤتمرات الصحفية الرسمية بياناً صحفياً 
أكثر،  أو  واحًدا  متحدًثا  يكون  ما  وعادة  مكتوباً، 
طريقة  هذه  األسئلة.  لطرح  للصحفيين  وفرصة 
يعترف  أن  يجب  ما رسمياً.  »إلنهاء« حدث  جيدة 
الضحايا  به  يشعر  الذي  باألثر  الصحفي  بيانك 
)ودائرتهم األوسع( للحادث والتركيز على المضي 

قدماً.
تحقق من سالمة واطمئنان الناس في منطقتك 
إحاطة  تقديم  في  وفكر  حاسم  حدث  وقوع  بعد 
كيف  لمعرفة  المحلية  اإلعالم  لوسائل  اعالمية 
معلومات  لتقديم  معاً  أفضل  بشكل  العمل  يمكنك 

واقعية، وفي الوقت المناسب لمجتمعك وخارجه.
أحد  مقتل  وكالتك  شهدت  إذا  تنس.  ال  أخيراً، 
المنتسبين أثناء أداء الواجب، أو تورط منتسب في 
حادث إطالق نار أو كانت هناك خسائر كبيرة في 
األرواح، فاعلم أن وسائل اإلعالم ستعيد النظر في 
الحادث في تواريخ الذكرى السنوية. كن استباقيًا 
في ترتيب النصب التذكارية والمقابالت التي تؤطر 

سرداً يظهر التعافي والمضي قدماً.
استمر في التعلم، واستمر في التدريب والسعي 
لتكون متواصالً قوًيا. غالبًا ما يتذكرك الناس أنت 
ووكالتك بسبب استجابتك لألزمة أكثر من األزمة 

نفسها. قد تعتمد عليها سمعتك ووكالتك وعملك. 

* جودي بال هي مؤسسة ومديرة شركة 8-10 
كوميونيكيشنز المتخصصة في التدريب اإلعالمي 
االفتراضي  والتدريب  التواصل  واستشارات 
الشمالية.  أمريكا  أنحاء  العامة في جميع  للسالمة 
وهي مفوضة مساعدة سابقة في شرطة نيويورك 
بالتيمور  شرطة  إدارتي  في  أركان  ورئيس 
وعملت  سابقاً،  إذاعية  صحفية  عملت  وميلووكي. 
وسافانا  أتالنتا  لشرطة  اتصاالت  كرئيس  أيضاً 

وهاليفاكس )كندا(. 
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ضفاف

»اقتصادنا هو رقم واحد في العالم، لكن البنية التحتية تحتل المرتبة 13. ستجد طرقاً وجسوراً ومطاراٍت ونطاقاً 
عريضاً أفضَل في اإلمارات العربية المتحدة مما هو عليه في الواليات المتحدة«.

بهذه الكلمات عبر زعيم األغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ األمريكي »تشاك شومر« عن إعجابه بأنموذج 
دولة اإلمارات في البنية التحتية، ضارباً بها المثل، مؤكداً أنها أفضل مما لدى الواليات المتحدة األمريكية، ليحصل 
على موافقة مجلس الشيوخ األمريكي على خطة لالستثمار في البنى التحتية، بقيمة 1.2 تريليون دوالر، في انتصار 

مهم للديمقراطيين ورئيسهم.
حدث هذا في األسبوع األول من شهر أغسطس الماضي، بعد أيام قليلة من الذكرى السنوية الخامسة والخمسين 
لتولي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، »طيب الله ثراه«، مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي، وفي العام الذي 

تحتفل فيه دولة اإلمارات العربية المتحدة، التي أسسها الشيخ زايد عليه رحمة الله، بمرور 50 عاماً على قيامها.
ُترى، هل حلم زايد، عليه رحمة الله، عندما تولى مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي قبل 55 عاماً، وعندما أسس دولة 
اإلمارات العربية المتحدة قبل 50 عاماً، أن تقارن الدولة العظمى األولى في العالم بنيتها التحتية بالبنية التحتية في 
دولة اإلمارات، وهل توقع أن يعترف واحد من أهم مسؤوليها بأن بنية دولة اإلمارات التحتية أفضل مما هي عليه 

في الواليات المتحدة األمريكية؟
أما أن يكون الشيخ زايد قد حلم فقد حلم فعالً، حتى قبل أن يتولى مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي عام 1966. 
وكان حلمه أن يرى بلده ينهض كي يواكب العصر، وأن يرى شعبه ينعم بما كانت تنعم به شعوب الدول المجاورة 

وقتها. 
يروي الصحفي الهندي »كرانجيا«، مالك ورئيس تحرير جريدة »بليتز« الهندية، في حديث أجراه مع الشيخ زايد، 

عليه رحمة الله، ونشره في 4 يونيو 1970 ميالدية، هذه القصة على لسان الشيخ زايد الذي يقول:
  »في أحد األيام، عندما كنت حاكماً للعين في المنطقة الشرقية، كنت أتمشى في طرقات العين، وكان معي في 
هذه الجولة أحد األصدقاء، وهو ضابط إنجليزي كبير، وأحسست وأنا أرى الناس والبيوت والجبال والوديان، أن 

حضارة هذا البلد تكاد تصرخ فّي، وتدفعني دفعاً إلى بناء دولة عصرية حديثة.
  هنا أخذت أشير وكأنني في حلم روحي عذب؛ هنا سيقوم مركز زراعي ضخم، وهنا منطقة صناعية، وهنا 
محطة كبيرة لتوليد الكهرباء، وهناك في أبوظبي سننشئ ميناء في هذه المنطقة بالتحديد، أما المطار فسيكون في 
تلك النقطة، وهنا جامعة، وهنا المستشفى، وهنا قوة الدفاع، وهكذا.. وهكذا. وضحك صاحبي وقال لي: دعك من 

أحالم اليقظة.
ومرت األيام، ونسيت الحديث كله، حتى جاء في يوم الصديق نفسه بعد أكثر من عشرين سنة ليزورني بعد أن 
اعتزل الخدمة في بالده، وكان مندهشاً للقريتين اللتين رآهما في ذلك الوقت كيف أصبحتا اآلن، وقال لي: هل تذكر 
ذلك الحديث الغريب؟ إن كل شيء عينته ُبنَِي في المكان ذاته الذي حددته؛ المصانع والكهرباء والمستشفى، حتى 

الدفاع، كل هذا تحقق ولم تكن أحالم يقظة«.
ويعلق »كرانجيا« قائالً: »إن هذه القصة حدثت قبل أن يحلم أحد أن هناك بتروالً سيتدفق في هذه المنطقة، أو 
أن الشيخ زايد سيكون حاكماً لتلك البالد. إن مثل هذه الحاالت ال تحدث إال للزعماء الملهمين، وزايد فيه الكثير من 

صفات الزعيم الملهم«.  
نعم، لقد حلم الشيخ زايد، عليه رحمة الله، وحقق ما حلم به، وترك لآلخرين أن يتوقعوا ما ستصل إليه الدولة 
التي أسسها قبل 50 عاماً من مكانة وسمعة، ومضى أبناؤه وأحفاده، بعد أن رحل، يعلون صرح البنيان الذي أقامه 
على قاعدة راسخة وأساس قوي، حتى غدت دولتهم مضرب المثل والقدوة بين الدول والشعوب واألمم. واليوم 
عندما يشهد زعيم األغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ األمريكي بأن البنية التحتية في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، التي لم يتجاوز عمر تأسيسها 50 عاماً، أفضل من البنية التحتية في الواليات المتحدة األمريكية، التي 
تجاوز عمر تأسيسها 245 عاماً، فهو إنما يؤكد أن غرس زايد، عليه رحمة الله، قد أينع، وأن ثمار ما غرسه أصبحت 

عظيمة بما يجعلها محل تقدير بهذا الحجم، وعلى هذه الدرجة من األهمية.

شهادة زعيم األغلبية
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ثم إن اللورد وبعد أن قرأ الرسالة طلب االجتماع 
بعدد منهم وألقى خطاباً عليهم، وهذا أهم ما جاء فيه.
إيها السادة، تلقيت بسرور بالغ خطابكم المخلص 
وقد قرأته ويسرني أني وجدت جالية كبيرة ناجحة 
هنا  إلى  جاؤوا  االمبراطور  الملك  جاللة  رعايا  من 
رعايا  أن  علمت  لقد  مرضية،  آمنة  بأحوال  للتجارة 
الهند الموجودين في مسقط وغيرها من موانئ عمان، 
لدولة  السياسي  الضمان  إن  شخص   »1300« يبلغ 
التجارية  بمصالحها  أحياناً  يقاس  أخرى  دولة  في 
وسوف أتناول الفترة التي عملت فيها مع الحكومة 
فقد  األخيرة  الخمس  السنوات  وبالتحديد  الهندية 
بلغت نسبة التجارة الخارجية مع مسقط 84 بالمئة 
مستوى  بلغت  قد  التجارية  المصالح  بأن  واقتنعت 
عالياً ال يقبل الجدل، وأنني أدرك وأنا أخاطبكم بأنكم 
لحركة  مهمة  طليعة  تمثلون  السادة  من  مجموعة 
التجارة في الشرق، وإن أعمالكم ساعدت وما زالت 
في جوهرة سعادة عمان. كما يسرني أن أسمع منكم 
الخصام  عن  ومنصرفون  العدالة  تحترمون  أنكم 
ومتمتعون بحرية دينية تامة، وهذه األحوال مواتية 
لنجاح أعمالكم. بحيث لم يبق لكم إال أسباب بسيطة 
للشكوى. أما القالقل التي تنشب في الداخل وتنتقل 
إلى موانئ الشاطئ وتؤثر على سالمة األماكن التي 
البريطانية لن تلقي بنفسها  الحكومة  تقطنوها، فإن 
إلى  الصراع  إذا وصل  أما  الداخلي.  النزاع  هذا  في 
ممتلكات  أو  حياة  وتعرض  المصالح  تهدد  نقطة 
رعايا بريطانيا أو التجارة للخطر، فإذا ما »استنجد 
يكون  لن  أنه  يقين  على  فإني  لحمايتها  للتدخل  بنا 
هناك أحد أكثر إخالصاً في الترحيب بالتدخل وأكثر 
مساعدة ودية في حكومة صاحب العظمة السلطان«.
ثم إن اللورد قرر زيارة السلطان في قصره، حيث 
يوجد  حيث  الضيافة،  قاعة  في  هناك  استقباله  تم 
السلطان وعلى جوانب القاعة جلس أكثر من سبعين 
مدعواً من الشيوخ وأعيان البالد. وفي المساء أقام 
اللورد كرزون وعقيلته حفلة عشاء كبرى على ظهر 
السفينة »هاردينج« حضرها مدعوون من القناصل 

في  العاملين  من  وعدد  مسقط  في  الموجودين 
األسطول البريطاني المرابط هناك. وفي اليوم التالي 
والنصف  عشرة  الحادية  الساعة  وفي  19/نوفمبر 

وكذلك  للسكان،  فخم  استقبال  حفل  أقيم  صباحاً 
الخليج  في  العاملة  البريطانية  للبحرية  العام  للقائد 
حرس  استقبله  السلطان  وصل  وعندما  وآخرين. 

دليل الخليج..دليل الخليج..
اللورد كرزون في الشارقةاللورد كرزون في الشارقة

               الشيخ عيسى آل خليفة
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شرف مؤلف من مئة من رجال البحرية وجلس في 
المنصة إلى يمين اللورد. ثم إن ممثالً عن السلطان 
باللغة العربية نيابة عن السلطان رحب  ألقى خطاباً 

فيه باللورد ومما جاء في خطابه قوله:
منذ  الزمان  من  قرن  من  أكثر  اآلن  مضى  »لقد 
ومعاهدات  في عالقات  مرة  أجدادي ألول  أن دخل 
لها مقيم سياسي  التي أصبح  مع حكومة بريطانيا 
إنجليزي يمثلها في إقليمنا، وكانت مسقط قبل ذلك 
بمدة طويلة تتعامل مع التجارة اإلنجليزية عن طريق 
االتجار مع الموانئ الهندية وكان حكام عمان خالل 
الدولة  مع  ومودة  صداقة  أوثق  على  السنين  هذه 
الشديدة  الحاجة  أوقات  من  كثير  وفي  البريطانية، 
التي اعتاد أي بلد شرقي أن يفاجأ بها فإني وأسالفي 
من قبلي كنا أوفياء دوماً للعون المادي واألدبي الذي 

قدمته الحكومة البريطانية«.
كانت  التي  السلطان  ممثل  كلمة  انتهت  أن  وبعد 
اللورد  وقف  إلقائها،  حين  اإلنجليزية  إلى  تترجم 

كرزون ورد عليه باإلنجليزية العبارات التالية:
الذين  العظماء  أجدادك  إنهم  العظمة،  »يا صاحب 
وقد  الشرقية،  الهند  شركة  مع  اتفاقية  أول  عقدوا 
أثمرت الصداقة المشتركة بين الحكومتين عن سلسلة 
من المعاهدات واالتفاقيات عقدت خالل هذه السنوات 
واستطيع اآلن أن أتابع ما ال يقل عن تسع منها أدت 
هذه  إن  والتجارية.  السياسية  الصالت  أوثق  إلى 
إلى  الفضل فيها يعود  إنما  االتفاقيات  السلسلة من 
العالقات التي نشأت بين الحكومتين وربطت عمان 
لذلك  البريطانية.  الحكومة  مع  العادة  فوق  بروابط 
فإنها نمت وازدادت بناًء على روابط طبيعية، تنبع من 
الحقيقة القائلة بأن مسقط تواجه الشواطئ الهندية، 
وأن تجارتها ليست فقط مع معظم أجزاء الهند، بل 

إنها تقع بأيدي الهنود إلى حد كبير، حيث يقيم هنا 
لذا فال عجب  الهنود،  بريطانيا  عدد كبير من رعايا 
توجيه  واجبها  من  أن  الهندية  الحكومة  إذا شعرت 
اهتمام خاص بهذا البلد وشعر نائب الملك في الهند 
برغبة في زيارتها. وقد أشار عظمتكم إلى الحقيقة 
الثانية بأن الحكومة البريطانية وسعت نطاق حمايتها 
لعمان وحكامها وأنها لن تحيد عن هذا التدبير ما دام 
الواردة  بتعهداتهم  التزامهم  يواصلون  عمان  حكام 
الهند، ويحكمون بالدهم  االتفاقيات مع حكومة  في 
بالعدل والتقدم. بقى أن أعلن أمراً ساراً هو موافقة 
صاحب الجاللة الملك اإلمبراطور، وهو اإلنعام على 
األعظم  الصليب  وسام  الرفيع-  بالشرف  فخامتكم 
التكريم  أن يبقى هذا  الهندية- راجياً  لإلمبراطورية 
لعظمتكم دليالً على عواطف الصداقة المخلصة التي 
البريطانية لعظمتكم، وبقى علّي أن  توليها الحكومة 
أقوم يملؤني السرور بتقليدكم الوسام حسب التقاليد 

المرعية بصفتي الرئيس األعلى للوسام األكبر«.
وفي مساء ذلك اليوم 1903/11/19 غادر اللورد 
وعقيلته مسقط على ظهر السفينة الحربية هاردينج 
وسفينة الحماية وعدد آخر من السفن وفي صباح 
منطقة  إلى  السفينة  وصلت   11/20 التالي  اليوم 
الزمن  من  فترة  هناك  وتوقفت  الجبال  رؤوس 

واتجهت بعدها إلى الشارقة.

زيارة الشارقة 
 1903/11/21 يوم  صباح  من  مبكر  وقت  وفي 
وصلت السفن البريطانية إلى مشارف الشارقة، ولم 
لبعد  نظراً  عند وصولها  تحية  طلقات  السفن  تطلق 
إذ كانت نحو خمسة  الشاطئ،  بينها وبين  المسافة 
وهم:  اإلمارات  شيوخ  اجتمع  الشارقة  وفي  أميال. 

الشارقة،  حاكم  القاسمي  خالد  بن  صقر  الشيخ 
الخيمة، والشيخ زايد بن خليفة حاكم  وكذلك رأس 
دبي،  حاكم  حشر  بن  مكتوم  والشيخ  أبوظبي، 
والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي حاكم عجمان، 
ولم يستطع الشيخ أحمد بن عبدالله المعال حاكم أم 
بن  راشد  الشيخ  ابنه  عنه  فناب  الحضور  القيوين 

أحمد المعال، وطلب اللورد االجتماع بهم.
ظهر  على  االجتماع  يعقد  أن  على  القرار  وتم 
فقد  الشيوخ  أما  »أرجونوت«،  الحربية  السفينة 
استقبلوا السفينة الهندية »بتريك ستيورات« لتصل 
بهم إلى سفينة االحتفال »أرجونوت« وهناك وعلى 
وصل  أن  وبعد  االستقبال،  قاعة  إعداد  تم  ظهرها 
الشيوخ إلى هناك، جاء اللورد ومعه أمير البحر في 

نحو الساعة الثالثة والنصف ظهراً.
بالعزة  المتسم  العرب  الشيوخ  طابع  أثار  وقد 
واإلباء ومظهر أتباعهم الرجولي إعجاب الجميع. ثم 
قام اللورد وألقى خطاباً طويالً باللغة اإلنجليزية كان 
في جوهره موجزاً لتاريخ بريطانيا في المياه العربية 
التاسع عشر، نقتطف منه أهم ما جاء  القرن  خالل 

فيه:
عالقات  تربطهم  الذين  العرب  الرؤساء  »أيها 
إلى  أتيت  إنني  البريطانية  الحكومة  مع  معاهدات 
هنا كممثل للسلطة البريطانية في امبراطورية الهند 
وأجدادكم  وآباؤكم  أنتم  عرفتموها  التي  العظيمة 
أن  مائة سنة، وهدفي  أكثر من  وتعاملتم معها منذ 
أعطيكم الدليل على أن الحكومة لم تنسكم مع أنكم 
إنها  بل  الهندية،  الشواطئ  من  بعد  على  تعيشون 
تتمسك بسياسة الوصاية والحماية التي وفرت لكم 
األمن، وضمنت فيها حقوقكم وألريكم أن أول نائب 
للهند يزور هذه المياه ولن يتركها من دون أن يبحث 

قصر حاكم الشارقة
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عن فرصة االجتماع بكم شخصياً وتجديد التأكيدات 
وااللتزامات التي تربطنا، ففي عام 1820 وقعت أول 
والرؤساء  البريطانية  الحكومة  بين  عامة  معاهدة 
العرب، وأبرم فيما بعد ما ال يقل عن ثماٍن مماثالت. 
وفضالً عن هذه العالقات والتي كانت برضاكم أنتم، 
أقامت الحكومة البريطانية وصايتها على السلم بين 
القبائل، وقد نمت روابط سياسية بين حكومة الهند 
وبينكم وبذلك أصبحت الحكومة البريطانية بمقتضاها 
بأي  عالقة  لكم  عاد  فما  لكم،  وحامية  عليكم  سيدة 
أنه ال يسمح  أنتم  تعرفون  دولة كبرى غيرها. كما 
أخرى،  دولة  بأي  واتصال  اتفاق  أي  في  بالدخول 
مقاطعتكم  من  قسم  أي  عن  بالتخلي  يسمح  ال  كما 
وأن هذه االلتزامات ملقاة على عاتقكم جميعاً. وإذا 
يوجد أشخاص يتساءلون لماذا يجب على بريطانيا 
العظمى مواصلة ممارسة قوتها، والجواب على ذلك 
أظهرت وجهها  أخرى  كبرى  دولة  أي  قبل  هنا  إننا 
بدالً  الصراع وخلفنا  أمامنا  فوجدنا  المياه  هذه  في 
منه النظام وأن تجارتكم وأمنكم على حد سواء هما 
البحر  أبواب  لقد فتحنا  إلى حماية،  اللذان يحتاجان 
ترفرف فوقه  أن  أعالمها  األمم ومكنا  لسفن جميع 
امتالك مقاطعاتكم ولم  أو  بأمان ولم تقم باالعتداء 
نحطم استقاللكم بل حافظنا عليه وال نريد أن نهمل 
قرناً كامالً من الجهد الغالي المنتصر وال أن نزيل 
هذه الصفحة السمحة من التاريخ. لذا يجب أن يبقى 
السالم في هذه المياه وعندها سيبقى استقاللكم من 
دون أن يمسه أحد، ويجب كذلك أن يبقى تفوق نفوذ 
الحكومة البريطانية على نفوذ غيرها. أيها الرؤساء 
إنني باسم الحكومة البريطانية أتبادل التحية معكم 
في  النجاح  لكم  وأرجو  القديمة  التأكيدات  وأجدد 
المستقبل«. وهكذا انتهى االحتفال وفي المساء غادر 
اللورد كرزون الشارقة متوجهاً إلى بندر عباس على 

ظهر سفينته والسفن المرافقة لها.
اللورد  خطاب  لمناقشة  قليالً  التوقف  من  بد  ال 
لشيوخ اإلمارات، إذ من الواضح أنه جاء بلغة التعالي 
وفرض النفوذ البريطاني على المنطقة، وما جاء فيه 
اتفاق واتصال  أي  بالدخول في  إنه ال يسمح  قوله 
أي  عن  بالتخلي  يسمح  ال  كما  أخرى،  دولة  بأي 
قسم من مقاطعتكم... إلخ. فالمقصود بهذا الخطاب 
أبوظبي  بن خليفة حاكم  زايد  الشيخ  العبارة  وهذه 
يكسر  أن  زايد  الشيخ  أراد   ،1900 عام  في  أنه  ذلك 
الطوق ويخرج عن العزلة التي فرضتها بريطانيا على 
أبوظبي وكل اإلمارات. وقرر أن يقوم بمبادرة جديدة 
أيضاً  الهدف  اإليراني وكان  بالبالط  وهي االتصال 
اإلمارات وإيران بشأن  بين  للخالف  هو وضع حد 
للسفن  تسهيالت  على  والحصول  الجزر،  مشكلة 
وفد  بإرسال  فقام  اإليرانية،  الموانئ  في  العربية 
ليقابل »الدريابيكي«، أي أمير البحر أحمد خان، الذي 
رحب بالوفد ونقل مقترحاتهم إلى البالط اإليراني، 
وتم الترحيب بها وقام الشاه بإرسال رسالة جوابية 
كما  معه  بالتعاون  ترحيبه  على  مؤكداً  زايد  للشيخ 
أرسل له سيفاً مذهباً. وبالمقابل أرسل له الشيخ زايد 
األبيض  العلم  إلغاء  قرر  إنه  كما  مطهمين.  فرسين 
ذي المربع األحمر الذي فرضته السلطات البريطانية 
اللون.  أخضر  علماً  عنه  بدالً  ورفع  اإلمارات  على 

يوم  وفي  اإلنجليزية  السلطة  األفعال  هذه  أثارت 
أبوظبي،  إلى  بريطانية  مدمرة  وصلت   1900/10/6
وهي تحمل تهديداً للشيخ زايد بأن المدينة ستتعرض 
إلى القصف إذا ما استمر بعالقته بالحكومة اإليرانية 
األحمر  العلم  ويرفع  األخضر  العلم  ينزل  لم  وإذا 
المسماة   1892 عام  معاهدة  عليه  وأكدت  القديم. 
بأي  يدخل  ال  بأن  تلزمه  التي  المانعة«  »المعاهدة 
حال من األحوال في اتفاقية أو في مراسالت مع أي 

حكومة عدا الحكومة البريطانية.
أما اللورد كرزون فقد وصلت سفينته إلى بندر 
عباس يوم 11/22 وزار بعدها هرمز وجزيرة قشم 

ولنجة وغادرها يوم 11/25 متجهاً إلى البحرين.

زيارة البحرين 
 وصل األسطول إلى مشارف البحرين في الساعة 
الثامنة من صباح يوم 11/26. وبعد ساعتين تمكنت 
ثالث  ومعها  اللورد  تقل  التي  »هاردينج«  السفينة 
الساعة  وفي  الميناء.  في  الرسو  من  أخرى  سفن 
السفينة  ظهر  إلى  صعد  ظهراً  والنصف  الواحدة 
البحرين  حاكم  خليفة  آل  علي  بن  عيسى  الشيخ 
من  وثالثة  السياسي  المعتمد  مساعد  وبصحبته 
أبنائه وأكبر أحفاده. واستعرض حرس الشرف ثم 
ودار حديث  اللورد  استقبله  القاعة، حيث  إلى  دخل 
العتراف  اللورد  الشيخ  شكر  حيث  بينهما،  قصير 
شكره  كما  للعهد  ولياً  حمد  الشيخ  بابنه  حكومته 
اهتمامه وزيارته البحرين، ثم انتهت المقابلة وغادر 
الشيخ عيسى السفينة، وأطلقت السفن خمس طلقات 
بزيارة  اللورد  قام  الظهر  وبعد  له.  تحية  مدفعية 
الشيخ  الرصيف  على  استقبله  وقد  المنامة  لمدينة 
عيسى نفسه رغم أنه كان صائماً في شهر رمضان. 
هناك  ومن  المعتمدية  في  اللورد  كان  المساء  وفي 

رافقه الشيخ حتى الميناء ليعود إلى سفينته. وهناك 
وصلته رسالة من الهنود المقيمين في البحرين وهم 
التجار الهندوس يرحبون فيها بمقدمه، ومما جاء في 

رسالتهم قولهم:
»نرجو أن يكون قد بلغ علم فخامتكم أيها اللورد 
أننا قد حللنا في الخليج منذ مئتي سنة مضت، حيث 
لم يكن باستطاعة السفن التجارية أن تزور الخليج 
الشراعية، وفي  بالقوارب  وكانت كل األعمال تسير 
جلبت  إذ  اآلن  تغير  الوقت  أن  إال  شاقة،  ظروف 
األمن  وهي  المعتادة  بركاتها  البريطانية  الحماية 
بموقعه  البحرين  ميناء  إن  والرفاهية.  والسالم 
الطبيعي يعتبر محطة عظيمة للتجارة، كما إنه المركز 
التجاري ألسواق األحساء والقطيف وقطر وما يليها 
من بالد. ولزيادة النقل التجاري فإن إقامة رصيف 
داخل البحر لهذا الميناء يعتبر أمراً في غاية الضرورة 
العمل في سائر  البحرية من  الصنادل  تتمكن  حتى 
األوقات، مما يزيد سرعة تفريغ السفن التجارية، لذا 
نرجو بكل احترام أن ينال هذا الطلب لطف عنايتكم. 
للمساهمة في تجارة قطر والقطيف  إننا متشوقون 
الناميتين، لذا نرجو من فخامتكم أن تعينوا موظفين 
ممثلون  فيها  يوجد  ال  حيث  المكانين،  هذين  في 
غير  االقتراح  هذا  كان  إذا  ما  حالة  وفي  لحكومتنا، 
عملي، نرجو توسيع سلطة المعتمدية السياسية في 
البحرين حتى تشملها. وفي الختام إننا نصلي إلى 
القدير أن يبارك ويمد في عمر صاحب الفخامة نائب 
جاللة الملك اإلمبراطور الذي برأفته تمكنا من العيش 
هنا بسالم ورخاء«. وفي الساعة الحادية عشرة من 
نائب  اللورد  عيسى  الشيخ  زار   11/27 يوم  صباح 
»هاردينج«  السفينة  ظهر  على  خاصة  زيارة  الملك 
وتباحث معه عن بعض األوضاع، واستمرت المقابلة 

نصف ساعة فقط، ألن اللورد قرر زيارة الكويت.

 باب البحرين

 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 582017 العدد 609 سبتمبر 582021

زمان الوصل

د. محمد رضوان الداية
كاتب وأستاذ 

األدب األندلسي والمغربي

إلينا من  شعر الغزل تراث عربي قديم وصل 
أقدم أيام العصر الجاهلي، وجاء اإلسالم فاستمر 
اتجاهات جديدة  اتخذ  الغزل، ولكن بعضه  شعر 

مالئمة.
ومثلما انتقلت الثقافة العربية من المشرق إلى 
شعر  أيضاً  انتقل  وأنماطها  بمعطياتها  األندلس 
الغزل ثم تفاعل مع المجتمع الجديد في ظروفه 

وأحواله.
وال  المستقلة،  الغزل  قصيدة  تنقطع  ولم 
التقليديين وظهر  الشعراء  عند  الغزلية  المقدمات 
في هذا الغرض شعراء أندلسيون سجلوا ألنفسهم 
العربي عامة  الشعر  أثر في حركة  مواضع ذات 

والغزل خاصة.

»1«
ثالثة  على  عادة  الغزل  شعر  الباحثون  يقسم 
أنواع: شعر مقّدمات القصائد المطّولة، ويعّدونه 
- في األغلب - شعراً تقليدياً تعّود الشعراء على 
لنشر  وتمهيداً  والسامع  للقارئ  استئالفاً  البدء 
الرئيسية ومنها كثير من قصائد  فكرة القصيدة 
جرير والفرزدق في العصر األموي، كقول جرير:

أتصحو أم فؤادك غير صاح
             عشية هم صحبك بالرواح

- وشعر غزلي يبث الشاعر فيه عواطفه ويذكر 
الشعر  باسم  عليه  اصطلحوا  ما  وهو  أحواله، 
العذري: ويكون معه وصف المحبوبة والتشّوق 
إليها كالذي صنعه عنترة في الجاهلية، والعذريون 
فيه  يميل  غزلي  وشعر   - اإلسالم  صدر  في 
الشاعر إلى الوصف الحسي المادي، ويخرج عن 
اإلشارة إلى العبارة وعن التلميح إلى التصريح، 

الغزل  ويقال:  أيضاً.  ينظم  ما  في  يسرف  وقد 
الصريح، والغزل المكشوف.

أشعارهم  من  ولدينا  طويل،  األندلس  وتاريخ 
لهم  شعراء  وهناك  وقصائد  نصوص  الغزلية 
دارس  فإن  ولهذا  الغزل،  بشعر  زخرت  دواوين 
من  مختلفة  نماذج  يصادف  األندلسي  الشعر 
الغزل على امتداد عصور األندلس وظهر شعراء 
كان الغزل غرضاً رئيسياً في أشعارهم أو غرضاً 
أساسياً كالذي نجده في ديوان ابن زيدون وشعر 

ابن الحداد.

»2«
ومن الشعر الغزلي التقليدي ما ورد - مثالً - 
في ديوان ابن دّراج القسطلي »347 - 421هـ« وقد 
بني عامر »حجاب  األموية ودولة  الخالفة  أدرك 

الدولة األموية« وعصر الفتنة »399 - 422هـ«.
وله قصيدة حاكى بها قصيدة ألبي نواس هي 

من مشهور شعره، أّولها: 
دعي عزمات المستضام تسير

              فتنجد في عرض الفال وتغور
وفيه  للشعراء،  ديوان  األندلس  في  وكان 
ويختبرونه  للديوان  المتقدم  على  يحكمون  نقاد 
وكان  يردونه.  أو  الديوان  في  فيقبلونه ويسجل 
ينظم قصيدة في معارضة  أن  دراج  ابن  اختبار 
أبي نواس. ومن قصيدته، وهو يذكر لحظة وداع 

زوجته:
ولما تدانت للوداع وقد هفا

             بصبري منها أنة وزفير
تناشدني عهد المودة والهوى

             وفي المهد مبغوم النداء صغير
»صوته  الصغير«  بابنه  زوجته  »تستنجد 

كصوت الظبي لم تكتمل له القدرة على الكالم«
عصيت شفيع النفس فيه وقادني

                 رواح لتذآب السرى وبكور
»فضل المشقة بمواصلة سير الليل »السرى« 

وسير النهار ليصل إلى المطلوب«
لئن وّدعت مني غيوراً فإنني

              على عزمتي من شجوها لغيور
وهي  بالقصيدة  الديوان  لجنة  أجازته  وقد   -

طويلة
األعمى  قول  الرائق  التقليدي  الشعر  ومن   -
التطيلي »توفي 525 وهو في عصر الكهولة المبكر: 
وفي ديوانه »وهو مطبوع« قصائد مطّولة مبدوءة 

بالغزل التقليدي، ومنها هذه المقدمة الغزلية:
أريق ثغرك أم ينت الزراجين؟

              وعرف نشرك أم مسك لدارين؟
العنب،  شجرة  زرجون:  جمع  »الزراجين 

ودارين بلدة مشهورة بتصدير المسك«
جسم براه اإلله حين صوره

             من ماء لؤلؤة والناس من طين
وحاش لله أن يعزى إلى بشر

             أو أن يضاف لحسن الخرد العين
»الخرد جمع الخريدة، الحسناءة والعين جمع 
عيناء: الجميلة العين الواسعة يقول إن حسن هذه 

الفتاة يفوق حسن حوريات الجنة«
يدير لي مقالً مرضى بال سقم

          يميتني تارة فيها ويحييني
»يصف العيون بالجمال الهادئ«

»3«
وعلى مذهب فني شعوري يشبه ما كان عليه 
العذريون في المشرق كمجنون ليلى وكثير عزة 

تيارات الغزل 
واتجاهاته في األندلس
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وجميل بثينة ظهر في الشعر األندلسي  ابن الحداد 
»نويرة«، وابن زيدون  الذي استغرق شعره في 
الذي جمل غزله في »والدة« وأبي جعفر بن سعيد 
الذي استولى عليه حب حفصة الركونية. وكانت 
شعر  في  وشاركتا  شاعرتين،  ووالدة  حفصة 

الغزل أيضاً.
أحمد  بن  محمد  عبدالله  أبو  هو  الحداد  وابن 
علماء  من  480هـ«  »توفي  آشي  الوادي  القيسي 
والرياضيات  الفلسفة  األوائل:  علوم  في  عصره 
فتاة  وأحب  شاعراً.  كاتباً  وكان  خاصة.  والفلك 
ذكرها  ولكنها  »جميلة«  اسمها  مسيحية  فالحة 
في شعره باسم مستعار هو: نويرة. ومن شعره 

فيها:
وارت جفوني من نويرة كاسمها

                  ناراً تضل وكل نار ترشد
والماء أنت وما تصح لقابض

                والنار أنت وفي الحشا تتوقد
وقال أيضاً وخاطبها بصيغة جمع الغائب على 

سبيل التورية والكناية، والمقصود »نويرة«:
هم في ضميرك خيموا أم قوضوا

               ومنى جفونك أقبلوا أم أعرضوا
وهم رضاك من الزمان وأهله

           سخطوا كما زعمت وشاتك أم رضوا
أهواهم وإن استمر قالهم

             ومن العجائب أن يحب المبغض!!
مسافرة  أم  مقيمة  أكانت  حبه:  إنها  يقول 
والقلي:  للسفر«  الخيام  تقويض  من  »قوضوا 

الكراهية« يقول إنها يحبها على كل حال!
ديوان  الباقي  الحداد  ابن  شعر  من  ويجتمع 

لطيف الحجم.

»4«
ما  الغزل:  باب  في  المشهورة  األخبار  ومن 
اتصل إلينا من أخبار ابن زيدون وأشعاره. وقد 

ترك لنا ديواناً ضخماً. وابن زيدون هو:
زيدون  بن  عبدالله  بن  أحمد  الوليد  أبو 
المخزومي القرشي »394 - 463هـ« ووالدة هي 
بنت المستكفي أحد خلفاء المدة األخيرة من عصر 
الدولة األموية: فتاة جميلة مثقفة، احتلت مكانتها 
في مجتمع قرطبة، وفي األندلس وكان لها مجلس 
للمناظرة  والشعراء  والعلماء  األدباء  فيه  يجتمع 
 :»282 »األندلس:  د. ضيف  قال  الشعر.  وإنشاد 
»وتكون والدة بذلك- أي بعقدها هذه اللقاءات- 
الالتي  األدبية في فرنسة  الصالونات  قد سبقت 
نسمع بهن من بعدها بستة قرون أو سبعة ممن 
إليها  يختلف  ندوات  شاكلتها  على  يتخذن  كّن 
من  والكهول  الشباب  بعض  يقصد«   - »يتردد 
رجاحة  من  به  يتميزون  لما  والمتفلسفة  األدباء 
الحديث  إدارة  على  والقدرة  الروح  وخفة  العقل 
والمشاركة فيه مع شيء من الحسن والجمال..«.

ومما ورد من شعرها:
ترقب إذا جن الظالم زيارتي

             فإني رأيت الليل أكتم للسر
وبي منك ما لو كان بالشمس لم تلح

              وبالبدر لم يطلع وبالنجم لم يسر
»لم تلح الشمس: لم تظهر..«

واحتل الغزل ثلث ديوان ابن زيدون، وهو على 
العموم في والدة: ذكرها في شعره أم لم يذكرها، 

وكانت سألته أال يذكر اسمها فقال:
لسنا نسميك إجالالً وتكرمة

              وقدرك المعتلي عن ذاك يغنينا
الغزلي،  بشعره  والنقاد  األدباء  وأُعجب 

ووضعوا على رأسه قصيدته 
إني ذكرتك بالزهراء مشتاقاً

             واألفق طلق ووجه األرض قد راقا
وقصيدته األخرى وهي عندهم أكبر شأناً:

أضحى التنائي بديالً عن تدانينا
             وناب عن طيب لقيانا تجافينا

حالت لبعدكم أيامنا فغدت
             سوداً وكانت بكم بيضاً ليالينا

»حالت: تحّولت وتبدلت«
باألمس كنا وما يخشى تفّرقنا

             واليوم نحن وما يرجى تالقينا
يا جنة الخلد أبدلنا بسدرتها

             والكوثر العذب زقوماً وغسلينا
»كان قربها كالتنعم في جنة الخلد وفيها سدرة 
الكوثر وصار بعدها كالعذاب في  المنتهى ونهر 
والغسلين، وهما من طعام  الزقوم  وفيه:  جهنم. 

أهل النار«!.

»5«
المشهورات  وأدبياته  األندلس  شواعر  وفي 
530هـ  غرناطة  في  »ولدت  الركونية  حفصة 
وتوفيت 586 في مدينة مراكش بالمغرب األقصى« 
وشاعرة  بارعة  وأديبة  قديرة  أستاذة  وكانت 
كبيرة، ومعظم شعرها الباقي في المناسبات التي 
ربطتها بأبي جعفر بن سعيد والي غرناطة الذي 
أن  »نيكل«  المستشرق  ويرى  559هـ.  سنة  ُقتل 
قصة حفصة وأبي جعفر تشبه قصة والدة وابن 

زيدون.
- ومن شعر حفصة:

أغار عليك من عيني رقيبي
             ومنك ومن زمانك والمكان

ولو أني خبأتك في عيوني
             إلى يوم القيامة ما كفاني!
وقال أبو جعفر بن سعيد في حفصة:

يا من أجانب ذكر اس........
                      مه وحسبي عالمه

ما إن أرى الوعد يقضى
            والعمر أخشى انصرامه

اليوم أرجوك ال أن
               تكون لي في القيامة!

شعراء  دواوين  في  منثور  الغزل  وشعر 
األندلس. وفي تراجم األدباء والعلماء والفقهاء... 
وارتبط عندهم بمالمح الجمال المختلفة وكانت له 

األندلس مزية خاصة.
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مختارات مما نشرته مجلة
»الشرطة« خالل عقودها 

األربعة املاضية

إعداد: موزة احلمادي

األرشيف

1
9
8
2

حتى احلرب لها أخالقها 
وقوانينها التي يلتزم بها 

املقاتلون، ويكون اخلروج عليها 
جرمية تستحق العقاب، وكما 

يالحق اجملرم الذي ارتكب 
جرمية عادية لينال عقابه، فإن 

مجرمي احلرب يستحقون 
مالحقة أشد وعقاباً أنكى.. 

ذلك أن اجلرمية في احلالة 
األولى تكون فردية، وأياً كانت 

أضرارها أو بشاعتها فإنها 
تبقى محدودة النطاق واألثر.

الدولة  استقبل معالي حمودة بن علي وزير 
للشؤون الداخلية بمكتبه كالً من سعادة محمد 
السورية،  العربية  الجمهورية  سفير  كابور 
سفير  الغزالي  يوسف  عبدالله  وسعادة 
وسعادة  اإلسالمية،  الموريتانية  الجمهورية 

بنجالديش،  جمهورية  سفير  الحق  محبوب 
وسعادة سفير جمهورية ألمانيا االتحادية.

معالي  اجتماعات  خالل  البحث  تناول  وقد 
الوزير بسعادة السفراء أوجه التعاون المشترك 

بين بلدانهم ودولة اإلمارات العربية المتحدة.

- أوفدت وزارة الداخلية الرائد محمد جاسم 
إلى  األمن  لشؤون  العامة  اإلدارة  من  يوسف 
الندوة  لحضور  السعودية  العربية  المملكة 
العربي  المركز  أقامها  التي  العربية  العلمية 
وقد  بالرياض.  والتدريب  األمنية  للدراسات 
عقدت هذه الندوة خالل الفترة من 15 إلى 19 

أغسطس الماضي.

- أوفدت وزارة الداخلية الرائد يحيى أحمد 
باإلدارة  العلمية  المناهج  إدارة  مدير  العيسى 
العامة للتخطيط والتدريب في مهمة رسمية إلى 

حمودة بن علي يستقبل سفراء أربع دول

قرارات وإيفادات وزارة الداخلية
كلية الشرطة بدولة الكويت، تتناول بحث أوجه 
المجاالت  في  البلدين  بين  المشترك  التعاون 

الدراسية والتدريبية.

الرائد محمد  إيفاد  الداخلية  وزارة  قررت   -
علي،  الجليل  عبد  علي  والنقيب  مليح،  عبدالله 
والنقيب علي إسماعيل علي إلى السويد لحضور 
والمعدات  لألجهزة  هناك  يقام  الذي  العرض 
وتستمر  والسواحل.  الحدود  بحرس  الخاصة 
حتى   1981/9/5 من  اعتباراً  المعرض  إقامة 

.1982/9/17
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تكريم وافدين ألمانتهما

بحث الموضوعات الخاصة بالتعاون األمني الخليجي

كلمات صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان خالل تكرمي املتقاعدين 
من كبار ضباط الشرطة، 

كانت تعبيراً صادقاً عن الوفاء 
واالمتنان جلهود العاملني 

من أبناء هذا الوطن، وخاصة 
الذين حتملوا املسؤولية في 

مرحلة البداية الصعبة، 
والذين نعيش اآلن ثمرة 

جهودهم متمثلة في هذه 
النهضة الشاملة التي ما 
تزال مسيرتها تتقدم على 
الطريق في مناخ من األمن 

واالستقرار والطمأنينة.

القائم  غباش  صقر  العميد  سعادة  استقبل 
سعادة  بمكتبه  الداخلية  وزارة  وكيل  بأعمال 
سيف بن هاشل المسكري األمين العام المساعد 
للشؤون السياسية لمجلس التعاون لدول الخليج 

العربية الذي يزور البالد حالياً.
المسكري  هاشل  بن  سيف  سعادة  وصرح 

اللقاء بحث عدد من الموضوعات  بأنه تم خالل 
على  األمني  التعاون  مسيرة  بدعم  المتعلقة 

مستوى دول المجلس.
التحضير  متابعة  أيضاً  تم  أنه  وأضاف 
بوزارات  الفنية  اللجان  مسؤولي  الجتماعات 

الداخلية في دول المجلس المقرر عقدها قريباً.

بأبوظبي  للشرطة  العامة  اإلدارة  كرمت 
العقيد  وافدين عربيين ألمانتهما، وقرر سعادة 
ثاني عبيد الرميثي مدير عام الشرطة بأبوظبي 
منحهما هديتين تقديريتين. وكان العقيد خميس 
العاصمة  شرطة  إدارة  مدير  المحيربي  فاضل 
بالوكالة قد استقبلهما في مكتبه وسلمهما الهدية 

ووجه لهما الشكر والتقدير.
وكان الشقيقان محمد عمر الحامدي وعبدالله 
عمر الحامدي وكالهما يمني الجنسية قد عثرا 
المال ملقى على األرض بشارع  على مبلغ من 
إلى  بتسليمه  وقاما  عمان،  بنك  بجوار  اللؤلؤ 

شرطة العاصمة التي قامت بتسليمه لصاحبه.
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اإلنسان أغلى ما منلك.. جملة 
من ثالث كلمات قالها املغفور 
له الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان، »طيب اهلل ثراه«، خلص 

بها املكون احلقيقي ألي عملية 
تنمية، ثم حتدث بعد ذلك عن 

تسخير الثروة واإلمكانات كافة 
من أجل رفاهية اجملتمع، وفعل 

مثلما قال.
وأكد على هذه احلقيقة أيضاً، 

صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

»حفظه اهلل« في مضمون 
تقدميه أجندة السياسة العامة 

حلكومة أبوظبي، حيث أوضح 
أن الثروة احلقيقية لهذه الدولة، 
هي املواطن، الذي يجسد عملياً 

إميانه مببدأ املواطنة واالنتماء.

2
0
0
7

آل نهيان  الشيخ سيف بن زايد  الفريق سمو  أصدر 
في  ضابطاً   381 بترقية  يقضي  قراراً  الداخلية  وزير 
من  ضابطاً   29 ترقية  القرار  وتضمن  الداخلية.  وزارة 
رتبة نقيب إلى رتبة رائد، وترقية 161 ضابطاً من رتبة 
مالزم أول إلى رتبة نقيب، وترقية 191 ضابطاً من رتبة 
مالزم إلى رتبة مالزم أول. من جهة أخرى قلد سعادة 
العام لشرطة  القائد  نائب  المزروعي  اللواء سعيد عبيد 
أبوظبي سبعة ضباط رتبهم الجديدة بمناسبة ترقيتهم 
الوزاري  القرار  بموجب  رائد  رتبة  إلى  نقيب  رتبة  من 

رقم 471 لسنة 2007.
وهنأ اللواء المزروعي في كلمة ألقاها بهذه المناسبة 
الضباط المرفعين، مشيراً إلى كفاءتهم في أداء الواجبات 

والمهام الموكولة إليهم، ودعاهم ألن يكون هذا الترفيع 
حافزاً لبذل المزيد من الجهد واالرتقاء بالعمل الشرطي 
لما فيه خير ومصلحة الوطن. كما قلد العميد سالم محمد 
وزارة  في  الخاصة  األمن  قوات  قائد  المزروعي  سالم 
الخاصة  األمن  قوات  قيادة  من  ثمانية ضباط  الداخلية 
رتبهم الجديدة بمناسبة ترقيتهم بموجب القرار الوزاري 
ذاته. وهنأ العميد سالم المزروعي الضباط الذين تمت 
والعطاء  الجهد  من  المزيد  بذل  إلى  ودعاهم  ترقيتهم 
واإلخالص والتفاني لالرتقاء بالعمل األمني، وأن يكونوا 
بالمهام  ينهضوا  وأن  بهم،  المسؤولين  ظن  عند حسن 
والواجبات الملقاة على عاتقهم، وأن يسهموا مع زمالئهم 
من رجال الشرطة في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

وزير الداخلية يصدر قرارًا برتقية 381 ضابطًا

اللواء بدران: فعاليات وأنشطة متعددة عىل مدى شهر كامل

عام  مدير  بدران  داوود  خليل  اللواء  سعادة  أشاد 
أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  في  والخدمات  المالية 
رئيس اللجنة المنظمة الحتفاالت اليوبيل الذهبي لشرطة 
أبوظبي، بجهود رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية المنبثقة، 
التي تعمل بجد لالحتفال بهذه المناسبة. وأشار اللواء 
بهذه  الذي سيقام  االحتفال،  استعدادات  أن  إلى  بدران 
المناسبة في شهر نوفمبر المقبل، بتوجيهات من الفريق 
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية تحت 
شعار »شرطة أبوظبي.. عطاء وتطور«، قد قطعت شوطاً 
كبيراً، حيث تم تشكيل لجنة تتولى التحضير واإلشراف 
أبوظبي باليوبيل  العامة لشرطة  القيادة  على احتفاالت 

الذهبي. 
وأضاف قائالً: إنه تم تشكيل لجان فرعية مكلفة بإعداد 
والمخطط  التفصيلية  الفرعية  والخطط  الشاملة  الخطة 
الزمني لتنفيذ برامج وفعاليات االحتفال، إلى جانب تشكيل 
فرق عمل متخصصة في كل من أبوظبي والعين وطريف. 
وأوضح أن االحتفال سيشهد العديد من الفعاليات الثقافية 
المتنوعة،  والرياضية  والترفيهية  واألمنية  والمجتمعية 
والخارجي،  الداخلي  للجمهورين  موجهة  ستكون  والتي 

وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات.
جاء ذلك خالل اجتماع اللجنة المنظمة برئاسة سعادة 
اللواء خليل بدران مدير عام المالية والخدمات في نادي 
ضباط الشرطة، وبحضور رؤساء اللجان الفرعية كافة، 
حيث تم عرض االستعدادات التي تم اتخاذها والبرامج 
سيتم  التي  والخطوات  تنفيذها.  تم  التي  والخطط 

استكمالها بناًء على الجدول الزمني لالحتفال.
وأوضح اللواء خليل بدران أن مدة االحتفال ستستمر 
تتنوع  أسابيع،  أربعة  على  تقسيمه  تم  كامالً،  شهراً 
خاللها الفعاليات. وقال إن األسبوع األول من االحتفاالت 
سيتضمن حفل االفتتاح الرسمي في مدينة زايد الرياضية 
ومسيرة استعراضية إلدارات وآليات وموسيقى الشرطة 
وجناح الجو، ومعرضاً شرطياً في مركز »أبوظبي مول«.

وأبدى اللواء خليل بدران ارتياحه للجهود التي تبذلها 
اللجان المختلفة والمراحل المهمة التي تم تنفيذها للخروج 
يتناسب  والذي  المطلوب،  بالشكل  االحتفال  بفعاليات 
وأهمية المناسبة، مشيراً إلى أن االستعدادات كافة سوف 
الجدول  ووفق  المحددة  المواعيد  في  منها  االنتهاء  يتم 

الزمني الموضوع لالحتفال.
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بدايات

الرائد جمعة بن علي  مدير �س�ؤون العمليات يف افتتاح الدورة الرابعة من رجال الال�سلكي عام 1972

�سباط من القيادة العامة لق�ات دفاع اأب�ظبي يف زيارة للمديرية العامة ل�سرطة اأب�ظبي عام 1974
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نساء في الميدان

عائشة العلوي: 
حققت حلمي وحلم أبي

�إعد�د: لر� �لظر��شي

عائشة  أول  المساعد  هي  العدد  هذا  نجمة 
قسم  في  عملها  تمارس  التي  العلوي  سالم 
العالقات العامة بمديرية المرور والدوريات في 

القيادة العامة لشرطة أبوظبي. 
التحقت عائشة بالشرطة النسائية في 2009 
تخصص  في  بكالوريوس  تحمل شهادة  وهي 

تدريس رياض األطفال.
لكن كيف بدأت القصة، كيف التحقت عائشة 
على  سنتعرف  العسكري،  بالسلك  سالم  بنت 

حكايتها من خالل هذا الحوار التالي: 
هذه  لدخول  شجعك  من  البداية  في   <

الوظيفة ومن وقف في طريقك؟ 
- كان حلمي منذ الطفولة أن أكون شرطية.. 
كانت البدلة العسكرية تسحرني وتستحوذ على 
المرحلة  منذ  أحلم  كنت  لهذا  الصغير،  خيالي 
وبعد  العسكري،  بالمجال  ألتحق  أن  اإلعدادية 
تخرجي من الثانوية العامة كان حلم والدي أن 
التحقت  وبالفعل  التعليم،  مجال  في  أتخصص 
التربية في جامعة اإلمارات وتخصصت  بكلية 
تخرجي  وبعد  األطفال،  رياض  تدريس  في 
قررت االلتحاق بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي 
لتحقيق حلمي، ولله الحمد لم يقف في طريقي 

المجال  دخول  على  شجعني  والجميع  أحد 
العسكري، ولقد جمعت بين عملي وتخصصي، 
حيث إن عملي في التوعية المرورية كان أغلبه 
في تنفيذ ورش توعية مرورية لطالب المدارس، 
وبهذا حققت حلمي وحلم أبي في ذات الوقت، 

لهذا أشعر بالرضا.
> ماهي الوظائف التي شغلتها خالل عملك 

في الشرطة؟ 
- منذ 2009 وأنا في مجال التوعية المرورية 
المرور  بمديرية  العامة  العالقات  قسم  في 
أبوظبي،  العامة لشرطة  القيادة  والدوريات في 
فالمجتمع  مني،  جزءاً  العمل  هذا  أصبح  حيث 
بمختلف شرائحه يحتاج إلى التوعية المرورية 

والتثقيف.
،هل  والتكريمات  المسابقات  عن  وماذا   <  
مسيرتك  خالل  وأوسمة  جوائز  حصدت 

الشرطية؟
- اشتركت في أكثر من بطولة في الرماية، 
وفزت في إحدى البطوالت على مستوى قطاع 
وكذلك  الثالث،  بالمركز  المركزية  العمليات 
حصلت على جائزة أفضل فريق توعية مرورية، 
وأنا أعتز جداً بهذا، ألنني أحب الروح التنافسية. 

> ما هي أحالمك؟
أن  يسعى  دائماً  - األحالم كثيرة واإلنسان 
يرتقي ويصل القمة، ومن أهم أحالمي التطور 

وتقديم األفضل في مجال العمل.
>  ماهي هواياتك؟ 

حيث  التكنولوجيا  هي  المفضلة  هواياتى   -
إنني أبحث عن كل ما هو جديد ومفيد ويمكنني 
ما  دائماً  فقادتنا  عملي،  تطوير  خالله  من 
يحثوننا على تطوير العمل من خالل استخدام 

التكنولوجيا.
>  ما هي الحكمة التي تؤمنين بها؟

- هناك الكثير من الحكم التي تعبر عن رمزية 
الحياة، ولكني شديدة التعلق بمقولة المغفور له 
الله  »طيب  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 
ثراه« :»ال شيء يسعدني أكثر من رؤية المرأة 
وتحقق  المجتمع  في  دورها  تأخذ  اإلماراتية 

المكانة الالئقة بها«. 
العمل  على  المقبالت  تنصحين  بماذا   <

الشرطي؟
يمكن  التي  النصائح  من  الكثير  هناك   -
الجليل،  العمل  هذا  على  للمقبالت  أقولها  أن 
بالمجال  االلتحاق  ترغب  فتاة  كل  أنصح  فأنا 
العسكري أن تمضي قدماً من دون تردد فهذا 
المجال فخر وعز لكل منتسبيه، وعليهن إثبات 
أنهن بنات زايد، ألن دولتنا تستحق منا العمل 
والعسكرية  األول،  المركز  في  دائماً  لنكون 
في  المهم  لدورها  واعية  تكون  أن  عليها 
يصعب  لهن  أقول  ولهذا  اإلماراتي.  المجتمع 
أن تفهمن معنى البدلة العسكرية إال حين  جداً 
تردينها، وتشعرن بالفخر واالنتماء واالنضباط 

وااللتزام. 

كان حلمي منذ الطف�لة اأن اأك�ن �صرطية وكانت 

البدلة الع�صكرية ت�صحرين وت�صتح�ذ على خيايل
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المتميزون

كرس  وطموح  مثابر  ضابط  العدد  هذا  ضيف 
حياته لتحقيق هدفه العلمي، وتم تكريمه لجهوده في 
نيل الدكتوراه في العلوم السياسية والتعاون الدولي 
في القانون الخاص والعام من جامعة محمد الخامس 

في الرباط بالمملكة المغربية.
إنه المقدم محمد سالم الشريف )42 عاماً(، الذي 
عام  الخيمة  رأس  لشرطة  العامة  بالقيادة  التحق  
2003، في اإلدارة العامة للعمليات الشرطية في إدارة 
إلى  انتقل  ثم  ومن  الجنائية،  والمباحث  التحريات 
إدارة مراكز الشرطية الشاملة في 2004 في اإلدارة 
العامة نفسها، وفي عام 2006 انتقل إلى اإلدارة العامة 
للموارد والخدمات المساندة في مركز التدريب قسم 
للموارد  العامة  اإلدارة  إلى  ثم  ومن  التدريب،  تقييم 
تقييم  التدريب قسم  المساندة في مركز  والخدمات 
المهام  فإدارة   ،2011 عام  في  التدريبية  البرامج 
الخاصة في قسم مكافحة الشغب في العام التالي ثم 
السرية  الشغب  الخاصة قسم مكافحة  المهام  إدارة 
األولى في عام 2014، وهو يشغل منذ 2018 منصب 
السفر  اإلدارة. وهو يهوى  الشغب في  رئيس قسم 

�إعد�د: �أماين �ليافعي

والترحال والقراءة.
حول التكريم يقول الشريف: أتوجه بجزيل الشكر 
والتقدير وعظيم االمتنان لسعادة القائد العام لشرطة 
استفدت  أنني  الشرف  لي  كان  الذي  الخيمة  رأس 
من خبراته أوالً في مرحلة الماجستير بالممارسات 
القضائية بالقانون الخاص، ثم أكرمني الله عز وجل 
فقدر لي أن يكون لي خير سند بتوجيهاته ودعمه لي 

خالل دراستي في مرحلة الدكتوراه.  
بعنوان  الدكتوراه  لنيل  أطروحته  مناقشة  وبعد 
التجاري« والنجاح  الدبلوماسية للشركات  »الحماية 
العامة  القيادة  الشريف على وسام من  فيها حصل 
الداخلية  لشرطة رأس الخيمة المحلي وسام وزارة 

تكريماً له على نجاحه في مساعيه.
وحول كيفية الموازنة بين الحياة العملية والخاصة 
يقول الشريف: المسؤوليات تكبر كلما كبر اإلنسان 
لجميع  حياته  في  التوازن  لخلق  الدارس  فيحتاج 
عناصر الحياة بعين االعتبار والتي يمكن أن نقسمها 
إلى فئتين أساسيتين وهما العناصر الداخلية والتي 
شملته كشخص ويندرج تحتها قلبه وعقله والجانب 

الروحي فيه.
أما العناصر الخارجية والتي تشمل كل العوامل 
العمل  مثل  أماكن  أو  أشخاص  من  به  المحيطة 
والنشاطات االجتماعية والعائلة ووسائل الترفيه، فال 
بد من وضع جدول زمني وااللتزام فيه بكل دقيقة 
في يومه، وهو أمر قد يراه بعضهم مرهقاً وغير قابل 
التفاصيل  بأدق  ليومك  التخطيط  أن  غير  للتطبيق 
على  الدائم  والحرص  الحرية  من  مزيداً  سيمنحك 
في  نجاح  من  إليه  تطمح  ما  لتحقيق  النفس  تحفيز 
العمل مع الحرص الدائم على االستمتاع بكل لحظة 

في حياتك لتحقيق األهداف المرجوة. 
ينصح الشريف زمالءه بالسعي للمثابرة وااللتزام 
بالنفس  والثقة  الجماعي،  العمل  مهارات  وتطوير 
وحسن  واالحترام  والتطوع  االجتماعية  والعالقات 
والتركيز  العمل  في  الصحيحة  بالطريقة  التصرف 
في مهام عمل كل موظف، وقوة المالحظة والشغف 
في  واإليجابية  والنزاهة  المبدع،  والتفكير  بالعمل، 
العمل واالهتمام به، وال بد من العمل الجماعي كفريق 

عمل واحد للوصول للنجاح والتفوق.

محمد سالم الشريف: 
التخطيط ليومك يمنحك مزيدًا من الحرية
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خارج المهنة

نكتشف في هذا العدد كيف يمكن للرياضة أن 
تكون غاية وهواية في ذات الوقت مع نجمنا لهذه 
الشحي  عبدالله  سعيد  عبدالله  المساعد  السطور 
في  الشغب  مكافحة  إدارة  في  مدرباً  يعمل  الذي 
لشرطة  العامة  القيادة  في  الخاصة  المهام  قطاع 

أبوظبي.
الرياضات،  من  الكثير  الشحي  عبدالله  يمارس 
السليم  »العقل  أن  يؤمن  فهو  وجماعية،  فردية 
من  يمر  التي  الوقت  وان  السليم«،  الجسم  في 
جديدة  رياضة  تعلم  في  منه  االستفادة  دون 
تفيد العقل والجسم هو وقت مهدور ال يحتسب، 
الرياضات  ممارسة  في  وقته  معظم  يقضي  لهذا 
رياضة  توجد  ال  يقول:  حيث  والمفيدة  المتنوعة 

إال وتعرفني، فأنا والرياضة مصطلح ومرادف«.
وعن بداياته في عالم الرياضة، يقول الشحي: 
منذ  مبكر  وقت  منذ  الرياضة  في  شغفي  بدأ 
كحارس  القدم  كرة  لعبت  حيث  األولى،  طفولتي 
الطفولة  منذ  العمرية  المراحل  جميع  في  مرمى 
الفنون  أنواع  أغلب  مارست  كما  الشباب،  وحتى 
بناء  رياضة  في  محترف  فأنا  حالياً  أما  القتالية. 
األجسام فئة »الفيزيك« و»الكالسيك«، وأمارسها 

منذ كنت في الرابعة عشرة من العمر.
بالذات،  الرياضة  لهذه  اختياره  سبب  وعن 
تحسن  ألنها  أوالً  أسباب،  لعدة  اخترتها   يقول: 
الصحة العامة وتحسن الحالة النفسية، و تضاعف 
الحفاظ  في  أيضاً  وتساعد  العضالت،  تقوية  من 
ترفع  أنها  إلى  باإلضافة  القوام   رشاقة  على 
الثقة بالنفس وذلك من خالل  بشكل ملحوظ من 
العام  والشكل  المظهر  تحسين  في  مساهمتها 

للجسم.
مثل  كثيرة  فوائد  أيضاً  ولديها  قائالً:  ويتابع 
زيادة قوة الجسم وتحمله وتعزيز مناعة الجسم 
مستوى  ورفع  المفاصل  قوة  وزيادة  الطبيعية، 
أجهزة  تنشيط  على  تساعد  إنها   كما  تحملها، 
اإلصابات  عالج  في  وتساعد  عام  بشكل  الجسم 
الرياضية مثل تمزق األربطة، وتعتبر أم الرياضات 

كلها لتقوية أي جزء من الجسم.
وعن مشاركاته في البطوالت الرياضية، يقول 
الشحي:  شاركت في العديد من البطوالت الدولية 
مع منتخب اإلمارات، كما شاركت على المستوى 
ذهبية  ميداليات  سبع  على  وحصلت  الفردي  

وفضيتين وبرونزيتين.

�إعد�د: لر� �لظر��شي- ت�شوير: حممد علي

ويضيف: حصلت على ذهبية ولقب بطل أبطال 
ذهبية  وحصدت   ،2015 الدولية  عجمان  بطولة 
وأحرزت   ،2015 أوروبا  بطولة  أبطال  بطل  ولقب 
ذهبية بطولة 2015 »مستر ايس« كما أخذت مركز 
اإلمارات  منتخب  مع  آسيا  قارة  بطولة  السابع 
أرنولد  بطولة  برونزية  حصدت   وبعدها   .2016
ذهبية  2016، وأحرزت  كالسيك في هونج كونج 
فيزيك  رجال  كويت  في  كالسيك  واوان  بطولة 
2017 وفضية بطولة واوان كالسيك فئة ماسكلر 
واوان  بطولة  برونزية  أخذت  كما   ،2017 فيزيك 

كالسيك كويت فئة بودي كالسيك وزن 85 كيلو 
في  دايموند كب  بطولة  2017، وحصدت  فضية 
مقدونيا مع منتخب اإلمارات 2018، فزت في ذهبية 
دبي  بطولة  في  االحتراف  وكرت  أبطال  وبطل 
مصل شو 2019، وحالياً أستعد للمشاركة ببطولة 

العالم مع منتخب اإلمارات.
وعن أحالمه يقول الشحي: حلمي تحقيق لقب 
الله، ورفع علم  بطل العالم هذا الموسم، إن شاء 
دولتي عالياً في المحافل الخارجية، كما أحلم أن 

أفتح نادياً خاصاً لنشر هذه الرياضة المهمة.

عبداهلل الشحي: 
حلمي تحقيق لقب بطل العالم!
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أصحاب الهمم

الشيف  لها  تعرض  التي  الصحية  األزمة  رغم 
الكبير  شغفه  أن  إال  الهاشمي،  عبدالله  اإلماراتي 
بالمطابخ العالمية، وتعلقه بفنون الطهي اإلماراتي 
الذي أتقن دمجه بأطباق الشرق والغرب المختلفة 
في  قدماً  المضي  على  معتادة، حفزاه  غير  بلمسة 
على  ولو  المبتكرة،  العصرية  “وصفاته”  تقديم 
التقارير  أثبتت  أن  بعد  وذلك  المتحرك،  كرسيه 
الطبية األخيرة تعرضه لضمور في عضالت ساقيه 
االثنتين وتلف في األعصاب، تسببت فيه معاناته 

الطويلة مع مرض »السكري«.
تتوقف  لن  الكبيرة  وآماله  الهاشمي  طموحات 
بسبب المرض، إذ يعتزم تحويل هذه المحنة بقوة 
اإلرادة إلى حافز للنهوض بالنفس والعمل الدؤوب 
بقضاء  القوي  بإيمانه  متسلحاً  الحلم،  لتحقيق 
والحمد  »استطعُت  ويوضح:  وشره،  خيره  الله، 
ألقدم  مطبخي  إلى  وعدت  األزمة،  هذه  تجاوز  لله 
لجمهوري أحدث الوصفات المبتكرة التي أتمنى أن 

تنال إعجابهم واستحسانهم«.
ويتابع الهاشمي: »أبحث دائماً عن أفكار جديدة 
ترقى  رؤية  تقديم  من  تمكنني  مسبوقة  وغير 
وذلك  األصيل،  اإلماراتي  بالمطبخ  فعلي  بشكل 
المطابخ  من  عدد  وتفاصيل  مكونات  دمج  عبر 
العالمية التقليدية بنكهاتها المتنوعة والشهيرة، مع 
مكونات المطبخ المحلي التقليدي، الستنباط مذاقات 
ومتابعي  الطعام،  عشاق  لذائقة  ترقى  معاصرة 

جديده على وسائل التواصل االجتماعي«.
حول بدايات هذا الشغف، يشير الشيف اإلماراتي 
إذ  المبكرة،  الطفولة  منذ  الطبخ  مهارات  أنه عشق 
أتقن االعتناء بتطويره من خالل الممارسة اليومية 
وإعداد مختلف األطباق، أو معاينة تفاصيل هذا الفن 
بلدان  بين  المتعددة  وتنقالته  رحالته  خالل  من 
مختلفة حول العالم، التي حاول فيها االطالع على 
أهم النكهات واألطباق التقليدية لكل بلد، مستفسراً 
إلى  العودة  قبل  إعدادها،  وطرق  مكوناتها  عن 
خاص  مطعم  افتتاح  في  جدياً  والتفكير  اإلمارات 

يشبع من خالله حبه الكبير للطهي.
في  مطعماً  األمر  بداية  في  »افتتحت  ويضيف: 
مدينة العين وفرعاً آخر في عجمان، استطعت من 
مع  )البرغر(  من  مبتكرة  وجبات  تقديم  خاللهما 
)الباستا(، وال أنكر أنني سعدت جداً بالقبول الكبير 
الواضح  الناس وتقبلهم  أوساط  بين  الذي وجدته 
وقتها للوصفة الجديدة التي سرعان ما تحولت في 
قائمة  على  مبيعاً  األكثر  الوجبة  إلى  قياسي  وقت 

�إعد�د: خالد �لظنحاين

)المكبوس(  وجبة  ابتكار  في  نجحت  كما  طعامنا، 
منها  تخوفت  وإن  التي  )الستيك(،  مع  اإلماراتية 
في البداية إال أنها القت االستحسان المنتظر، منذ 
تجربتها للمرة األولى على نطاق ضيق شمل األهل 

والعائلة واألصدقاء«.
حدود  عند  الهاشمي  أطباق  فرادة  تقف  لم 
مزج النكهات التقليدية بأخرى عالمية متعددة، إذ 
تجاوزتها إلى ابتكار صنف جديد من المثلجات 
التعريف  في  واضح  بشكل  أسهمت  التي 
الجمهور  »أقبل  يقول:  المجال،  في  بموهبته 
بسرعة ال توصف على طريقة إعدادي الجديدة 
للمثلجات بالفلفل األحمر، ما دفع وسائل إعالم 
وصفتي  عن  للحديث  استضافتي  إلى  آنذاك 
للمرة  تقدم  التي  الحارقة،  النكهة  ذات  الجديدة 
األولى، وشجعني األمر حينها إلى االتجاه نحو 
وجباتي  وعرض  االجتماعي  التواصل  وسائل 
وأطباقي على الناس لتجربتها وإبداء آرائهم في 
تجاوب  مدى  أيقنت  الوقت  ذلك  ومنذ  نكهاتها، 
الجمهور مع النكهات الجديدة التي أدمجها في 

كل مرة، وطرق إعدادي لمختلف األطباق المحلية 
والعالمية، التي ال يتابعها النساء فحسب وإنما 
أيضا جيل الشباب الرياضيين الذين انضموا إلى 
الرقمية بعد وجبة )الثريد بالشوفان(،  قنواتي 
نظراً  كبيراً  إقباالً  أخيراً، وشهدت  قدمتها  التي 

إلى مكوناتها الجديدة والصحية جداً«.
ويتحدث الهاشمي بفخر واعتزاز عن خصوصية 
األطباق  من  بالعديد  الغني  اإلماراتي  المطبخ 
التقليدية الناجحة التي ترقى إلى العالمية، وينقصها 
فقط التسويق والترويج خارجياً كغيره من المطابخ 
اإلماراتي  المطبخ  أن  معتبراً  الشهيرة،  العالمية 
بشكل  الخليجي  المطبخ  مع  تفاصيله  في  يتقارب 
المقابل على خصوصية نكهاته  عام، ويحافظ في 
من  إقباالً  التي تشهد  حلوياته  المحلية، خصوصاً 
الدافع  ولعله  واألجانب،  السياح  من  كبيرة  فئة 
والحصول  التخصص  على  الهاشمي  حّفز  الذي 
على شهادة في المجال، تمكنه من افتتاح أكاديمية 
تعلم فنون المزج بين األطباق اإلماراتية التقليدية 

والنكهات العالمية المعاصرة.

عبداهلل الهاشمي: 
قوة اإلرادة حافز للنهوض بالنفس

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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شخصيات

عالم الفيزياء النووية جيم الخليلي هو واحد من 
في  المؤثرة  العلمية  والشخصيات  األسماء  أبرز 
العالم من الناحية العلمية والخيال العلمي الذي ظهر 

في رواياته العلمية مثل رواية »سقوط الشمس«.
ولد الخليلي ببغداد بتاريخ 20 سبتمبر 1962، من 
بريطانية هي  وأم  الخليلي،  هو صادق  عراقي  أب 
جين ويتكروفت. درس العلوم الفيزيائية في جامعة 
سري، وتخرج منها بدرجة البكالوريوس في العلوم 
عام 1986، واستمر لنيل درجة الدكتوراه في نظرية 
التفاعل النووي، والتي حصل عليها في عام 1989. 
حصل على جوائز وتقديرات مختلفة واآلن يعمل 
كأستاذ جامعى وكذلك محاضر في العلوم كما يبث 

مختلف البرامج في الراديو والتلفزة البريطانية.
وابنة.  ابن  ولديه  جولي  من  متزوج  والخليلي 
وحصل البروفيسور جيم الخليلي، أستاذ الفيزياء 
النظرية، وأستاذ كرسي بارز في الفيزياء بجامعة 
سري، وكذلك أستاذ كرسي جامعي في المشاركة 
العامة في العلوم، على رتبة اإلمبراطورية البريطانية 
للخدمات المتميزة في العلوم والمشاركة العامة في 

 999 - خا�س

العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
وأُعلن اسم البروفيسور الخليلي في قائمة تكريم 
الوسام  على  وقد حصل   ،2021 الملكة  ميالد  عيد 
على  العلوم  مجال  في  رئيس  دور  للعب  الرفيع 
المستوى الوطني وإلسهاماته المتميزة والمبتكرة 

التي امتدت إلى جميع أنحاء العالم.
يأتي  بريطانية،  رتبة  أرفع  القائد  وسام  ويعد 
حصل  التي  البريطانية  اإلمبراطورية  رتبة  بعدها 
فائقة  رتبة  ثم   2008 عام  أيًضا  الخليلي  عليها 
جورج  الملك  أنشأها  الثالث  والرتب  االمتياز، 
الخامس خالل الحرب العالمية األولى، حتى تمنح 
كمكافأة خدمات المجهود الحربي لألشخاص الذين 

ال يتواجدون في ميادين القتال.
ولد جيم الخليلي ببغداد في 20 سبتمبر 1962، 
من أب عراقي صادق الخليلي، وأم بريطانية جين 
جامعة  في  الفيزيائية  العلوم  درس  ويتكروفت، 
بدرجة  منها  وتخرج  المتحدة،  بالمملكة  سري 

البكالوريوس في العلوم عام 1986.
حصل الخليلي على درجة الدكتوراه في نظرية 

التفاعل النووي، في عام 1989، ثم حصل على زمالة 
ريجيونال  ايسترن  ساوث  من  الدكتوراه  بعد  ما 
يونيفرسيتي  في  للعمل   )1991  -  1989( كوليج 
كوليدج لندن، وبعد ذلك عاد إلى سري وانضم إلى 

مجموعة النظرية النووية هناك.
ايبسرك  زمالة  على  حصل   ،1994 عام  في 
وخالل  سنوات،  خمس  لمدة  المتقدمة  لألبحاث 
ديناميات  في  رائد  نفسه كخبير  أثبت  الفترة  هذه 
األجسام القليلة للنواة الذرية الغريبة، نشر أكثر من 
النووية،  الفيزياء  100 ورقة أكاديمية، معظمها عن 
وهو حاليًا مدير مشارك لمركز ليفرهولم لتدريب 
الدكتوراه لبيولوجيا الكم في جامعة سري حيث ما 

يزال يحاول فهم ميكانيكا الكم.
كما إنه باحث رائد في تطبيق أساليب »غلوبر« 
قليلة األجسام في التشتت النووي والتفاعالت في 
الطاقات المتوسطة والعالية. امتدت اهتماماته إلى 
مجموعة واسعة من طاقات التفاعل من دراسة نوى 
الضوء باستخدام المجسات الكهرومغناطيسية مثل 
تشتت اإللكترون وتفاعالت إنتاج البيون الناجم عن 

عاشق العلوم
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الفيزيائية  األهمية  ذات  الفعل  ردود  إلى  الصور، 
الفلكية.

في  بحث  مائة  من  يقرب  ما  الخليلي  ونشر 
الكم،  وبيولوجيا  الكم  وميكانيكا  النووية  الفيزياء 
كما تم انتخابه زمياًل في الجمعية الملكية في عام 
فخرياً  زمياًل  تعيينه  وتم   ،2019 عام  وفي   2018
لمعهد الفيزياء حيث كان عضًوا في مجلس األمناء 
زميل فخري في  في مجلسه، وهو أيضاً  وعضواً 
رئيس  منصب  وشغل  البريطانية  العلوم  جمعية 

جمعية العلوم البريطانية في 2018 - 2019.
الهندسة  معهد  في  فخرياً  زميالً  عٌين  كما 
والتكنولوجيا. وهو عضو في مجلس إدارة )حملة 
الملكة  جائزة  في  محكم  وهو  والهندسة(  العلوم 
للجمعية  ورئيس سابق  ونائب  للهندسة،  إليزابيث 

اإلنسانية البريطانية.
حول  دراسة  أيًضا  أجرى  األخيرة،  اآلونة  في 
آليات الكم في علم األحياء ونشر العديد من األوراق 
الحمض  في  الكم  ميكانيكا  نفق  حول  البحثية 

النووي.
الخليلي  األستاذ  قيام  على  األمر  يقتصر  لم 
على  الفيزياء  في  البكالوريوس  طالب  بتدريس 
مدار 29 عاماً متواصلة، ولكنه أيضاً مؤلف ومذيع 
بارز. وقد ألف 12 كتاًبا في العلوم الشعبية وتاريخ 
العلوم، ُترجمت إلى ست وعشرين لغة، وتم ترشيح 
كتابه األخير،  العالم كما تفهمه الفيزياء”، لجائزة 

الجمعية الملكية للكتاب.
والخليلي أيضاً ُمقدم منتظم ألفالم وثائقية عن 
العلوم التلفزيونية، كما يقدم برنامج في راديو بي 
بي سي 4 )الحياة العلمية(، وفي إنجاز بارز آخر، 
ستيفن  ميدالية  على  الخليلي  البروفيسور  حصل 

هوكينغ االفتتاحية للتواصل العلمي.
وتعقيباً على االحتفاء بالخليلي، قال البروفيسور 
ماكس لو، رئيس ونائب رئيس جامعة سري: »نحن 
فخورون جداً بمساهمات األستاذ الخليلي العديدة 
العلم  أصبح  جهوده  فبفضل  العلوم،  تعزيز  في 
للناس في كل مكان، وألهم  أكثر سهولة وجاذبية 
العلوم  موضوعات  لدراسة  الشباب  من  اآلالف 

والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات«.
»نيابة  التكريم:  هامش  على  كلمة  خالل  وتابع 
تلقي  أهنئ جيم على  بأكمله،  الجامعة  عن مجتمع 

هذا التقدير الثري«.
ألف الخليلي العديد من الكتب العلمية التي القت 
رواجاً واسعاً وترجمت إلى أكثر من 12 لغة ومنها 
الكمية:  المادة( و)الفيزياء  قلب  )النواة: رحلة في 

دليل للحائرين(.
التلفزيونية  البرامج  من  العديد  كإعالمي  وقدم 
سي«  بي  »بي  قناة  على  )الذرة  ومنها  واإلذاعية 
بغداد  من  اإلسالمي  العصر  و)إنجازات  الرابعة( 
الرابعة(  سي«  بي  »بي  قناة  على  األندلس  إلى 
المنسي(  التاريخ  )الكيمياء  التسجيلي  والفيلم 
على  هيغز  جسيم  عن  )البحث  التسجيلي  والفيلم 
قناة »بي بي سي«( و)الحياة السرية للفوضى »بي 
بي سي«( و)ستيفن هوكينغ وعلم المستقبل على 

قناة ناشيونال جيوغرافيك(.
حصل الخليلي على ميدالية مايكل فاراداي من 
وميدالية  للفيزياء  كلفن  ومعهد  الملكية  الجمعية 
من  الفخرية  الدكتوراه  نال  كما  هوكينغ.  ستيفن 
 ،)2013( لندن  جامعة  هولواي،  رويال  جامعة 
بورتسموث  وجامعة   ،)2014( برادفورد  وجامعة 
وجامعة   ،)2015( المفتوحة  والجامعة   ،)2015(
 )2018( روهامبتون  وجامعة   ،)2017( يورك 

وجامعة سانت أندروز )2019(. 
 ،2019( الشمس«  »سقوط  الخليلي  وألف 
يقترح  علمي  خيال  رواية  وهي  برس(،  بانتام 
بتالشي  وذلك  للعالم،  نهاية محتملة  المؤلف  فيها 
الكونية.  األشعة  وانتشار  المغناطيسي  المجال 

احتماالت يفرضها واقع ينذر بمخاطر كثيرة، قلّما 
أثارت االنتباه كما في أوقاتنا الحالية. وإضافة إلى 
من  العديد  تثير  الرواية  فإن  السردي،  المضمون 
األدب  خالل  من  العلم  نقل  إمكانية  مثل  األسئلة، 
إلى أكبر عدد ممكن من القراء، ودور العلم باعتباره 
األساطير  بعد  العالم  شرح  على  قادراً  مجاالً 

واألديان والنظريات الفلسفية المتعددة.
لجريدة  الثقافي  الملحق  مع  مقابلة  وفي سياق 
على  ُطرح  اإليطالية،  سيرا«  ديلال  »كورييري 
عن  العلم  تنقل  أن  اخترت  لماذا  سؤال:  الخليلي 
طريق السرد الروائي؟ ليجيب قائالً: الجميع يقول 
إن لديهم كتاباً في الدرج. بالنسبة إلّي كان األمر 
كتاب  نشرت   )2015( سنوات  أربع  منذ  مختلفاً. 
النشر:  الحياة”، وسألني عندها مدير دار  »فيزياء 
وماذا اآلن؟ ما الموضوع الذي ستكتب عنه؟ فّكرُت 
في جميع الموضوعات المحتملة، وقلت له مازحاً: 
وخالل  رواية.  كتابة  في  البدء  يمكنني  حسناً، 
لحظات، أخذ المشروع شكله، وأصبحُت مهووساً 
بكتابة الرواية. لقد فهمت على الفور أنها ستكون 
خياالً علمياً، ألنني عالم وهذا هو اختصاصي، ومن 
جهة أخرى، كنت أحب قراءة روايات الخيال العلمي 

منذ مقتبل العمر.
وتدور أحداث الرواية في أماكن عديدة من العالم 
الخيال  روايات  )بمعايير  قريب  جّد  مستقبل  في 
العلمي(، حيث إننا في سنة 2041، في عالم ينّظمه 
الذكاء الصناعي مسبباً العديد من حاالت الطوارئ، 
وأّولها التغيّرات المناخية التي تسبّب خسائر فادحة 
االنبعاثات  إلى  األرض  تعّرض  مع  األرواح  في 

المميتة للشمس.
هكذا تبدأ الرواية مباشرة بحبس األنفاس. تنتقل 
األحداث من مكان إلى آخر لتستقّر في نيوزيالندا 
من  بدالً  الشمال  في  القطبي  الشفق  يظهر  حيث 
الجنوب، ثم نغادر إلى نيودلهي حيث تتحطم طائرة 
االتصاالت،  أقمار  في  عطل  بسبب  الهبوط  أثناء 
الطاقة  عالية  جزيئات  تفّجر  عن  ناجم  عطل  وهو 
من الفضاء وانطالق إعصار بعنف غير مسبوق في 

جزر الباهاما.
إنها العالمات األولية لنهاية العالم: ففي غضون 
الكتلية  االنبعاثات  تصل  سوف  قليلة،  ساعات 
اإلكليلية إلى األرض، وهو انفجار هائل من الرياح 
معظمها  في  المقذوفة  المادة  وتتكون  الشمسية، 
إلى  باإلضافة  والبروتونات،  اإللكترونات  من 
الهيليوم  العناصر األثقل، مثل  كميات صغيرة من 
السحابة  هذه  تصل  عندما  والحديد.  واألكسجين 
المغناطيسي  غالفها  تعّطل  أن  يمكن  األرض،  إلى 
وذلك بضغطها في المنطقة التي تضيئها الشمس 

وتوسيعها إلى المنطقة غير المضاءة.
البناء  محكمة  علمي  خيال  رواية  هي  والنتيجة 
بطريقة رائعة وخالية من األخطاء العلمية، تنقلنا إلى 
البشرية  فيه  تكون  الذي  المقبل،  األربعينيات  عقد 
قد تغلبت، ولكن بخسائر فادحة، على أزمة المناخ، 
تأثير  ويتقلص  االصطناعي  الذكاء  يسود  وحيث 

الحقل المغناطيسي لألرض. 
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د. �سمر ال�سام�سي

عناق 
الفكرة

ما  الكوكب، جلست شخصية  البلدان على ظهر هذا  أحد  ما في  هناك في مكاٍن 
على كرسي االعتراف وقررت أال تخفي شيئاً عن جريمة ارتكبتها يوماً ما، وبعد أن 
التوتر على وجهها وأصبح لعيونها  للخفوت وظهرت مالمح  أضحى الضوء مائالً 
بريق واضح ألمعته دموع حبيسة بين الجفون، وأخذت ترتشف أنفاسها، وتنهدت 

بحرقة المحسور، وحاولت أن تجمع شتات عباراتها الفارة من قضبان عقلها.
تتناول  الصعود والهبوط، وبدأت  أنفاسها من  اللحظات، وهدأت  تماسكت بعض 
خيوط حديثها وكأنها ال ترى سوى نفسها في المكان، شعرت حينها أنها تتحدث 
التعجب  ونظرات  بهمسات  كلماتها  واستهلت  اآلخرين،  انتباه  دون  من  نفسها  مع 
التي تعبر عن االستفهام!! واسترسلت  الكلمة  تلك  قائلة )لماذا(؟  تشع من وجهها 
حديثها بالقول: قد جئت من وسع األحشاء من دون مسؤولية إلى ضيق الدنيا بتحمل 

المسؤولية قابلت ضحيتي منذ الصرخة األولى.
نشب بداخلي ألم وضيق لصراخها، فقد أزعجني كثيراً، وقد توعدتها منذ اللحظة 
األولى أال أفارقها طيلة حياتي، وسأقف لها بالمرصاد بين رغباتها وطموحها وأمالها، 
توالت األيام فيما بيننا، اتفقنا حيناً واختلفنا أحياناً كثيرة، وكأن التحدي بيننا أصبح 
منهاج الحياة، عثرتني وعثرتها في مشوار الحياة، حتى ظنت إحدانا أنها حتماً قاتلة 

األخرى ذات يوم، صراع لم أتوقعه واستغربت نفسي وتساءلت لماذا؟؟
تبادلنا النصائح وتعارضنا، وأعطت كالنا ظهرها لألخرى، أخفقنا كثيراً ونجحنا 
كثيراً ولكن ال تساوي اإلخفاقات النجاحات، متضادان في االنفعاالت إيجابية كانت 
أو سلبية، وكأن كالنا كاره وليس ناصحاً لآلخر، وال أخفيكم! فكثيراً ما تألم كلٌ منا 
لآلخر، وال أدري بوعي أو بدون وعي، وهل كانت لحظات سالم أو إشفاق، كنت أنظر 

في المرآة فأراها محمرة الوجه والعينين عالمات التوتر تفوح من صفحة وجهها.
وكأنها ترغب في توجيه طعنة قاتلة لصدري، إال أن هناك بريقاً يسطع من عينيها 
الحياة  في  كافة  إخفاقاتي  أن  وشعرت  حينها،  أفهمها  فلم  وشفقة،  عطف  بنظرات 
بسببها، وكنت أراها لحظة نجاحاتي غير راضية وكأني ما فعلته غير مرٍض بالنسبة 
أقف يومها على شعور واضح، وعندما شعرت  لم  يوماً، ولكني  لها، ربما كرهتها 
بخطورة تلك العدوانية غير المبررة استللت خنجراً وطعنتها في مقتلها حتى سالت 
دماؤها أمامي، إنها الخالفات النفسية داخلية، ويومها تصالحت مع نفسي فأنا القاتلة، 

وأنا المجني عليها، لذلك كانت جريمة غامضة.

جريمة غامضة

 نتقدم بأطيب التهاني لمجلة

الصـــادرة عن وزارة الداخليـة بمناسبـة

 اليوبيــل الذهبي للمجلة
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بحور القوافي
إشراف: خالد الظنحاني

k.dhanhani@yahoo.com

حاجة يتيم

قالوا..

إشراف: خالد الظنحاني
k.dhanhani@yahoo.com

»اللهجة اإلماراتية فيها ميزة خاصة، ويوجد بها كلمات 
في  اإلماراتية  اللهجة  أثرت  وقد  تبين جمالياتها،  متفردة، 
الخليج من ناحية الشعر النبطي، حيث غنّى كثير من فناني 
اإلماراتية  بالمفردة  إلعجابهم  اإلماراتية  األشعار  الخليج 
الخفيفة والجمل  األوزان  الشعر، والتي يستخدم فيها  في 

القصيرة«.

شعر: محمد  الشامسي

ــــــــــّرْه ِتُ َوْقـــــــــــٍت  َجــــــــــْور  ِمــــــــْن  ــْي  ــ ــِكـ ــ ــِتـ ــ ــْشـ ــ ِتـ ال 

ِمــــْســــِتــــِمــــّرْه ــى  ــ ــَتـ ــ ِفـ َيــــــا  ــْي  ــ ــاِلـ ــ ــَيـ ــ ـ ــلِّ ــ الـ ْوَداْم 

ـــــــــــــــْه ِبــــــاْلِــــــَســــــّرْه ِدْنــــــــَيــــــــاْك َمـــــــا ِهــــــــْي َداْيِ

ْه َذرَّ ِرْبـــــــــع  ـــــــــال  اْلَ َكـــــــــاْس  ِمــــــــْن  َتــــْســــِقــــْيــــك 

اْلِـــــــــَســـــــــّرْه ــت  ــ ــ ــْي ــ ــ ــَغ ــ ــ ِب ال  ــــــك  ِمــــــنِّ ِوْتـــــــــِفـــــــــّر 

اْلِـــــــَضـــــــّرْه ــــــْيــــــك  ِتِ ال  ــْه  ــ ــِحـ ــ ــْيـ ــ ــِصـ ــ ِنـ ــا  ــ ــ ــْذَهـ ــ ــ ِخـ

ْوِبــــــــــــّرْه ْه  ِودِّ ُصــــــــــْون  ْك  ِيـــــــــــــــِودِّ ـــــــى  ِوالـــــــلَّ

ــّرْه ــ ــ ــِغ ــ ــ ِي ال  الــــــِهــــــَوى  َدْرب  ِفــــــــْي  َســــــــار  ِمــــــــْن 

َكــــــــــّرْه َكــــــــــّر  إَذا  ِذْيــــــــــــــٍب  َكــــــَمــــــا  ـــــــْك  َخـــــــلِّ

ـــــــــّرْه ِيُ ِمـــــــْن  َصـــــاِحـــــِبـــــْي  َيــــــا  ــَوى  ــ ــ ــِهـ ــ ــ اْلـ َدْرب 

ْرب َعـــــاَنـــــْيـــــت َحـــــــــّرْه َواَنــــــــــــا ِبـــــــــــــَذاْك الـــــــــــــدَّ

ــــــْي ِيـــــــَنـــــــاْم ْوَحـــــــاِلـــــــِتـــــــْه ِمـــــْســـــِتـــــِقـــــّرْه ِخــــــلِّ

الـــــلّـــــه ِيــــــَســــــاِمــــــْح ِمـــــــــْن َبـــــــالِنـــــــْي ِبــــــَشــــــّرْه

ــا )ِعــــــلِــــــْي( ِمـــــــْن ِمـــــَقـــــّرْه ــ ــ ِقـــــــْد َشـــــــّل َقــــلْــــِبــــْي َي

َواْصـــــَبـــــْحـــــت ِمـــــــْن َبــــــْعــــــِدْه َعــــلَــــى ِحـــــــْن ِغـــــــّرْه

ــــــــــِذْي َعــــــــــــاْد َمــــــــا َمــــــّر ِواْغــــــــــَنــــــــــْم ِزَمــــــــــاِنــــــــــْك ِبــــــــــالِّ

ـــــــَيـــــــاِلـــــــْي َلـــــــَهـــــــا َجـــــــّر َنـــــــا َهــــــــــــّم الـــــــلِّ ِبـــــــْيـــــــِجـــــــرِّ

ـــــّر الـــــشَّ ِو  ــــــــْيــــــــر  اْلَ َجــــــْوفــــــَهــــــا  ِفــــــــــْي  اِرٍة  َغــــــــــــــــــــدَّ

هــــــــر َمـــــــــا َمـــــــّر ِوْتــــــــــِعــــــــــّل ِمــــــْنــــــَهــــــا َبـــــــــاِقـــــــــْي الــــــــدَّ

ــّر ــ ــ ـــــــــــِذْي َعـــــــــــاد َمـــــــــا َسـ ــــــــــْيــــــــــك َغــــــــْصــــــــٍب ِبـــــــــــالِّ ِوْتِ

ِواْتـــــــــــــــــــِرْك ِوِلـــــــــْيـــــــــٍف َمــــــــا ِرَســـــــــــا ِلــــــــــْك َعــــــلَــــــى َبــــــّر

َبـــــــّر َمـــــــــا  َعـــــــــــــاْد  َصــــــــاِحــــــــِبــــــــْه  ِوٍد  َعـــــــــــــاْش  َمـــــــــا 

ــــــــــــــاْش ِمــــْحــــَتــــّر ــــــُنــــــْون ْوَخـــــــــاِفـــــــــْي اْلَ ــك الــــــسِّ ــ ــ ــْح ــ ــ ِض

َكــــــــــّر األُســــــــــــــــْود ْوَكــــــــــــــّر ِمــــــــــْن َيـــــــــْعـــــــــِرْف اْلــــــَكــــــّر

َمــــــّر ال  ْرب  الــــــــــــــــدَّ َخــــــــاِفــــــــْي  ِمـــــــَســـــــاِلـــــــْك  َيـــــــــْعـــــــــِرْف 

ـــــــمـــــــر ِمـــــْنـــــَشـــــّر ــــــــــــــــِذْي ِفــــــــــْي َجـــــــْوفـــــــه اْلَ َحــــــــــّر الِّ

َواَنـــــــــــــا َعــــــلَــــــى َجــــــْمــــــر اْلــــــِغــــــَضــــــا َبــــــــاِيــــــــْت أْســــــَهــــــْر

َيـــــــــــــــْوٍم ُرَمـــــــــــاِنـــــــــــْي ِفـــــــــــْي ِهـــــــــــــَوى َواِحـــــــــــــــــٍد ِغـــــــّر

ــــــْي ْوَفــــــــــــــّر..! ــــــْي ِواْبـــــــَتـــــــَعـــــــْد ِمــــــنِّ ُثـــــــــْم َغـــــــــــاْب َعــــــنِّ

ــّر ــ ــَطـ ــ ــْضـ ــ ـــــــاْس ِمـ ــي إَلـــــــــى الـــــــنَّ ــ ــ ــلَّ ــ ــ ــل اْلـــــِيـــــِتـــــْيـــــم ال ــ ــ ــْث ــ ــ ِم

الدكتور عبدالعزيز السلم
شاعر وباحث إماراتي
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شعر: روضة الاج ـ السودان بطاقة معايدة
لل�ساعرات فقط:

شعر: حمد خليفة بوشهاب

أكسير الحياة

أَْدِري أَّنَك ِفي الَبِعيْد
وِد َتْفِصُل َبيْنَنا أَْدِري أَنَّ الَمَساَفَة كالطَّ

َوَمهاَِمُههاَ َهَوًى َشِريْد
ً اِهَراِت إَِذا اْنَتَشْت ِعْطرا أَْدِري ِبأَنَّ الزَّ

َعلَى اآلَفاِق َضاَعت ْ َوالُوروْد
يَك ..،، َما اَلَمَسْت َكفَّ

َماِت َلهاَ..،، ال اَلَحْت َمالِمُحَك الَوِضيَئاُت السِّ
َفأَْعَياَها الُقُعوْد

ْمَس ِحَين ُتِضيُء أَْدِري ِبأَنَّ الشَّ

ْحِر الَفِريْد ْلم َتَر َوْجَهَك الَمْسُكوَن باِلسِّ
،،.. أَْدِري ِبأَنَّ الَباَب ِحَين َيُدقُّ

َماَ أَْنَت الِذي ِفيِه
َوَلِكْن َيا َسَنَى الَقلِْب الَعِميْد

َما َدقَّ َباَباً َطاِرٌق
راً. باً َوَتَوتُّ َساً َوَتَرقُّ إَّال َوَدقَّ َتَوجُّ

ِئْد .،.، َها الَقلُْب اتَّ َوأَناَ أَُتْمِتُم.،.، َيا أَيُّ
َفَغداً َيُعوْد

َيا َمْن َنِسيَت ِبُعْمِق أَْعَماِقي َمْحَياَك اَلحِبيْب

ــوره ــ ــطـ ــ سـ ــو  ــ ــ ــزه ــ ــ ت ــك  ــ ــيـ ــ فـ إال  ــر  ــ ــعـ ــ ــشـ ــ الـ أرى 

فـــــــأنـــــــت لـــــــــه يـــــــــا قـــــــــــرة الـــــــعـــــــن واحـــــــــة

ــت ــ ــ ــق ــ ــ ــأل ــ ــ ــت ألــــــــفــــــــاظــــــــه وت ــ ــ ــق ــ ــ ــل ــ ــ فـــــــــــــإن ح

يـــــــوجـــــــهـــــــه لــــــلــــــبــــــّيــــــنــــــات فــــــيــــــرتــــــوي

ــه ــلـ ــر ظـ ــ ــ ــم ــ ــ ــع ــ ــ ــة ال ــ ــحـ ــ ــفـ ــ فـــــــأنـــــــت لــــــــه يــــــــا نـ

ــتـــشـــي ــنـ وأنـــــــفـــــــاســـــــه مـــــــن طـــــيـــــب ريــــــــــــاك تـ

ــع ــ ــاج ــ ــان س ــ ــ ــبـ ــ ــ ــى الـ ــ ــلـ ــ ــى عـ ــ ــنـ ــ ــا غـ ــ ــ ولـــــــــــــوالك مـ

ــو الــــــــــزمــــــــــان ومــــــــره ــ ــ ــل ــ ــ ولــــــــــــــــوالك مــــــــا ح

فـــــحـــــبـــــك إكــــــســــــيــــــر الــــــــيــــــــاة وروحـــــــهـــــــا

ســــــــــــواك وأمــــــــــــا فـــــــي ســــــــــــواك فــــلــــيــــس لـــي

ــه ــمـ ــيـ ــظـ ومــــــــــا قـــــلـــــت مــــــــن شـــــعـــــر فــــفــــيــــك نـ

الـــنـــى غـــــايـــــة  يــــــا  فــــيــــك  إال  الــــشــــعــــر  أبــــــــى 

ويــــــــنــــــــســــــــاب مــــــــــن فـــــــــــــرط الــــــــــــســــــــــــرور منـــــيـــــره

غــــــــديــــــــره تـــــــــــهـــــــــــادى  روض  بــــــــهــــــــا  يــــــــحــــــــف 

مـــــــعـــــــانـــــــيـــــــه فــــــــــالــــــــــب الــــــــمــــــــيــــــــل أمــــــــيــــــــره

ــوره ــ ــ ــعـ ــ ــ ــى شـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــصـ ــ ــ ــل الــــــــــعــــــــــذب الـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــنـ ــ ــ مــــــــــن الـ

ومـــــــغـــــــنـــــــاه فـــــــــي دنــــــــيــــــــا الـــــــــهـــــــــوى وزهـــــــــــــــوره

ولـــــــــــــــــــــوالك مـــــــــــا طـــــــــابـــــــــت ونـــــــــثـــــــــت عـــــــطـــــــوره

طـــــــيـــــــوره الــــــــافــــــــقــــــــن  فـــــــــــي  رفـــــــــــرفـــــــــــت  وال 

وهـــــــجـــــــيـــــــره الــــــــفــــــــضــــــــا  بـــــــــــــــرد  وال  مبــــــــجــــــــد 

ــره ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ومـــــــــــــــــــأوى فــــــــــــــــؤاد لــــــــــم يـــــــجـــــــد مــــــــــن يـ

مـــــــــــــــــــراد وقــــــــلــــــــبــــــــي مـــــــــــا ســـــــــــــــــــواك يـــــثـــــيـــــره

ومــــــــــــــا قـــــــلـــــــت مـــــــــــن نـــــــثـــــــر فــــــفــــــيــــــك نـــــثـــــيـــــره

تـــــــــضـــــــــيء بـــــــــنـــــــــور الـــــــــــرائـــــــــــعـــــــــــات ســـــــطـــــــوره

َوَصوُتَك الَمْشُجوُن أَْدَرَكني.،.،
وُت الَوُدوْد َذِلَك الصَّ

أََنا َما ُعْدُت أَْدِري َغْيَر َشْوٍق َفاِضٍح
اً، َوَجاَوَزها الُحُدوْد...! َفاَق الَمَدَى َحدَّ

أََنا َْلم أَُعْد َغْيَر اْضِطَراٍب َواْغَتراٍَب َواْنِتَحاٍب
ني الَقِصيْد َما أَْخَفْيَتُه أَْنَبا ِبِه َعّ ُكلَّ

اُس اِلهالَل َتَطلُّعاً... ُب النَّ َيَتَرقَّ
وأَنا- وَحِقَّك - اَل أََرَى ِفي األُُفِق َبِريَق ِعيْد
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بحور القوافيبحور القوافي

أعالم عربية
فؤاد حجاج

رموز  أحد  حجاج،  فؤاد  الراحل  والسيناريست  والناقد  الشاعر  يعد 
الحركة األدبية والثقافية في مصر، جاب المدن والمحافظات المصرية، 
والحب.  التشجيع  بكل  وقدمها  األدبية  المواهب  من  مجموعة  واكتشف 
وتعدد إبداعه وعبر عن هموم اإلنسان والوطن، هذا باإلضافة إلى ترؤسه 

للقسم األدبي بجريدة العمال.
وصدرت له العديد من الدواوين الشعرية التي قاربت على العشرين 
ديواناً شعرياً، نذكر منها دواوين: مشاوير٬ ديوان كان ليه يا عم نجيب، 
ديوان فتافيت الجمر، ديوان سالمات يا ست روز، ومحاكمة شخصيات 
نجيب محفوظ، باإلضافة إلى أعماله المسرحية، وتأليفه ألغنيات مقدمات 
ونهايات المسلسالت الدرامية، نذكر من بينها مسلسالت: أوتار التغريبة 
اسكندرية  يا  راجعلك  ــ   المسحورة  األبواب  مدينة  ــ  ياميش  يعيش  ــ 

وغيرها.
كما قدم له مسرح الدولة أعمال: قطار الحواديت على مسرح البالون 
يا فاطمة على مسرح  والله زمان  الدكتور عمرو دوارة، وأيضاً  إخراج 
السالم إخراج حسام الدين صالح، كما كتب أشعار مسرحية ابن حسب 

الله.
في  حجاج  فؤاد  الشاعر  قال  واإلبداع  األدب  عالم  في  بداياته  وعن 
إحدى المقابالت اإلعالمية: ديواني األول صدر في عام 1971 تحت عنوان 
»وادي الخوف« ورثيت عبد الناصر في ثالث قصائد متتالية وفي عام 

1973 كان ديواني »في المحكمة« ثم »غنوة المطر« في عام 1987 وصدرت 
الطبعة الثانية في 2003.

ودراسة مشتركة من النقابي الفنان إبراهيم األزهري، ودراسة بعنوان 
بشعر  درامية  قصيدة  وهي  العال  عبد  يوميات  ثم  والمسرح«،  »العمال 
العامية تتناول موضوع الغربة في حياة اإلنسان المصري الذي يبحث عن 
لقمة العيش والستر، وديوان »نور النار« وفي عام 2004 فتافيت الجمر 
وفي عام 2007 قطار الحواديت وهي مسرحية غنائية لألطفال وفي عام 
2008 عالم قطار األحالم وفي عام 2009 سالمات يا ست روز، وكان ليه 
يا عم نجيب هذا، باإلضافة إلى دراسات عن بيتهوفن معزوفة التحدي 

وطه قنديل هذا الوطن.
وعن تجربته مع الكتابة المسرحية؛ قال فؤاد حجاج: »كتبت للمسرح 
ُكلفت بكتابتها،  كثيراً، سواء مسرحيات من تأليفي بالكامل، أو أشعاراً 

ومن افتتاحية مسرحية« حبة عشم في المحروسة يقول:

ـة أحلف بنور الشمس في الصبحيَـّ
ونسمة صافية تفوت مع العصريـة

إن النهار الجاي مش حايعــوَّق
والغنوة ترجع للقلوب مصريــة
مهو إحنا إحنا اللي بنينا الهــرم
في صباحنا رحنا قبل كل األمم

والسد قام عالي بعزم الهــمم
ياعزم فينك والضمير والنية

ينادينا صوتك في الصعاب يالقينا
جينا وفوق ضهر المحن عدِّينـا
ضمينا في حضنك بقى ودفِّينـا

خلينا مانخافشي السنين الجاية.

أدب عالمي 
غّيوم أبولينير

 
أصدر  كلما   )1918  -  1880( أبولينير«  »غيّوم  الفرنسي  الشاعر  كان 
ديواناً، قلده فيما كتب عشرات المقلدين، لكن ما من أحد توصل إلى ثراء 
القواميس  في  تبدو  التي  الكلمات  استخدام  على  المدهشة  وقدرته  صوره 

فاترة وجامدة، فإذا لمسها توهجت ونبضت بالحياة.
أصدر أبولينير عدة دواوين منها »الشاعر المقتول - رسائل إلى لو - 
قصائد مرسومة بالكلمات - قصائد عن الحيوان - المترقب الحزين«، كما 
كتب العديد من الدراسات النقدية والمقدمات في الفن التشكيلي، وشارك 
في الحياة الفنية واألدبية بحماسة شديدة، وتحمس للتكعيبية كاتجاه حديث 
في الفن التشكيلي، كما كتب ثالث مسرحيات، تعتبر بوابات السيريالية في 
المسرح، ومن المعروف أن لفظ سيريالية من ابتكار أبولينير، الذي مات 
عن 38 عاماً قضاها في كتابة الشعر والحماسة ألصدقائه: بيكاسو، ماكس 
جاكوب، هنري روسو، براك، وعاش أكثر من قصة حب فاشلة، ودافع عن 
النظريات الجديدة في الفن. يعتبر أبولينير رائداً ومجدداً من رواد ومجددي 
الشعر الفرنسي المعاصر، أتى بالكثير من االبتكارات الشعرية، ومنها ما 
يعد شطحات، فالكلمات تنبثق كما تنبثق المياه من نافورة، وتتجمع وتتفرق 
وتلتقي وتتبدد، وقد تميز بتعدد االتجاهات، حتى أصبح من الصعب وضعه 
الشعر فلسفة ال يحيد  لديه في  إطار مدرسة شعرية محددة، وكانت  في 
عنها، فالشاعر في نظره مبتكر، وما من شيء تقع عليه عينه إال ويكون قد 
خطر ببال شاعر من الشعراء، فالخيال أسبق من الواقع، وأوسع دائرة منه.
خلص أبو لينير شعره من عالمات الترقيم، فاتهم بأنه يحاول لفت األنظار 
ثورة في  إلى  الشعر في حاجة  بأن  يقلد ماالرميه، كان يؤمن  وأنه  إليه، 
الشكل والمضمون، ولذا كان يرى أن الكلمة في الواقع صورة، والصفحة 
بمعناها، ففي ديوان »قصائد  الكلمة مرتبطاً  أن يكون شكل  لوحة، وأراد 
مرسومة بالكلمات« يتكلم عن المطر فتتساقط كلماته من أعلى الصفحة إلى 
أسفلها، كقطرات مطر منهمرة، وعندما يصف مروحة تنبسط الكلمات على 
شكل نصف دائرة، ما يذكرنا بالمروحة، فارتباط أبولينير بالفن التشكيلي 

جعله أكثر إيماناً بأن القراءة يجب أن تكون متعة للعقل والعين.

جسر ميرابو 
ترجمة: محمد عيد إبراهيم 

تحَت جسِر ميرابو ينسلُّ 
نهُر السيِن بغرامنا؛ 

أعلّي أن أتذّكَر من جديٍد 
أن الفرَح دائماً خلَف األلَم؟ 
يهّل الليُل وتدّوي الساعُة، 

ضمن ظلِّك محبوٌس. 
يداً بيٍد، وجهاً إلى وجٍه، 
يشّكُل الجسُر من تحتنا 

بعناِق أذرعنا أمواَه شوقنا 
العابِر الالمتناهي. 

يهّل الليُل وتدّوي الساعُة، 
ضمن ظلِّك محبوٌس. 

ومثلُه التياُر، َتنَهلُّ أشجاُننا، 
فيهتدي بنا حبنا؛ أمٌل عنيٌف 

ال يتبّدى، تالياً دّقَة الزمِن 
التي تدفُق اآلَن في بطٍء. 

يهّل الليُل وتدّوي الساعُة، 
ضمن ظلِّك محبوٌس. 
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 �أمثال �شعبية:

ـ اللي في القدر يطلعه المالس: 
معناه أن األخبار المخفية في الوقت الحاضر سوف تظهر مع األيام 

ومثل قول المثل الشامي »بكره بدوب الثلج وببان المرج«.

ـ اللي ما يعرفك ما يثمنك: 
يعني المثل أن الشخص الذي لم يجرب العيش معك ولم يعرف ما هي 

طباعك وال يعطيك الحق وال يعرف ما هي مكانتك.

ـ لو كل من يا وَنَجر ما تم في الوادي شجر: 
معنى المثل أن لو أتى لك شخص بفأسه ثم ذهب ليحتطب لما يكون  
بالغابة سوى شجرة واحدة، والهدف من هذا مثل أن لكل إنسان مهنة 

يمتهنها ولكل شخص حرفة يقوم بها بأكمل وجه.

كلمة ومعنى:
يلوث

تقول الشاعرة اإلماراتية أنغام الخلود:
يا ديم مربعيه عقب وبلك يلوث

              روحي على شوف الزبيدي تهلّي
لّول اذا هلّيت فلّيت ملغوث

               للبر مع ربعي ونلقى تسلّي
جاء في األبيات السابقة للشاعرة أنغام الخلود كلمة »يلوث« في صدر 
إذا بقي  الثاني، ويلوث كلمة يستخدمها أهل اإلمارات لإلنسان  البيت 
مهمالً نفسه في بيته أو في مكانه بسبب كسله أو بسبب مرض فيقال 
عنه »اليث«، وقد تستخدم للمكان أو البيت بالتحديد إذا عمته الفوضى 
واختطلت حاجاته مع بعضها من غير ترتيب، وهي ذات أصل عربي ال 

شك، فلقد جاء في اللسان في هذا المعنى:
والالئت والالث من الشجر والنبات: ما قد التبس بعضه على بعض:

تقول العرب: نبات الئث والث، على القلب، وقال عدي:
ويأكلن ما أغنى الولي ولم يلث، 

             كأن بحافات النهاء مزارعا
أي لم يجعله الئثاً.

ويقال: لم يلث أي لم يلث بعضه على بعض، من اللوث.

كنايات مالحية:
)مستن وال هوا(

مستن: مندفع بسرعة ذاتية.
هواء: الهواء، الرياح.

يمتلئ  أن  للشراع  فكيف  لإلبحار  مواتية  رياح  هناك  يكن  لم  إذا 
بالهواء، وكيف للمركب أن يندفع، إن األشياء وراءها سبب، فإذا لم 
يكن هناك رياح مناسبة فكيف لهذه السفينة أن تندفع بسرعة، إنه ألمر 
محير ومريب، ويدعو لالندهاش، والكنية تضرب للتعجب عند حدوث 

األشياء من دون سبب أو مقدمة.

)مرقة جواف(
الجواف: السمك المعروف في الخليج العربي وهو من السردينيات 

المعروفة والجيم تلفظ ياء وتلفظ بهذا الشكل )إيواف(.
ليلفت  يشربه  الذي  الحساء  صوت  اآلخرين  يسمع  لمن  يضرب 

أنظارهم، كما تورد الكنية على أنها مثل مالحي بصيغة االستغراب.
)كنه مرقة جواف( و)وال مرقة جواف(.

رمستنا
سمــاوي: لــون الســماء )األزرق الفــاتح(، حــمر يــوخ : اللــون 
اللــيلكي:  فــاتح(،  )أحــمر  الــعنابي  الغــزال:  دم  الــغامق،  األحــمر 
فاتــح  وردي  برمـيتي:  غــامق،  أزرق  نيــلي:  البنــفسجي،  وهــو 
شــفاف نسـبة إلي البــرميـت وهـو نــوع مـن الحــلوى، جــاكلــيتي: 
لــون  الــى  نســبة  المطــفي  األبيــض  هــو  حليبــي:  غـامق،  بنــي 
الحـليب، قــهوي: بـني فـاتح، خاكـي: أخــضر غـامق ويـسمى أحــيان 
)كـاكي(، كركــمي: أصــفر غــامق نــسبة إلـى بـهار الكــركم، أمــلح: 
لــبوصي:  مــنه،  أفــتح  وهـو  بالــرمادي  ألنه شبـيه  أغــبر  يقـال  أو 
الفــاتح،  الــبيج  الالســي:  الغــامق،  البــني  الدمــني:  الــفوشي، 

المــدخس: الغــامق.

هب ريح
»علمتنا األيام وعلمناها أن املستحيل وجهة نظر، وأنه ال يوجد حدود للتميز يف 

السباق نحو الريادة، كام علمتنا وعلمناها أن الرؤية الواضحة والعزمية القوية 
والرجال املخلصني يستطيعون تحويل الحلم إىل حقيقة«.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، رعاه الله.
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عيساوي  عبدالوهاب  الجزائري  الروائي  أكد 
العربية  للرواية  العالمية  بالجائزة  الفائز 
التاريخية »الديوان  »البوكر« 2020، عن روايته 
عن  تختلف  التاريخية  الرواية  أن  اإلسبرطي«، 
غيرها في التوثيق، ما يتطلب من الكاتب إلماماً 
بكل  يتناولها  التي  الزمنية  الفترة  بتلك  شامالً 
عدة؛  مصادر  إلى  بالرجوع  وذلك  تفاصيلها، 

فيبذل فيها جهداً أكثر عن غيرها.
الجلفة،  في   1985 عام  ُولد  الذي  عيساوي 

حو�ر: �أبر�ر �لأغا

تخّرج مهندساً من جامعة زيان عاشور، وفازت 
بالجائزة  جاكوب«،  »سينما  األولى  روايته 
الجمهورية  رئيس  مسابقة  في  للرواية  األولى 
جبار  آسيا  جائزة  على  وحصل   ،2012 عام 
للرواية عن روايته »سييرا دي مويرتي: جبل 
»الدوائر  روايته  نالت  كما   ،2015 عام  الموت« 
عام  للرواية  الصباح  سعاد  جائزة  واألبواب« 
2017.. وللوقوف على أعماله عن كثب، كان لنا 

معه الحوار اآلتي:

بداية الطريق
> أنت مهندس وروائي.. أي اللقبين تفضل؟
ال  أكاديمي  شرف  فالمهندس  كليهما..   -
أدعيه.. أما الروائي فجواز عبوري نحو اآلخر.. 

المتلقي بكل تمثالته..
> هل الطريق ُمعبد من الهندسة إلى األدب 

أم أن هناك أشواكاً ناعمة في الطريق؟
- ال أرى أي تعارٍض إطالقاً، فالرواية ورشة 
مثلها مثل اقتضاءات الهندسة، فالرواية معمار 

عيساوي: 
»الديوان اإلسبرطي«.. استنفدت من عمري عامين
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الهندسة..  كما  وقوانينه  ومرتكزاته  له حدوده 
بالكثير  أدين  ولهذا  بينهما؛  رفيع  تماسٌ  ثمة 

لدراسة الهندسة في كتابة الرواية.
الشاب  والروائي  المهندس  يقرأ  لمن   <

عبدالوهاب عيساوي؟
- لدّي اعتراض على صفة »شاب«.. فالمبدع 
اإلبداع  كان  لما  وإال  عمرية؛  بمرحلة  يقاس  ال 

حدثاً..
لقراءاتي؛  حدود  فال  للقراءة  بالنسبة  أما   -
الملحة  رغبتي  مع  باالنسجام  يتعلق  ما  إال 
الروايات  تستهويني  ذلك  ومع  وحاجتي، 
التراث  إلى  باإلضافة  والالتينية،  األلمانية 

السردي العربي.
محلية  بجوائز  رواياتك  جميع  فازت   <
وعربية منذ بداية اقتحامك عالم الرواية.. فهل 

سبق ذلك محاوالت لم تَر النور؟
- طبعاً، كتبُت الكثير من النصوص القصصية 
وأنا  تصادفني  ما  كثيراً  عنها،  النظر  وصرفت 
قديمة  جرائد  من  مزق  ما..  كتاب  عن  أفتش 
تحوي قصصاً أو خواطر، أحاول إعادة قراءتها 
مجموعتي  حتى  لها،  تنّكري  على  فتعاتبني 
القصصية التي صدرت قبل سنوات عدة أجريت 
فيها محواً كبيراً، وأسقطُت قصصاً عديدة منها، 

مكتفياً بتسعة نصوص فقط. 

َخلَْف جدران الفوز
> ما الذي جعل عبدالوهاب عيساوي يكتب 

رواية »الديوان اإلسبرطي«؟
من  انطالقاً  التاريخية  الرواية  تستدعي   -
في  الحفر  وللروائي  باألسئلة،  مشرع  راهن 
الماضي بحثاً عما يوازيها، أو بحثاً عن األسئلة 
ذاتها في سياقاتها األولى، حيث يمكن قراءتها 
كما هي؛ ألن نتائجها الالحقة ال تظهر حقيقتها 
تستعيرها  ربما  الفكرة  وهذه  وجه،  أكمل  على 
كدراسة  العلوم،  بقية  من  التاريخية  الرواية 
بالعودة  الثقافية  أو  االجتماعية  الظواهر 
»الديوان  تكّشفْت  هكذا  األول..  منشئها  إلى 
الراهن، وعالقة  من أسئلة  انطالقاً  اإلسبرطي« 
وجزر،  مد  بين  زالتا  ما  كبيرتين  حضارتين 
والغربية  الشرقية،  اإلسالمية  الحضارة 
ذلك  في  حدث  صدام  أهم  ولعّل  المسيحية، 
تعيد  لذا  للجزائر؛  فرنسا  احتالل  هو  العصر 
مثلما  المرّهنة،  القديمة  األسئلة  طرح  الرواية 
تحاول قراءة تشكل مفهوم الوطنية عند الفرد 
الجزائري وبداية المقاومة لديه، وعالقته بالعالم 
االجتماعية  التحوالت  ترصد  فالرواية  حوله، 
بين زمنين مختلفين، وحضارتين متباينتين في 

رقعة جغرافية على التماس بينهما.
الفترة  أحداث  الحديث عن  اخترت  لماذا   <

الزمنية الممتدة من 1815 وحتى 1833؟
تاريخ  في  مهم  حدث  من  الرواية  تبدأ   -
أوروبا، وهو هزيمة نابليون في معركة واترلو، 
إلحدى  مفصلية  لتحوالت  بداية  أيضاً  وهو 
ثم  الجزائر،  إذ تسجن في  الرواية،  شخصيات 

تتحول إلى فاعل أساسي في االستعمار، حاملة 
معها أيديولوجيتها من حروبها النابليونية التي 
الفرنسية  األيديولوجية  مع  كثيراً  تتوافق  ال 
في  بالغة  أهمية  فله  الثاني  التاريخ  أما  آنذاك. 
التي  األفريقية  اللجنة  لقدوم  يؤرخ  إذ  الشرق، 
حلت بالجزائر؛ للفصل في بقاء الجيش الفرنسي 

أو مغادرته.
- نحن إذن أمام حدثين مفصليين في التاريخ 
في  جوهرية  تغيرات  أحدث  أحدهما  العالمي، 
التاريخ األوروبي، والثاني هو اآلخر فتح شرخاً 

عميقاً في التاريخ اإلسالمي. 
إلى  التاريخية  الرواية  كتابة  تحتاج   <
المعلومات  عن  والتحري  للبحث  زمنية  فترة 
في  استغرقتها  التي  المدة  فما  والحقائق.. 

كتابة »الديوان اإلسبرطي«؟
في  غيرها  عن  التاريخية  الكتابة  تختلف   -
شامل  إلمام  إلى  الكاتب  يضطر  إذ  التوثيق، 
المدونات  التي سيكتب عنها، مستثمراً  بالفترة 

وبالتالي  األدبية،  وحتى  والسردية  التاريخية 
إلى  النظر  ويمكن  غيره،  من  أكثر  جهداً  يبذل 
األمر انطالقاً من كونه ورشة بحثية تسبق فعل 
الكتابة. وقد استنفدت الرواية من عمري سنتين 
أخرى  وسنة  للبحث،  كاملة  سنة  كاملتين.. 

للكتابة والتحرير والتدقيق. 
أّرخت  التي  روايتك  فوز  لك  يعني  ماذا   <
جزائرية  رواية  أول  وكانت  الجزائر  لمعاناة 

تفوز بـ »البوكر«؟
- فوز رواية تؤرخ لمعاناة شعب، أو ترصد 
خاصة  الكثير،  يعني  له  الوطنية  الهوية  تشكل 
وأن هذه الفترة الزمنية لم تكتب روائياً بشكل 
كاٍف، وال يملك القارئ العربي وحتى الجزائري 
فضاًء  الرواية  وستكون  عنها،  واضحة  فكرة 

لتجديد األسئلة وإعادة قراءتها بوعي أكثر.
> كانت المنافسة على أشدها بين الُكتاب.. 
برأيك ما الذي جعل روايتك تفوز بـ »البوكر«؟

فنية  شروطاً  التحكيم  لجان  تضع  عادًة،   -

اأدين للهند�صة يف كتابة الرواية.. والإبداع ل 

يقا�ص مبرحلة عمرية
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تتحقق في الرواية الفائزة أكثر من غيرها، أما 
بالنسبة لي فأرى أن القائمة القصيرة في حد 

ذاتها فوز. 
»الديوان  أثار  لماذا  نظرك..  وجهة  من   <

اإلسبرطي« الجدل في الجزائر؟
يطلعوا  لم  الرواية  هاجموا  الذين  أكثر   -
عليها، والعجيب أن أكثرهم أكاديميون وأساتذة 
توجه  أو  أيديولوجي  نازع  يحركهم  جامعيون 
ما، فهم يرون التاريخ مقدساً -أو هكذا فهمت- 
مثلما حدث  تخييلياً  أو  أدبياً  استثماره  فيُحظر 

في »الديوان اإلسبرطي«. 
بقدر  الرواية  حول  جاد  نقاش  يفتح  لم   -
فالفكر  للتأويل خبط عشواء.  المجال  ُفسح  ما 
الروائي أو الوعي بالرواية كجنس أدبي يتمثل 
الحياة بأسئلتها الراهنة والماضية صعب التحقق 
في المجتمعات العربية الراهنة التي وقعت رهن 
يوماً  تنتصر  لم  التي  المختلفة  األيديولوجيات 
لإلبداع الذي يمثل كائناً يجب »تدجينه« ليتالءم 
وطبيعة خطابها، هي تقمع اإلبداع وبالتالي هي 

تحجر على الحرية.. 
على  تعديل  إجراء  منك  ُطلَِب  حال  في   <
تود  الذي  الشيء  ما  اإلسبرطي«  »الديوان 

إضافته أو حذفه؟
- سأجري تعديالت فنية تتعلق بالمعمار، أما 

فيما يتعلق بالموضوع واألحداث فال أعتقد.
الرواية  كتابة  إلى  تميل  أنك  يالحظ   <

التاريخية.. فإلى ماذا ُيعزى ذلك؟
- المجتمعات العربية هي مجتمعات تاريخية 
باألساس، نحن لم نتجاوز بعد تاريخنا، وما زالت 
مختلفة؛  بطرق  نفسها  تعيد  الماضية  األسئلة 
ولكن الجوهر لم يتغير، أزماتنا ومشاكلنا وحتى 
ووجهات  تاريخية،  باألساس  هي  اختالفاتنا 
بينما  ماضية،  أحداث  إلى  تستند  دائماً  نظرنا 
المستقبل نظل نحن أسرى  العالم نحو  يسرع 
في  األغلب-  -على  ضرورياً  يعد  لم  ماٍض 

حاضرنا.
سوسيو-ثقافي  وعي  غياب  ظل  وفي   -
نفسها  الرواية  تجد  المجتمعات،  هذه  بطبيعة 
مجبرة على قول وجهة نظرها، وإن كان من باب 
التخييل؛ ولكنها على األقل تحرك المياه الراكدة 

بما يخدم راهن المجتمع بعيداً عن الماضوية.

الرواية التاريخية
يكون  أن  للروائي  يمكن  هل  برأيك..   <
بين  مشتركة  سمات  هناك  وهل  مؤرخاً؟ 

الرواية والتاريخ؟
يلتبس  األمر  وهذا  مؤرخاً،  ليس  الروائي   -
على الكثير من القراء.. الحكاية التاريخية رافد 
للعمل الروائي، أي أن الروائي يعيد قراءة التاريخ 
روائياً لضرورات ثقافية وفكرية، وال يتعامل مع 
األرقام والتواريخ كغاية؛ بل إن جوهر العمل هو 
األفكار داخل سياقاتها األولى التي أنتجت فيها 
أول األمر.. وهذا كله لمطابقتها مع راهن الرواية 

أو الروائي، وبالتأكيد هناك الكثير من التقاطعات 
كلها  كونها  حيث  من  والروائي  التاريخي  بين 
أن  غير  معينة،  زمنية  بفترات  محدودة  سرود 
الرواية تميل أكثر إلى ما هو اجتماعي وثقافي، 

بينما التاريخ يهتم بما هو سياسي وسلطوي.
> ما التحديات التي يواجهها كاتب الرواية 

التاريخية؟ 
الروائي  تواجه  التي  المشاكل  أهم  لعل   -
فما  الروائي،  الجنس  فهم  عدم  هو  عام  بشكل 
للرواية  برؤيته  محاصراً  العربي  القارئ  زال 
أنها  على  التاريخية  والرواية  حكاية،  أنها  على 
عمل  هو  الروائي  العمل  أن  مع  تاريخ حقيقي، 
أو  قراءته  تخضع  أن  ويجب  باألساس  فني 
واقعيته  وتستند  فنية،  نظر  لوجهة  أيضاً  نقده 
في األساس إلى واقعيته الفنية ال إلى الواقعية 
التاريخية التي يستند إليها، أي المعطيات التي 
قدمت في النص وليست بالضرورة التي لدى 

القارئ كفهم مسبق.
> هل تعتقد أن القارئ الجزائري والعربي 

مهتمان بالرواية التاريخية؟
أضحى  األخيرة  السنوات  في  بالتأكيد..   -

يبحث  ربما  واسع،  جمهور  التاريخية  للرواية 
بينما  التاريخ،  أهملها  قراءات  أو  أجوبة  عن 
تبحث الرواية في التاريخ عن شيء آخر مخالف 
تماماً للحكاية في ذاتها، فاألمر متعلق باألنساق 
ما، وعالقته  زمنية  لفترة  واالجتماعية  الثقافية 
الماضي  إلى  يعود  الكاتب  أن  أي  بالراهن، 
انطالقاً من الحاضر، أما تلك الرواية التي تعيد 
الرواية  تجاوزتها  فقد  ذاته،  أجل  من  الماضي 

العربية.
التاريخية  الرواية  لواقع  تقييمك  ما   <

العربية؟
- مؤخراً، أصبحت تكتب الكثير من الروايات 
التاريخية الممتازة، وصار الكاتب العربي يعود 
إلى تاريخ بلده مستنطقاً ماضيه ومجدداً أسئلة 
التاسع  القرن  لبنان  عن  نقرأ  فصرنا  راهنة، 
وتونس  سوريا  وعن  الكويت  وعن  عشر، 
والسودان، ومع هذا أعتقد أن ما ينتج بالوطن 
لرصد  كاٍف  غير  تاريخية  روايات  من  العربي 
خصوصاً  المجتمعات  عاشتها  التي  التحوالت 
وسوسيولوجية  ثقافية  دراسات  غياب  في 

وحتى تاريخية محايدة.

الإنتاج العربي للرواية التاريخية ما يزال 

غري كافٍ

 نتقدم بأطيب التهاني لمجلة

الصـــادرة عن وزارة الداخليـة بمناسبـة

 اليوبيــل الذهبي للمجلة
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الكلمة و الظل

األدب في عالم رقمي

لطالما اعتبر األدب الممارسة اإلبداعية األقرب 
لإلنسان، فكونه يعتمد أساساً على السرد جعله 
اإلنساني.  الوجود  تحديد  أولويات  من  جزءاً 
التي  السردية  الهوية  الحديث عن  إلى  إذ نتجه 
فقد  لذلك  أنطولوجيًا.  السرد  فعل  فيها  ينبني 
نزع اإلنسان إلى اإلبداع األدبي بأنواعه وجعله 
يعبر عن التحوالت التي يعيشها والتغيرات التي 
الذي  التحول  أن  غير  وتصوراته.  فكره  تلحق 
طرأ على العالم المعاصر؛ أي تبني الرقمية شكالً 

خياراً  العالم  رقمنة  واختيار  للوجود  جديداً 
الناس  وتوجه  واجتماعياً،  واقتصادياً  سياسياً 
السردي  البعد  ذات  الجديدة  التطبيقات  إلى 
والتعليقات  القصيرة  والتدوينات  الصور  عبر 
وضعية  حول  تساؤالت  لطرح  يدفع  الموجزة 
األدب اليوم وموقعه في العالم الرقمي، والحاجة 
إليه وطرائق التعامل معه وقدرته على التجاوب 
مع هذه المتغيرات التقنية، ودخوله في منافسة 
مع ما تقدمه الرقمية من إمكانات لبناء الهوية 

وتحديدها ونقصد األلعاب اإللكترونية ومواقع 
التواصل االجتماعي.

إن األدب ممارسة تحتاج من ممارسها معرفة 
واسعة وقدرة تخييلية مهمة وإمكانات سردية 
وتعقده  تغيره  في  العالم  احتواء  على  وقدرة 
وغير  المركب  اإلنساني  الوجود  وامتصاص 
المكتمل، وتحتاج من متلقيها وقتاً كبيراً للقراءة 
جمالياً  وذوقاً  تفكيكية  وقدرات  مهمة  ومعرفة 
متناسبة  غير  الشروط  هذه  تبدو  وقد  معيناً. 

هل ي�ستطيع اأن ي�سمن الأدب اليوم موقعه يف ظل رقمنة العامل؟

حتقيق: ليلى بوتبغة �ملغرب
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الرقمية،  تفرضه  الذي  السريع  اإليقاع  مع 
المتوجه  الراهن  الجمالي  الذوق  وخصوصيات 
المطروحة  الجديدة  واإلشكاالت  النمطية،  نحو 
يقتضيه  عما  والمختلفة  االفتراضي  العالم  في 
الواقع الحقيقي. وهذا ما يدفع األدب إلى البحث 
عن إمكانات جديدة، والدفاع عن شكله وطرائقه 
واختياراته، وخلق جمهور من طبيعة أخرى. وما 
يدفعنا للتفكير أيضاً في مستقبل األدب في عالم 
وضرورته  إليه  الحاجة  وفي  الرقمية،  التقنية 
ووضعه في مقابل األلعاب اإللكترونية وهوس 

التدوين الرقمي.

حكايات ما قبل النوم
جداً.  قديم  إنساني  أمر  السرد  إلى  الحاجة 
وأن  له  يحكى  وأن  يحكي  أن  يحب  فاإلنسان 
بدايته شفوياً  السرد في  يحكى عنه، وإن كان 
يأخذ  جعله  التدوين  عصر  إلى  الدخول  فإن 
شكالً كتابياً يوثق للسرديات المختلفة ويصنع 
منها ذاكرة ممتدة. وال أحد منا يستطيع أن ينكر 
الباردة  الليالي  الجدات في  استمتاعه بحكايات 
والصيفية على حد سواء التي تدخل في عوالم 
ال متناهية خالقة لذة ال تضاهى. بل إن جزءاً من 
تكوين الشخصية اإلنسانية يعتمد على ما يخزنه 
السردية  العملية  وأثر  ذاكرته من مرويات  في 
ككل إنتاجاً وتلقياً تفاعلياً. لذلك فإن األدب في 
أغلبه عبارة عن نصوص سردية، ولهذا السبب 
يميل الناس إليه، ويتهافتون على اقتناء الروايات 

والقصص وقراءتها وتبادلها مع األقارب، ولهذا 
أيضاً فإن األنظمة التعليمية جميعها تعتمد على 
التلقين بالحكاية وإدراج نصوص أدبية متنوعة 
جميعها  األسالك  في  التعليمية  المقررات  في 
وحتى في الجامعة، وإن لم يكن التخصص أدبياً 
األدب  بمجال  الطالب  ربط  على  إصرار  فهناك 
وذلك لغايات معرفية وثقافية وجمالية ذوقية. 
ولعل هذا النزوع المقصود هو ما يبرر الحاجة 

لألدب.

في الحاجة لألدب
حاجة  فقط  ليست  األدب  إلى  الحاجة  إن 
إنها مسألة  بل  جمالية )وإن كانت ضرورية(، 
الفطرية  المحاكاة  في  الرغبة  بإشباع  تتعلق 
الذات  واكتشاف  للمعرفة  وتوقه  اإلنسان،  عند 
طرح  هي  أدبية  كتابة  كل  أن،  طالما  واآلخر 
نزوع  إن  كما  بها.  يتعلق  وما  الهوية  لقضية 
وتجاوز  اإلنسان  جوهر  مالمسة  إلى  األدب 
المحلي والخاص إلى ما هو كوني وشمولي هو 
ما يجعله تمريناً في اإلنسانية، وقد يكون فعاالً 
وإلغاء  واآلخر  األنا  بين  العالقة  تصحيح  في 
نزعات التطرف والتعصب والعنصرية والتفوق.

يقول األستاذ الباحث في مجال األدب الرقمي 
عماد أحيطور: »يمكن القول، بنوع من الثّقة، إّن 
األدب متجدد في أشكاله وأدواته، كونه يحمل 
بعدها  في  البشرية  استمرار  أسرار  من  سّراً 
األدب  جدوى  حول  السؤال  وليس  الّرمزي، 

بالجديد، فلطالما تساءل النّاس حتى المتأدبون 
الحقيقي لألدب، وعن قيمته  الجوهر  منهم عن 
ودوره في الحياة معتقدين أّن اإلنسانية دخلت 
مرحلة ال حاجة فيها إلى شعراء وروائيين وكتّاب 
مسرحيين.. وهو اعتقاد يعبّر عن سطحية في 
وعن  السائدة،  الثقافة  مع  سيراً  الحياة  إدراك 
جهل بما يمكن أن يقّدمه األدب من معرفة، بل 
وعلم؛ فمن مسرحيات »غوته« وروايات »بلزاك« 
وأشعار »نيرودا«.. تخلّق فكر اإلنسان الحديث، 
مختلف  مجهودات  ومن  منه  الذي  ووجدانه 
حقول الفكر تولّد المظهر الحالي للعالم المتقدم، 
األدب  ياهم  الذي  الفكري  المناخ  هذا  فخارج 
في خلقه ال يمكن تصّور عالم إنساني متقّدم، 
كون التفكير واإلبداع بحاجة إلى القراءة، قراءة 

النصوص األدبية.
الفكرة  المددي  وئام  الدكتورة  وتؤكد 
تعّوض  أن  للرقمية  يمكن  »ال  بقولها:  نفسها 
نصوصاً،  تقدم  الرقمية  أن  سنفترض  األدب. 
الرقمية هو محيط من  تقدمه  ولكن عموماً، ما 
في  حيز  هناك  ليس  النهاية  وفي  النصوص، 
أن  يمكن  ما  أو  األدب،  اسمه  الرقمية  داخل 
يكون بدالً لألدب. ال يبدو لي ذلك. إننا نلتقط 
 ،PDF مثل  أخرى،  أشكال  في  النصوص  هذه 
ونقرأها  أوراق  في  نسحبها  حتى  نرتاح  وال 
الرقمية  أن  ورقية. صحيح  نصوصاً  بوصفها 
تفويت  أجل  من  تسهيالت  عامة،  بصفة  تقّدم، 
نصوصاً  أعّدها  لكنني  القارئ،  إلى  النصوص 
بإمكان  أن  لي  يبدو  وال  األصل.  في  ورقية 
الرقمية أن تقضي على األدب، ألن األدب حاجة 
المحاوالت  وكل  فنّاً،  بوصفه  ملّحة  إنسانية 
محاوالت  هي  انتهى  قد  األدب  أن  تدعي  التي 
الناس  يزال  وال  األدب سالماً،  يزال  ال  فاشلة. 
مسرحيات  األدبية،  النصوص  قراءة  يتعاطون 
مسألة  تعني  ال  أشعاراً.  أم  روايات  أم  كانت 
هيمنة الرقمية أن األدب قد انتهى، فالرقمية، في 
نهاية المطاف، محيط فيه كل شيء. حين نلج 
عالم اإلنترنت تحملنا األمواج في كّل االتجاهات، 
وحين نقصد األدب فنحن نقصد حيزاً مضبوطاً، 

لديه جمهوره ونقاده ومؤلَّفاته ودور نشره«.
معها  المتعاملين  أبهرت  الرقمية  أن  صحيح 
عن  للبحث  ودفعتهم  جديدة  آفاقاً  لديهم  وخلقت 
ذلك ال  أن  إال  الرقمي،  مع  األدبي  تكييف  أشكال 
الستمرار  مجال  وأال  لألدب  جدوى  ال  أن  يعني 
يقول  والجمالي،  اإلنساني  الجانبين  على  تأثيره 
حّدة  »وتزداد  أحيطور:  عماد  الباحث  األستاذ 
السؤال المطروح حول الحاجة إلى األدب بالنّظر 
األدبي  النّص  معها  غدا  التي  الّرقمية  الطفرة  إلى 
سحر  أمام  متجاوزاً   - الكالسيكية  بصورته   -
من  السبيرنيطيقية  الثورة  تتيحه  وما  الّرقمية 
ممكنات اإلدهاش واإلغراء، لكن األدب يظل طاقة 
كامنة ومادة غير قابلة لالبتذال والبِلى، إنه معرفة 
بتعبير  هو  أو  المستقبل،  نحو  تتّجه  استكشافية 
حاجة  في  أبداً  يظّل  عالم  عن  "كشف  أدونيس 
المقاومة  أدّل على ذلك من  الكشف"، وليس  إلى 

وئام املددي: 

ل ميكن للرقمية اأن 

تعّ��ص الأدب

عماد اأحيط�ر: 

الأدب يظل طاقة 

كامنة ومادة غري قابلة 

لالبتذال
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الجمالية والتعبيرية التي أبداها المبدعون والنّقاد، 
الّرقمي،  األدبي  النّص  ميالد  في  تمثّلت  مقاومة 
التي  المتشائمة  للتنبؤات  مخيّباً  جواباً  بوصفه 

اعتقدت أّن األدب يسير إلى حتفه«.

في مستقبل األدب
ال حديث عن مستقبل لألدب خارج التحوالت 
الراهنة، فكونه ممارسة إنسانية خالصة يجعل 
منه خاضعاً لمنطق التحول واالنفالت الذي يسم 
اإلنسان في عالقته بذاته واآلخر والعالم، ولعل 
إلى  االنتقال  هو  اليوم  للتحول  البارزة  السمة 
عوالمها.  في  الدخول  وقسرية  الرقمية،  عصر 
كيف  هو  الشأن  بهذا  يطرح  الذي  والسؤال 
يفكر  هل  الرقمي؟  المعطى  مع  األدب  يتجاوب 
في بناء مستقبل جديد بناء على شفرات النظام 

الرقمي وتجاوز الورقي؟
إلى  أحيطور  عماد  الباحث  األستاذ  يدعو 
ضرورة عدم التسرع في تقديم إجابة عن هذه 
األسئلة فيقول: »الجواب عن هذا السؤال يحتاج 
إلى ترّيث وانتظار لما ستسفر عنه هذه العملية 
التفاعلية المعقّدة، كون عالقة األدب بالّرقمية ال 
تزال في مرحلة البداية، والبدايات تثير اإلرباك 
قد  التأّثر  بعض مالمح  فإّن  ذلك  ومع  والقلق، 
بدأت تظهر، فمنذ رواية »قصة الظهيرة« 1989 
عن  الحديث  مشروعاً  أصبح  جويس  لميشيل 
تحّول  رقمية،  هوية  مغايرة،  بهوية  أدبي  نّص 
اللّغوي  المكّون  »ُمَولّف« بين  إلى  معها األديب 
بما هو جوهر األدب، وبين الحاسوب ومتعلقاته، 
لذلك  الورق،  عن  يختلف  ذكي  حامل  هو  بما 
أصبحنا أمام مبدع باشتراطات جديدة »يبحر« 
و»يرقن« ويرّكب ويتفاعل و»يعّدل« و»يتقاسم« 
للنّص  باٍن  متلّق  نحو  تتّجه  إبداعية  عملية  في 
مشارك في حياته، وليس األدب العربي بمعزل 
وكتابات  إبداعية  أعمال  فثمة  الّسياق،  هذا  عن 
الجديد  بالتحول  آمنت  وأطاريح جامعية  نقدية 
وأخضعته لمنطق العلم والمعرفة بدل الّرفض، 
آٍت.  ورش  الواقع،  بقوة  الّرقمي،  فاألدب  لذلك 
يتأتى من دون  لن  الورش  هذا  إنجاح  أن  غير 
تحويله إلى حقيقة تربوية قمينة بنقل مجتمعاتنا 
من طور االستهالك الفج للتكنولوجيا إلى الوعي 

بأدواتها وتملكها«.
الرقمية  أن  المددي  وئام  الدكتورة  وتعتبر 
أكبر للكتابة والتدوين قائلة: ربما  توفر فرصاً 
توفر الرقمية وسائل قوية لنقل نصوص أدبية 
كنا نّطلع عليها في السابق على األوراق، وحالياً 
وّفرت  آخر،  جانب  من  لكنها،  الشاشة،  على 
لقد أصبح  التاريخ،  مّر  نعهدها على  لم  فرصاً 
ألي  يمكن  نصوصاً.  يكتب  أن  بإمكانه  الكّل 
شخص أن يكتب ما يريد، وقد يأتيه التنويه أو 
الهجاء. هناك ضربٌ مما يمكن أن نسميه األدب 
الشعبي أو األدب الجماهيري. أما األدب الورقي 
فله جمهوره الخاص ومؤسساته الخاصة التي 
وتكون  وتوزعها.  وتنشرها  النصوص  تطبع 
لهذه  فاحصون  أو  رقابة،  المؤسسات  لهذه 

لما  األدبية  للقيمة  وخبراء  األدبية،  النصوص 
أن  الرقمية  وبإمكان  نشره.  على  مقدمة  هي 
تنتظر  أن  فعوض  وتدعمه،  الجانب  هذا  تعّزز 
وصول الكتاب بعد شهور يمكن أن تقرأ النص 
جاهزاً في أصقاع العالم جميعها. هناك تقنيات 
تيّسر تحرك األدب وتوصيله ونقله، ولكن هذه 
يزال  ال  فاألدب  األدب،  إلى  تسيء  ال  التقنيات 
أو  ليلة وليلة« ورقياً  »ألف  أقرأ  أن  أدباً، يمكن 
فضاء  اإلنترنت  إن  الحاسوب.  شاشة  على 
عريض جداً، ولكن ال عالقة له باألدب بوصفه 
الُكتّاب  محفل  الخاصة:  محافلها  لها  مؤسسة 
ومحفل  الجمهور  ومحفل  الناشرين  ومحفل 
جهاز  يحكمه  األدَب  أن  ذلك  الجوائز.  هيئات 
استمراره  ويؤّمن  ويسيّجه  يحتضنه  ضخم 
أمر  فهو  الرقمية  في  يحصل  ما  أما  ودوامه، 
مختلف. نجد هناك خليطاً هجيناً، إذ يمكن ألي 
يريد،  كالم  أي  في صفحته  يودع  أن  شخص 
وبإمكان أي شخص آخر أن يعلّق عليه. وعلى 
الرغم مما سبق ال يمكن أن نزعم أن ذلك كلّه قد 
يؤذي األدب. يمكن للكاتب أن يبدأ متمرناً على 
الصفحات الرقمية، وبإمكانه أن يلقى التصفيق 
والتشجيع، لكن ينبغي له أن ينتقل إلى محفل 
آخر هو المحفل األدبي. ال يزال األدب الورقي 

حياً، وال يزال منطقًة مسيجًة ومؤّمنة. أما شبكة 
هناك  مختلفة،  أغراض  فيها  فتختلط  اإلنترنت 
والمشاهدات  األصوات  جمع  إلى  كبير  سعي 
لتلقي أجر مادي على سبيل المثال، وقد أشار 
»وتحملني  الجميلة  سيرته  في  بنَكراد  سعيد 
يحترفون  أناس  وجود  إلى  وظنوني«  حيرتي 
السباب والشتم وأشياء أخرى لغرض وحيد هو 
الرقم  يرتفع  ما  فبقدر  والقراء،  السامعة  جذب 
اإلنترنت  في  النشر  األجور.  تؤّدى  ما  بقدر 
شكل من أشكال التجارة الملتبسة، وهوية األدب 
ليست  هوية  اإلنترنت  له  ترّوج  الذي  الرقمي 
واضحة، قد تختلط فيها البروباغاندا واإلشهار 
الناس.  وتهييج  السياسي  والتضليل  التجاري 
الرقمي  األدب  في  موجودة  األمور  هذه  كّل 
على عكس األدب الورقي. وبالنسبة إلّي لست 
خائفة من انقراض األدب، فاإلنسان يحتاج إلى 
التقنية والعقل والرياضيات بقدر حاجته أيضاً 
إلى التخييل. فالتخييل صفة إنسانية، وال يمكن 
األيام  من  يوماً  يكّف  قد  اإلنسان  أن  نّدعي  أن 
الشعر والرواية والمسرح  التخييل وقراءة  عن 
انقراض  على  يراهنون  والذين  واألسطورة. 
األدب يراهنون على أشياء خاسرة. إن اإلنسان 

بحاجة إلى التخييل بقدر حاجته إلى أن يحلم.
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األدب أم ألعاب الننتاندو؟
شراء  إلى  نتوجه  ال  ولم  نقرأ؟  ال  لماذا 
يتوجه  لماذا  والدواوين؟  والقصص  الروايات 
الشباب اليوم إلى ألعاب الفيديو عوض االنكباب 
على البحث عن متعة القراءة األدبية؟ هل المتعة 
التي تحققها األلعاب مختلفة عن المتع الفكرية؟ 
التقابل  في  فكرنا  كلما  تطرح  أسئلة  هذه  كل 
الذي  اإللكتروني  واللعب  األدب  بين  الحاصل 
األدب  يعجز  هل  ممارسيه.  عقول  يسلب  يكاد 
اآلن عن استهواء المواطنين الرقميين؟ هل قراءة 
المهاجرين  على  حكر  معه  والتعاطي  األدب 
الرقميين فقط؟ أال يتأثر األدب بسهولة التدوين 

على مواقع التواصل االجتماعي؟ 
تقول الدكتورة وئام المددي في محاولة منها 
لبيان منافذ للخروج من هذا المأزق: »إّن اإلقبال 
إذا  أما  جداً،  التوّرط سهل  من  النوع  هذا  على 
كنِت تريدين أن تقرئي الكتاب فيجب أن تتجهي 
هناك  خاصة.  قناعة  لديك  وتكون  المكتبة  إلى 
مريحة  تكون  ال  قد  األدب،  الستهالك  طقوس 
رواية  فقراءة  جداً.  تكون صعبة  قد  بل  دائماً، 
تتألف من 500 صفحة مثالً، تتوقف على قرارِك 
الشخصي وقدرتِك على توفير الحيز الزماني. 
أما النصوص الرقمية فهي مختلفة عن األجناس 
جداً،  سريعة  كتابة  إنها  عهدناها،  التي  األدبية 
بعدها  مثالً،  دقائق  خمس  في  تقرأ  نصوص 

يأتيِك وابل من التعليقات من اتجاهات متعّددة 
وأشخاص مختلفين، إذ ال حاجز وال رقيب وال 
شخص  فكل  الرقمي،  األدب  عالم  في  طقوس 
مثل  تصدر  ما  وغالباً  بباله.  له  يعّن  ما  يقول 
متخّصصين  ليسوا  أناس  عن  التعليقات  هذه 
جهة  عن  الغالب  في  تصدر  وال  األدب،  في 
المعلّقين  هؤالء  أغلب  معروفة.  مؤسساتية 
ليسوا نقاد أدب وال خبرة لهم في األدب. وحين 
من  خليطاً  ستجدين  التعليقات  هذه  تقرئين 
األخطاء اإلمالئية والنحوية واألخطاء المعرفية 
والمغالطات، بل قد تصادفين سباباً وشتماً، ذلك 
أن للرقمية منطقها الخاص، على خالف األدب 
الذي تحكمه فئة من المتخصصين. الرقمية فّنٌ 
تتناولينها  باردة  سريعة  بوجبة  أشبه  سريعٌ، 
وأنِت تتجولين في الشارع، وال يمكن أن نقول 
إن هناك معايير جمالية تحكم هذه النصوص، 
عّما  مختلف  آخر  مسار  عن  هنا  نتحدث  ألننا 
له  األدبي  المحفل  الورقي.  األدب  في  عهدناه 
ومؤسساته  ومعاييره  حدوده  له  نظام خاص، 

ومبدعوه ومستهلكوه«.
في حين يعتبر األستاذ الباحث عماد أحيطور أن: 
الّرقمي،  بالعصر  زمنياً  ترتبط  لم  القراءة  »مشكلة 
فهي مشكلة قائمة منذ زمن، لكن الجديد في المشكلة، 
انتشار  مع  ومخيفاً  القراءة أصبح ملفتاً  أن هجران 
األجهزة الذكية والبرامج المرتبطة بها، حيث أضحى 

للصورة  ومستهلكاً  مستلباً  اليوم،  العربي،  القارئ 
المنشور  لقراءة  كلّي  شبه  غياب  مع  واألشرطة، 
اللّغوي، حتى أصبح الناس يختبرون محبّة اآلخرين 
بنشر تدوينات لغوية لمعرفة من سيتحمل »مشقة« 
قراءتها حتى آخر كلمة.. ألّن السائد اليوم هو التفاعل 
أّما  والمسموع.  المرئي  مع  والمنّمط  الّسريع  اآللي 
فهي ظاهرة  اإللكترونية،  األلعاب  استهالك  إشكالية 
إلى طفولته  بعودة اإلنسان  يمكن قراءتها سيميائياً 
التوّجه،  هذا  في  التحّكم  صعوبة  وبالتالي  البدائية، 
لذلك فإّننا ندعو إلى تحويل األدب إلى »لعبة« جمالية 
تقنيات  على  باالعتماد  القارئ  إغواء  على  قادرة 
الروابط والتنشيط والتفاعل والمتاهات وتعّدد مداخل 
علمي  تأطير  إلى  تحتاج  تجربة  إنها  النّص.  قراءة 
والجامعة  والمدرسة  األسرة  فيه  تنخرط  وتربوي 
االنتقال  قادرة على  فاعلة ومنتجة  بناء هوية  قصد 
الّرقمية  الفجوة  آثار  من  للحد  المعرفة  مجتمع  إلى 
في  باالستثمار  إالّ  يتحّقق  لن  أمر  وهو  المتنامية، 
اإلنسان وبناء كفايته التكنولوجية بما هي شكل من 

أشكال المناعة ضد مخاطر االستالب الّرقمي«.

ً أخيرا
االهتمام  ظاهرة  عودة  هناك  إن  القول  يمكن 
على  التدوينات  خالل  من  األدبية  بالنصوص 
صفحات مواقع التواصل االجتماعي، فنجد مشاركة 
مستخدمي الرقمية يشاركون مقتطفات من روايات 
وقصص وأقوال مأثورة ألدباء معروفين عالمياً، ويتم 
إنشاء مجموعات خاصة بالكتابة األدبية وباإلبداعات 
مثل  الروايات  لتبادل  ومجموعات  الشخصية، 
أعضاؤها  يقوم  التي  المسافرة«  »الرواية  مجموعة 
بتبادل الروايات بإرسالها عبر البريد ومناقشتها على 
صفحة الفيسبوك، كما يتم مناقشة الكتب والنصوص 
األدبية عبر مسطحة غوغل ميت مرة في األسبوعين 
كما تفعل جمعية »جسور« في المغرب. ويبدو هذا 
شكالً من أشكال االهتمام باألدب في الفضاء الرقمي 
والترويج له على أوسع نطاق. تقول الدكتورة وئام 
لهذا  للفئات جميعها، وحتى  األدب  "ُيكتب  المددي: 
الجمهور المتأثر بالرقمية أيضاً. سيتأثر األدب ألنه 
ُيكتب في هذا العصر بكّل ما يعرفه من تقّدم تقني 
التواصل  التواصل، فوسائل  تقدم في وسائل  ومن 
أصبحت مختلفة اآلن، كنا نقرأ، في السابق، المالحق 
هذه  اآلن  ولدينا  والدوريات.  والمجالت  الثقافية 
الرقمية التي تسّهل النقل والتوصيل وتسّهل التعليق 
الرقمية  وستظّل  أدباً  األدب  سيظّل  ولكن  أيضاً. 
رقمية. ويمكن أن نقول عن األدب الرقمي إنه نوع من 
بإمكان  الجماهيري، حيث يصبح  أو  الشعبي  األدب 
الناس أن يبدعوا نصوصاً ويعرضونها على جمهور 
يتلّقاها. وال تتطلّب كتابة هذه النصوص تكويناً وال 
صناعًة وال تخّصصاً، فكي يكون اإلنسان روائياً ليس 
باألمر الهيّن، واألمر نفسه إذا أراد أن يكون شاعراً أو 
ناقداً .هناك مسار قاٍس جداً كي يصير المرء مبدعاً، 
فالرغبة وحدها ال تكفي، قد يموت المبدع في الخطوة 
األولى مثلما قد يولد في الخطوة األولى، وذلك رهين 
بتشجيع الناس المحيطين به، وبتشجيع النقاد ودور 

النشر والتوزيع أيضاً«.
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ستوب!

استطاع هذا الفيلم أن يحصد اإليرادات في العديد 
من دول العالم، وبينها عالمنا العربي، فهو يحقق 
وجدانية  ذلك  كل  وقبل  بصرية وسمعية،  متعة 
لكي  دوماً  المتعطش  الجمهور  داخل  تومض 

يعيش مع هؤالء األبطال في )رحلة األدغال(.
على  سيطرت  التي  الطفولة  بروح  الفيلم  تمتع 
تلك  إلى  يدك  من  ليأخذك  السينمائي،  نسيجه 
والوجه  والخضرة  الماء  فيها  ترى  التي  الرحلة 

الحسن وأيضاً الحيوانات األليفة والمفترسة.
برحلة  أشبه  ما  بزاوية  السينما  وستظل  كانت 
للترفيه، ترى فيها ما حلمت به يوماً، أو تمنيت أن 
تعيشه ، الكثير من األفالم ال تدعي وال ترنو إلى 
ما هو أبعد من ذلك، وهو هدف لو تعلمون عظيم، 
المخرج الموهوب يستطيع قراءة مشاعر الناس، 

ثم يحيلها إلى شريط سينمائي.
تظل دار العرض هي المكان الطبيعي لمشاهدة 
من  األخرى،  النوافذ  تعددت  مهما  األفالم، 
قنوات فضائية ومنصات إلكترونية واسطوانات 
دار  هي  الكاملة  المتعة  يحقق  ما  أن  إال  رقمية، 
إلى  الذهاب  الخاص،  سحرها  للسينما  العرض، 
ومظلم  مغلق  مكان  في  والجلوس  العرض،  دار 
وبجوارك غرباء، لن تجد مثل هذا اإلحساس إال 
في قاعة السينما، أنها حالة طقسية وليست فقط 
فنية، بل إن هذا الطقس هو سر بقاء السينما حتى 

اآلن.
في  يشارك  أن  رغبة  المتفرج  بداخل  يزال  وما 
الرحلة الجماعية، مع غرباء، وسط إظالم القاعة، 
وجاءت سينما األبعاد الثالثة وهي تضيف للمتعة 
إحساساً أكبر بالمعايشة لكل التفاصيل، وكأنك 

ُتمسك بيدك، كل ما تراه أمامك، صرت أنت جزءاً 
من الحالة، ولست مجرد متلٍق محايد لما يعرض 
أمامك، ومع الزمن سيزداد هذا اإلحساس عمقاً 
كلما زادت مساحة المعايشة، ستصل السينما مع 
التقدم العلمي الحادث اآلن إلى قمة النجاح وقمة 
ما سعي  وهو  والجمهور،  الشاشة  بين  التوحد 

إليه فيلم )رحلة األدغال(.
تطور السينما منذ أن اخترعها األخوان لوميير 
)لويس وأوجست( في نهاية القرن التاسع عشر، 
الخيال  هما  قدمين  على  يتحرك  يزال  وما  كان 
العلمي  التحرك  على  العقلية  والقدرة  الوجداني، 
باستخدام أحدث التقنيات، وهكذا جاء االستخدام 
الرقمي، ليلعب دوره اإليجابي في زيادة مساحة 
السينمائيون  طرفاه  هدف  وهو  المصداقية، 
السينما  لصناعة  المؤسسون  اآلباء  والجمهور، 
في العالم، ومنذ االنطالق األول لها وهم يحلمون 
مع  التوحد  من  الحالة  تلك  السينما  تحقق  بأن 

الشاشة.
تحدي الجائحة التي أصابت السينما في العالم 
التي  األسلحة  أهم  أحد  صار  مقتل،  في  كله 
يواجه بها العالم كورونا، اإليرادات في الشباك 
وتتابعت  رصدها،  يتم  التي  المؤشرات  أهم 
المهرجانات وبعد )كان( ننتظر )فينسيا( و)سان 
سباستيان( و)لو كارنو(، كما مهرجاناتنا العربية 
)جدة(  في  األولى  دورته  في  األحمر(  )البحر 
و)وهران(  و)الجونة(  و)قرطاج(  و)القاهرة( 
وغيرها  الجماعية،  التظاهرات  هذه  كل  وغيرها، 
الحياة  تعود  لكي  يساعدنا  الذي  الجسر  هي 
مجدداً لقانونها وانضباطها، العالم الواقعي يعود 

رحلة األدغال... 
الماء والخضرة والوجه الحسن والحيوانات المفترسة! 

تدريجياً، والسينما هي )الترمومتر( الذي يدفعنا 
إلى متابعة مؤشر االنتصار للحياة، ألنها تستند 
اإلنتاج  يدفع شركات  رقم  إلى  األمر  نهاية  في 
لكي تتجرأ وتعرض األفالم حبيسة المعامل أو 
مجدداً  الحماس  لمعاودة  اإلنتاج  شركة  تدفع 
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طارق ال�سناوي

tarekelshinnawi@yahoo.com

)بيت للكل( و�شورة �لعربي يف �ل�شينما 

نتحدث كثيراً عن الوحدة العربية كضرورة وحتمية، إال أننا ال نقدم سوى القليل في 
أردنية  للكل( إطاللة مصرية عراقية  القليل برنامج )بيت  سبيل تحقيقها، ومن هذا 
فلسطينية مشتركة، ويتم تصويره تباعاً في عواصم تلك الدول، القاهرة وبغداد وعمان 

ورام الله، ويبث فضائياً في التوقيت نفسه.
كنت ضيفاً الشهر الماضي على البرنامج، وسألوني عن رأيي في تلك الخطوة؟ قلت 
تأخرت، ولكن المثل الشهير يقول )إن تأتي متأخراً خيراً من أال تأتي على اإلطالق(.
تناولت الحلقة صورة اإلنسان العربي في المسلسالت واألفالم العالمية، خاصة مع ازدياد 
عدد المنصات الرقمية، أصبحنا نجد على الشاشة حجاباً أو عقاالً أو أغنية عربية للشاب 
خالد، أو عمرو دياب أو سعد لمجرد أو حسين الجسمي أو حسن شاكوش، وفي أحيان 
أخرى حواراً باللغة العربية أو نستمع إلى صوت المؤذن، أو نرى سجادة صالة، المالمح 
العربية لم تغب عن الشاشة طوال تاريخ السينما الذي بات يربو اآلن عن 125 عاماً، ومع 
زيادة هذه الكثافة العربية على الشاشة نشعر بأن حقيقة اإلنسان العربي أو المسلم ال يتم 
رصدها، وما نراه هو صورة ذهنية نمطية في العادة ال تصل إلى سبر أغوار الشخصية 

العربية، بعيداً عن تحيزها ضدنا كعرب. 
على  الحاصل  حامينا  األخضر  محمد  الشهير  الجزائري  المخرج  قالها  كلمة  أتذكر 
سعفة مهرجان )كان(، في ندوة جرت وقائعها في معهد العالم العربي بباريس، مطلع 
السينما في  تدعموا  أن  الفرنسي "عليكم  الثقافة  لوزير  كالمه  التسعينيات، موجهاً 
الجنوب )يقصد سينما المغرب العربي(، وهذا ليس تفضالً منكم، ولكنه حق مشروع 
لنا، ويكفي أننا أعطيناكم في الماضي الكثير، واآلن جاء دوركم أن تردوا لنا الجميل". 
العديد من األفالم األجنبية قد تصدم مشاعرنا، وال يكفي أن نشجب مثل هذه األفالم 
ولكن علينا أوالً أن نقدم حقيقة الشخصية العربية بما يتفق والثقافة الغربية. هناك 
صورة ذهنية عن العربي والمسلم، زادت هذه الشخصية تشويهاً بعد ضرب البرجين في 
العرض  دور  في  األفالم  تلك  بعدم عرض  أو  بالشكوى،  اكتفينا  وإذا   ،2001 11 سبتمبر 
العربية، فلن نستطيع أن نواجه استراتيجياً القضية برمتها، على العرب أن يقتحموا الساحة 

السينمائية العالمية بتقديم الوجه الحقيقي لإلنسان العربي. 
ال نكتفي بإعالن االحتجاج والغضب، علينا أن نسأل أوالً ما الذي قدمناه في السينما، 
ما حجم األموال التي رصدناها لتقديم عمل فني عالمي. ظل المخرج السوري العالمي 
الراحل مصطفى العقاد يناضل من أجل أن يقنع أي مسؤول بأن يدعم مادياً مشروع 
فيلمه عن صالح الدين األيوبي. أنفق مصطفى العقاد ربع قرن من الزمان وهو يحاول 
األوهام،  إال  الوعود ولم يجن  لم يحصل سوى على  أنه  إال  عربياً،  تمويالً  أن يجد 
وقدمت السينما العالمية 2005 فيلم )مملكة السماء( للمخرج األمريكي ريدلي سكوت 
عن الحروب الصليبية ، وأدى دور صالح الدين الفنان السوري غسان مسعود، حاول 
الفيلم بقدر ال بأس به أن يقف على الحياد، ولم يرض كل طموحنا السياسي بالطبع، 

ولكن قبل أن نتهم اآلخر، علينا أن نراجع أنفسنا.
هل نحن حقاً نملك إرادة تدفعنا لكي نملك سالحاً حقيقياً للمواجهة أم نكتفي بترديد 
نبدأ  لكي  العرب،  لكل  دعوة  يوجه  للكل( وهو  )بيت  برنامج  يأتي  وربما  الشكوى، 

الخطوة األولي، ربما!

أكشن

إلنتاج أعمال ضخمة، وعلى الجمهور في الجانب 
اآلخر أن يقهر الخوف ويعاود الذهاب للسينما، 
وأتصور أنه وبنسبة كبيرة برغم االحتراز الذي 
علينا االلتزام به أمام شراسة هذا الفيروس الذي 
ال يكف عن التحور لمواجهة )الفاكسين(، إال أن 
الرغبة في العودة للتعاطي مع السينما سواء في 
المهرجانات أو األفالم حققت قدراً واضحاً من 

النجاح.
عالمياً  المعروض  األدغال(  )رحلة  فيلم  يأتي 
بأس  ال  قدراً  محققاً  نفسه  الوقت  في  وعربياً 
سيرا  كوليت  جومي  إخراج  اإليرادات،  من  به 
وبطولة ودوين جونسون واميلي بلنت وادجار 
وبول  بلينمر  وجيسي  وايتهول  وجاك  راميز 

جياماتي .
من  قدر  أكبر  لتحقيق  بحرفية  مصنوع  الفيلم 
وحيوانات  قارب  بين  تجمع  مغامرة  التسلية، 
محدقة  ومخاطر  والبحر  البر  في  مفترسة 
بالجميع هنا وهناك، وقصة حب ومالٍه، ويغلف 
كل ذلك بروح ساخرة ال تكف عن تقديم ضحكة 
بين الحين واألخر، مع ملمح أسطوري يغلف كل 
األحداث، وبرغم ما تراه من عنف وخوف، فإن 
المخرج يراهن على بقاء أبطاله على قيد الحياة، 
وفي عز الهلع والخوف ولتحطيم هذا اإلحساس، 
النمر  بإطار كوميدي،  التفاصيل  تلك  كل  يحيط 
األبعاد  وتقنية  صديق،  إلى  يتحول  المفترس 
البصرية  المتعة  من  مزيداً  تحقق  الثالثة 
طرفاً  لتصبح  للمشاهد  والوجدانية  والصوتية 

مشاركاً في الحدث.
الفيلم يتحرك درامياً في خطين متوازيين يجمع 
بين الماضي والحاضر، بكل المفردات التشكيلية 
من األزياء والموسيقى والديكور، المرحلة األولي 
القرن السادس عشر المنسوج بحكاية أسطورية 
عن نبات يشفي كل األمراض أطلقوا عليها )دموع 
القمر( ولكن يظل األمر يخضع للسرية وال يجوز 
أن يقتنص أحد السر وهكذا تصيب اللعنة بطل 

الفيلم وتحيله إلى جماد يتحدى الموت.
المرحلة الزمنية الثانية في القرن العشرين عندما 
هوتون  ليلي  الحقيقة  عن  الباحثة  الطبيبة  تبدأ 
مع شقيقها ألنها تريد أن تكشف سر تلك النبتة 

السحرية تنتقل من لندن إلى أمريكا الجنوبية.
يحرص المخرج على أن تظل مدينة المالهي على 
النهر جزءاً مهماً من الحكاية، وأن نرى  شاطئ 
حالة  لتصنع  النهر  في  تتألق  البحرية  الكائنات 
من البهجة، بينما هناك قنابل تتحرك تحت الماء 

مهددة المركب الصغير بالهالك.
وكأنك  تشعر  الشريط،  على  الرحلة  وتنتهي 
شاهدت الحكاية من قبل عشرات المرات، ورغم 
ذلك تظل في حالة بهجة، الشاشة تتكلم سينما 
متعطشاً  يزال  ال  العالم  أنحاء  في  والجمهور 

للسينما !
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سياحة

يسعى السياح الذين يقصدون الدول السياحية 
العربية واألجنبية على مدار العام، لقضاء إجازاتهم 
األسرة  أفراد  من  عدد  برفقة  أو  بمفردهم  سواء 
واألقارب واألصدقاء، إلى خوض تجارب سياحية 

جديدة ممتعة ومفيدة.
طائرة  السياح  ركوب  التجارب،  هذه  ومن 
الجايروكبتر برفقة طيار محترف، أو حتى قيادتها 
بأنفسهم بعد تلقي التدريب الالزم والحصول على 
الرخصة القانونية، والقيام من خاللها بالتحليق في 
واألثرية  الطبيعية  المواقع  على  لالطالع  السماء 
والعصرية الجميلة، ثم الهبوط على األرض، حيث 

تقدم لهم الخدمات المتنوعة.

مميزات 
مروحية  طائرة  هي  الجايروكوبتر  وطائرة 
خفيفة صغيرة الحجم صناعة إيطالية، وذات شهرة 
والمسامير  الحديدية  القطع  من  ومصممة  عالمية، 
القوية، وتعمل بمحرك نوع روتكس، وتحمل عبوة 
بنزين تتسع لنحو 60 ليتراً من الوقود المخلوط أو 
مروحة  توجد  أعالها  وفي   ،95 ببنزين  يمسى  ما 
تساعد في قص الهواء الذي تدخل الطائرة وسطه 
بالمطبات  متنها  على  من  إحساس  يخفف  مما 
الهوائية التي قد تتواجد في مسار الجولة السياحية، 
هما  فقط  شخصين  حمل  الطائرة  هذه  وتستطيع 
بالسرعة  وتتميز  معه،  آخر  وسائح  الطائرة  قائد 
والحركة وقدرتها على مواجهة الرياح فهي تتحمل 
بالساعة،  متراً  كيلو   60 إلى  تصل  رياح  سرعة 
ويمكنها الهبوط بسهولة في المطارات الكبيرة أو 
فيها  والتي  األرياف،  في  أو  المدن  في  الصغيرة 
عشبية  أو  رملية  أو  حجرية  أو  إسفلتية  مدرجات 

�إعد�د: �شايل �أبوفار�س 

طولها 500 متر على األقل.
أمناً  الطائرات  أكثر  من  الطائرة  هذه  وتعتبر 
وسالمة في مجال الطيران السياحي الخفيف، لذا 
فهي مرخصة في معظم الدول السياحية في العالم. 

سالمة 
الجايروكبتر  طائرة  قيادة  تعلم  السهولة  ومن 
الطيران  قائدي  فئة  من  ألنهم  للسياح  خصوصاً 
السياح  من  يرغب  لمن  يمكن  حيث  المبتدئين، 
قيادة هذه الطائرة بعد تلقيه دورة تدريبية قصيرة 
ومدارس  نوادي  أحد  في  فقط  ساعة   45 تستمر 
تعليم الطيران والمنتشرة في معظم الدول العربية 

واألجنبية.
وتتضمن هذه الدورة التدريبية السريعة دروساً 
نظرية وعملية، وطيران السائح برفقة مدرب طيران 
لمدة 30 ساعة، ثم قيام السائح بـ15 ساعة طيران 
لوحده، وبعد ذلك خضوع السائح إلى اختبار وتقييم 
نهائي قبل منحه رخصة طيار طائرة الجايروكبتر 
قابلة  لمدة عام  فئة طيار طائرة خفيفة  أي ضمن 
ولكن  الدولية،  المعايير  بحسب  وذلك  للتجديد، 
الطبية  اللياقة  توفر  ومنها:  محددة،  شروط  وفق 
في السائح، والعمر فوق 18 عاماً، واجتياز مراحل 
وفحص  الطيران  على  والعملية  النظرية  التدريب 
بقرارات  وااللتزام  والسالمة،  األمن  إجراءات 
السياحية  الدولة  في  المعنية  الرسمية  الجهات 
ونسبة  بها  المسموح  الطيران  بأماكن  والمتعلقة 
المفتوحة  واألماكن  المحددة  السماء  في  االرتفاع 
بعيدة  عادة  تكون  والتي  فيها  الطيران  المسموح 
كيلومترات عدة عن األماكن السكنية وعن المطارات 
الصغيرة أو الكبيرة التي تستخدم من قبل طائرات 

نقل الركاب أو طائرات الشحن أو طائرات الشرطة 
والجيش واإلسعاف واإلنقاذ واإلطفاء.

لطائرات  المشغلة  الجهات  وتحرص   -
اتخاذ  على  السياحية  الجوالت  في  الجايروكوبتر 
إقالع  قبل  الدوام  على  والسالمة  األمن  إجراءات 
سائح  ومعه  محترف  طيار  بقيادة  سواء  الطائرة 
بعد  الجهات  هذه  فتقوم  مدرب،  سائح  بقيادة  أو 
قيام الطائرة بجوالت سياحية لعدد ساعات معين 
من الطيران بفحصها وإجراء الصيانة الالزمة لها، 
وجود  عدم  من  والتأكد  الجوية،  األحوال  ورصد 
والتأكد  الجولة،  مسار  في  كثيرة  هوائية  مطبات 
في  الموجودة  والمعدات  األجزاء  كل  سالمة  من 
التي  المحمولة  الهواتف  أجهزة  وسالمة  الطائرة، 
الطيار  وسالمة  السائح،  أو  الطيار  بحوزة  تكون 
تأثيرات  أو  صحية  عوارض  أي  من  والسائح 
لعقاقير أو مواد مسكرة أو مخدرة، وسالمة مواقع 
هبوط الطائرة المقررة من وجود أي عوائق تمنع 

أو تصعب الهبوط.
أن  الراكب   - السائح  من  الجهات  هذه  وتطلب 
يكون عمره فوق 16 عاماً، وأن يقوم بقراءة أنموذج 
فإذا  ومريحة  مناسبة  مالبس  وارتداء  وتوقيعه، 
فإن  الشمس  غروب  عند  السياحية  الجولة  كانت 
ارتداء سترة سيكون ضرورياً ألن درجات الحرارة 
حذاء  أو  مريح  حذاء  وارتداء  الغروب،  بعد  تتدنى 
يكون  الطائرة  من  والنزول  الصعود  ألن  رياضي 
حذاء  السائح  ارتداء  حال  في  مريح  وغير  صعباً 
أو ارتداء السائحة للكعب العالي،  أو رسمياً  عادياً 
يعطيها  التي  العامة  السالمة  بإرشادات  والتقيد 
لهم فريق عمل الشركة المنظمة للجولة السياحية 
بالطائرة سواء عند الصعود والنزول منها أو على 

الجايروكوبتر .. 
تجربة سياحية جوية
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متنها، وااللتزام بوضع خوذة الحماية وربط حزام 
األمان في كل مراحل الجولة السياحية الجوية أي 
إلى شرح  واالستماع  والهبوط،  والتحليق  اإلقالع 
مسبق عن الطائرة والجولة، وعدم قيام السائح بأي 
سلوك خطير عليه أو على قائد الطائرة مثل تحريك 
الطائرة أو الضغط عليها  أي أجزاء أو معدات في 

أو تعطيلها.

عروض
الفندقية  والشقق  الفنادق  من  العديد  ويقدم 
والمنتجعات والشركات السياحية في الدول العربية 
الجايروكبتر  طائرات  فيها  تتوفر  التي  واألجنبية 
عروضاً خاصة تتضمن تجربة الطيران بهذا النوع 
لكل سائح  أو بسعر مخفض  الطائرات مجاناً  من 
يحجز إقامة أليام عدة بغرفة فاخرة أو جناح، حيث 
يستمتع السائح برحلة جوية آمنة ومسلية ومفيدة 
وسط السماء لقرابة نصف ساعة من الزمن أو أكثر 
، ويشاهد من األعلى المناظر الطبيعية الجميلة مثل 
والغابات  والبساتين  والحقول  والسهول  الجبال 
والصحارى  والشالالت  والبحيرات  واألنهار 
باإلضافة  والجزر،  والبحار  والشواطئ  والواحات 
التاريخية  واألماكن  والشوارع  والمدن  القرى  إلى 

والحديثة، وغيرها.. 
ويسمح للسائح من هواة التصوير أن يحمل معه 
على متن الطائرة كاميرات احترافية اللتقاط الصور 

التذكارية من نوافذ الطائرة.
وتتوفر تجربة السياحة بطائرات الجايروكوبتر 
مثل:  واألجنبية،  العربية  الدول  من  العديد  في 
العربية  والمملكة  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة 
األردنية  والمملكة  الكويت،  ودولة  السعودية، 
وجمهورية  اللبنانية،  والجمهورية  الهاشمية، 
أستراليا،  ودولة  سويسرا،  ودولة  العربية،  مصر 

حيث  وغيرها..  األمريكية،  المتحدة  والواليات 
للسياح  تنظم  توجد شركات سياحية خاصة عدة 
بطائرات  سياحية  جوالت  والخارجيين  الداخليين 
الجايروكوبتر. ويعمل في هذه الشركات فريق عمل 
مجال  في  خبرة  وصاحب  ومحترف  متخصص 
الطيران بهذا النوع من الطائرات بشكل مريح وآمن 
على  الخدمات  لتقديم  مماثل  وفريق  السماء،  في 

األرض للسياح.
أماكن  من  السياح  بنقل  الشركات  هذه  وتقوم 
إقامتهم في الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات 
السياحية إلى أماكن إقالع الطائرات، وذلك بواسطة 
حافالت حديثة ومريحة في الصباح الباكر أو قبل 

الغروب بحسب رغبتهم المسبقة. 
وبعدما يصعد السياح إلى الطائرات، تقلع وتحلق 

في السماء، فيستمتعوا بالمشاهد الجميلة لشروق 
وغروب الشمس. وبعد فترة من الوقت نحو نصف 
ساعة أو أكثر، تهبط الطائرة على المدرج المتوفر 
وهو أسفلتي أو حجري أو رملي أو عشبي بحسب 
يقصدونها،  التي  القرية  أو  المنطقة  أو  المدينة 
والمشروبات  المأكوالت  السياح  يتناول  حيث 
المحلية والعربية واألجنبية في المقاهي والمطاعم، 
والعصرية،  التراثية  الفنية  العروض  ويحضرون 
ومعاصرة،  قديمة  سياحية  أماكن  ويزورون 
من  عدد  يمارسها  تقليدية  مهن  على  ويتعرفون 
الحرفيين، ويمكنهم أن يشتروا هدايا لهم وألسرهم 
الشوارع  في  الموجودة  المحال  من  وأصدقائهم 
الخدمات  من  ذلك  وغير  التجارية،  المراكز  أو 

والفعاليات السياحية.
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من هنا وهناك

مخترعا الطائرة الشمسية )سوالر 
سويسرا  في  بنجاح  حلقا  امبالس( 
بطائرة »بريستل انيرجك« التي تعمل 
تصبح  قد  والتي  كهربائي  بمحرك 
الكهربائية  الطائرات  أولى  إحدى 

التجارية.

 منحوتة »قليل من قصصهم« 
التي  الشوملي  كريمة  للفنانة 
»صنع  معرض  في  شاركت 
وموضوعها  بدبي  تشكيل«  في 
ترتديه  الذي  »البرقع«  الرئيس 

المرأة في اإلمارات.

منطقة  فوق  شهب  زخات 
بقايا  من  هي  الصين  في  ييتشانغ 
كان  الذي  سويفت-تتل  المذنب 
ماراً بالقرب من كوكبة حامل رأس 

الغول عبر مجرة درب التبانة. 
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باتت  ريهانا  األعمال  ورائدة  المغنية  ثروة 
توازي نحو 1.7 مليار دوالر، وفق ما كشفت 
الشأن،  المتخصصة في هذا  »فوربس«  مجلّة 

لتصبح إحدى أغنى الفنانات في العالم.

على  تقف  اإلمارات  طيران  مضيفات  إحدى   
خالل  العالم،  في  برج  أعلى  خليفة،  برج  قمة 

تصوير إعالن ترويجي للناقلة الوطنية. 

ياسوزومي  ساكورا  اليابانية 
أحرزت ذهبية المتنزه في منافسات 
ألعاب “سكايت بورد” ضمن دورة 

األلعاب األولمبية في طوكيو.
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من هنا وهناك

في  الزرقاء  األمونيا  إنتاج  مجمع 
أعلنت  وقد  أبوظبي،  بإمارة  الرويس 
)أدنوك(  الوطنية  أبوظبي  بترول  شركة 
األمونيا  من  شحناتها  أولى  بيع  عن 
في  الستخدامها  يابانية  لشركة  الزرقاء 

إنتاج األسمدة.

إكسبو  في  االستدامة  جناح 
مديرو  يتوقع  حيث  دبي،   2020
على  الطلب  انتعاش  فنادق 
في  الطويلة  الفندقية  اإلقامات 
وتيرة  تسارع  مع  اإلمارة 
قبل  من  المؤكدة  الحجوزات 
في  المشاركة  الدول  من  العديد 

الحدث الدولي.

أنستون  جينفر  األمريكية  الممثلة 
بعض  عن  لالبتعاد  اضطرت  إنها  قالت 
اللقاح  على  الحصول  لرفضهم  أصدقائها 
ليس  إن  وكشفت  كورونا،  فيروس  ضد 
الذين  أو  اللقاحات  لمعارضى  وقت  لديها 
ال »يستمعون للحقائق« عندما يتعلق األمر 

بالعلم.
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 العبتان في فريق السباحة اليوناني الذي 
انسحب من منافسات السباحة الفنية بأولمبياد 
طوكيو بعدما أصيب أربعة من أعضاء الفريق 

بفيروس كورونا.

 4 أفضل  قائمة  الثاني على  المركز  نالت دبي 
مدن عصرية جديرة بالزيارة على مستوى العالم 
في 2021، التي نشرتها منصة »ترافل ديلي نيوز« 

المتخصصة في شؤون السياحة والسفر.

 جانب من مشروع محطة شيراتا 
الكهروضوئية  الشمسية  للطاقة 
العائمة في إندونيسيا وهو مشروع 
اإلماراتية  مصدر  بين  مشترك 
إنتاجية  بقدرة  إندونيسية  وشركة 

145 ميجاواط.
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نزهة

سودوكو
الفوارق

تمأل الخانات باألرقام من 1- 9 شرط عدم تكرار الرقم 
أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط 

أفقي وعمودي.

أوجد الـ 13 فارقاً بين كال الصورتين.

تراثيــــــات:
 - قيل المرأة معها شاة تبيعها: بكم؟ قالت: بكذا.. قيل لها: أحسني فتركت الشاة وهمت باالنصراف 

فقيل لها: ما هذا؟ فقالت: لم تقولوا: أنقصي وإنما قلتم: أحسني واإلحسان هو ترك الكل.

قالوا:
- سمعتك بأيدي الناس وال يمكنك التحكم فيها ما تستطيع التحكم به هو شخصيتك وتصرفاتك..

- الظروف ال تصنع الرجال لكنها تكتشف حقيقة كم هم رجال بحق..

 طرائف العرب: 
- أربعة طالّب جامعيين قضوا ليلتهم في االحتفال والمرح ولم يستعّدوا المتحانهم في اليوم التالي. 
وفي الصباح اتفقوا على خّطة ذكية. فقاموا بتلطيخ أنفسهم بالوحل واتجهوا مباشرة إلى عميد كليتهم 
فأخبروه أّنهم ذهبوا لحضور حفل زفاف باألمس وفي طريق عودتهم انفجر أحد إطارات سيارتهم مما 
اضطرهم لدفع السيارة طول الطريق. ولهذا فهم ليسوا في وضع مناسب يسمح بخوض االختبار. فّكر 
العميد لبضع دقائق ثّم أخبرهم أّنه سيؤجل امتحانهم لثالثة أّيام. فشكره الطالب ووعدوه بالتحضير 
الجيد لالختبار. وفي الموعد المقّرر جاؤوا إلى قاعة االمتحان فأخبرهم أّنه ونظراً لهذا الظرف الخاص 
سيتم وضع كّل طالب في قاعة منفصلة. وكان االمتحان يشتمل على سؤالين فقط السؤال األول: ما 
هو اسمك؟ )عالمة واحدة( السؤال الثاني أّي إطارات السيارة انفجر يوم حفل الزفاف؟ )99 عالمة(. 

وطبعاً جاءت أجوبتهم مختلفة مما يؤكد كذبهم وجاءت النتيجة صفراً للجميع.

 0202  سبتمبر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرط عدم تكرار الرقم 9 – 2الخانات باألرقام من  تمأل
 في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي أكثر من مره
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 الفــــوارق

 فوارق بين كال الرسمين  21أوجد 
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كلمة السر

مجفف-  حليب  ماركة  موصول-  اسم   -10
استمر.

11- اهز بعنف- عاصمة فيتنام- رمز جبري.
روسي-  أصل  من  أمريكي  ممثل  لقب   -12

تضرب بالحجر.

أفقياً:
1- فيلم سينمائي مصري.

2- يطبخ »م«- جامعة أمريكية.
3- والية أمريكية »م«- حرف نصب- طقس.

4- شريك المرتشي- تسكبان.
5-مضغوها- ُيقبل علينا.
6- صحابي وفقيه مسلم.
7- تتراجع- أحد األنبياء.

8- دكان- ترفض.
9- وبخ - عصير المشمش.

10- ريبة - تماشي.
11- والية أمريكية- نوع طائرات مدنية»م«.

شراب  عسكرية-  رتبة  الشديد-  الذئب   -12
قاتل.

عمودياً:
1- صوت الظباء - يتجنبه.
2-جفون- نوع طائر »م«.

3- لقب الكاتبة عائشة عبد الرحمن »م«-صوت 
االنفجار.

< مرادف ومعاني الكلمات تكتب أفقياً وعمودياً بذات الوقت.
1- دولة عربية.

2- مختصرة.
3- اسم ممثلة مصرية.

4-يمارس كعادته.
5- تقاعست ولم تباِل.

المشطوبة تدل  الحروف غير  الكلمات باالتجاهات كافة  تشطب 
على كلمة  السر » من المعادن من 3 حروف«.

حب - اخمشه - شهر- ذم- سده- ثواب-تن- مكعب- أحمر- 
روبيه- تفكير- أبيض- أخضر.

تطابق الكلمات

4-فنانة مصرية- وكالة أنباء عالمية.
5- متشابهان - وزع على األشخاص.

6- حرفتها - تعويذات.
7- طرفا نوى- ناد رياضي في سردينيا.

8- عصير - لقب نبيل ارستقراطي.
9- اهلك - عملة خليجية- مناص.

الكلمات المتقاطعة

 0202سبتمبر 
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 أفقي: –المفردات 
 فيلم سينمائي مصري  – 2
 جامعة أمريكية –يطبخ )م(  – 0
 طقس –حرف نصب –والية أمريكية )م(  – 3
 تسكبان  – المرتشي  شريك -4
 يُقبل علينا –مضغوها  – 5
 صحابي وفقيه مسلم – 6
 أحد األنبياء –تتراجع  – 7
 ترفض –دكان  – 8
 عصير المشمش –وبخ  – 9

 تماشي –ريبة  – 22
 نوع طائرات مدنية )م( –أمريكية والية  – 22
 شراب قاتل –رتبة عسكرية  –الذئب الشديد  – 20

 عمودي:
 يتجنبه –صوت الظباء  – 2
 نوع طائر )م( –جفون  – 0
 صوت االنفجار – )م( لقب الكاتبة عائشة عبد الرحمن – 3
 وكالة أنباء عالمية –فنانة مصرية  – 4
 وزع على األشخاص –متشابهان  – 5
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صحة

األمراض النفسية
ُتعرف أيضاً باالضطرابات العقليّة، وهي األمراض 
غير  تغيّر  إحداث  إلى  تؤّدي  التي  واالضطرابات 
ووظائفه  ونفسيّته  اإلنسان  سلوكيّات  في  طبيعّي 
في  خلل  حدوث  إلى  إضافة  وتصرفاته،  المعرفيّة 
قدرة سيطرة الشخص على مشاعره، ما يؤدي إلى 
ظهور أعراض نفسيّة وسلوكيّة غريبة تؤّثر سلباً في 

حياته، وعمله، ودراسته، وعالقته بالناس. 
الدكتورة رانيا أحمد عبد الحليم اختصاصية طب 
نفسي، من إدارة الخدمات الطبية في شرطة الشارقة.

ويمكن  أنواعها،  في  عديدة  النفسية  االضطرابات 
أن يعاني الكبار والصغار منها، مع احتمالية إصابة 
واألعراض  معيّن،  بمرض  معينة  عمرّية  مرحلة  كل 
التي يسبّبها كل مرض نفسي تختلف عن األعراض 
تشخيص  عن  أما  آخر،  نفسّي  مرض  يسبّبها  التي 
االضطرابات النفسية فيتم ذلك من قبل الطبيب، حيث 
منها  يعاني  التي  والعالمات  األعراض  معرفة  يتم 
المريض أثناء التقييم النفسي، ومعرفة المرض الذي 
يعاني منه المريض، بناء على المعايير التشخيصية 

لألمراض النفسية.

أنواع األمراض النفسية وأعراضها
واسعاً  أن هناك طيفاً  رانيا  االختصاصية  ذكرت 
من االضطرابات النفسية التي يمكن أن يعاني منها 
إلى االضطرابات  البشرّي، ويمكن تقسيمها  الجنس 
التي تصيب البالغين واألمراض التي تصيب الصغار، 
أما عن األمراض النفسية التي تصيب البالغين فهي: 

االكتئاب وأعراضه
تضيف رانيا عبد الحليم أن االكتئاب يعد من أكثر 
إلى جانب اضطراب  المزاج شيوعاً  أنواع اضطراب 
المزاج ثنائي القطب، حيث يفقد المصاب به اهتمامه 
وعواطفه،  تفكيره  في  ويؤّثر  اليومية،  باألنشطة 
أن  ويمكن   ،12% إلى  به  المصابين  نسبة  وتصل 
يصاب به الشخص في أي عمر، لكن غالباً ما تكون 
الشخص،  عمر  عشرينيات  في  به  اإلصابة  ذروة 
وعندما يصاب األشخاص الذين يعانون من األمراض 
والجلطات  القلب  وأمراض  كالسكري  المزمنة 
هذه  في  الوفيات  نسب  تزداد  باالكتئاب،  الدماغية 
االهتمام  من  بد  ال  أنه  بالذكر  الجدير  ومن  الفئة، 
بهذا االضطراب، حيث تزداد األفكار االنتحارية لدى 
المصابين باالكتئاب، أو قد تخطر لديهم أيضاً أفكار 

لقتل اآلخرين.
أن  بد  ال  باالكتئاب،  بأنه مصاب  فرد  لتشخيص 
من  أعراض  من خمسة  األقل  على  الشخص  يعاني 
األعراض اآلتية لمدة ال تقل عن أسبوعين، وبشرط 
العرض  منها على  يعاني  التي  األعراض  أن تشتمل 

�إعد�د: �أماين �ليافعي

األول أو الثاني من الخمسة أعراض من ضمن اآلتي:
- أن يعاني من مزاج اكتئابّي في معظم وقته.

- فقدان االستمتاع باألنشطة المفِرحة والسعيدة.
وإما  نزوالً  )إما  والوزن  الشهيّة  في  تغيّر   -

صعوداً(.
- اإلحساس بانعدام األهمية أو الشعور بالذنب.

- األرق أو زيادة عدد ساعات النوم.
- انخفاض التركيز.

- اإلحساس بالخمول والتعب.
- االنفعال.

- أن تخطر على البال أفكار انتحارية متكررة.
كما إنه يجب أال تكون هذه األعراض نتيجة إدمان 
وليست  معيّن،  دواء  أو  معينة  مادة  على  الشخص 
أو  الدماغية،  كالجلطات  آخر،  جسدّي  مرض  نتيجة 
هذه  تؤّثر  أن  ويجب  الدرقية،  الغدة  إفرازات  زيادة 

األعراض في حياة الشخص االجتماعية والعملية.
على  المريض  عند  االكتئاب  أعراض  حدثت  إذا 
الهوس  أعراض  تخالطها  ولم  واحدة  لمرة  األقل 
إلى  بالنفس  الثقة  وزيادة  العظمة،  بهوس  المتمثّلة 
جانب زيادة نشاط الشخص، وعدم حاجته لساعات 
الشخص  كالم  زيادة  إلى  باإلضافة  طبيعية،  نوم 
وتسارع أفكاره بشكل غير مترابط، واتخاذه لقرارات 
تشخيص  فيتم  متسّرع،  بشكل  وحاسمة  سريعة 

الشخص باالضطراب االكتئابّي.

الهوس وأعراضه
المزاج  في  طبيعّي  غير  ارتفاع  عن  عبارة  وهو 

الشخص  اهتمام  زيادة  إلى  إضافة  اضطرابه،  أو 
طاقة  في  وارتفاع  العالية،  األهداف  ذات  باألنشطة 
لمدة  بالظهور  األعراض  هذه  وتستمر  الشخص، 
أسبوع عند الشخص. وحتى يتم تشخيص الشخص 
بالهوس، يجب أن يعاني من ثالثة أعراض على األقل 
من ضمن اآلتي، أو أربعة أعراض إذا كان الشخص 

يعاني فقط من اضطراب في المزاج: 
- التشتّت.

- الشعور بالعظمة.
- ارتفاع األنشطة ذات األهداف العالية، ويمكن أن 
تكون هذه األنشطة اجتماعية، أو متعلّقة بالعمل، أو 

متعلّقة بالجنس.
- انخفاض حاجة الشخص للنوم.

- حدوث تطاير في األفكار. 
- الثرثرة الزائدة والسريعة.

- كثرة المشاركة باألنشطة التي تجلب السعادة 
القيام  إلى  إضافة  وخيمة،  عواقبها  كانت  لو  حتى 

بتصرفات، وأخذ قرارات متهّورة.

الفصام وأعراضه
المزمنة،  النفسية  االضطرابات  أنواع  أحد  هو 
حيث يعاني بسببه الشخص من تغيّرات في التفكير 
الجدير  ومن  والتصّرفات،  والعواطف  والشعور 
عواقب  الفصام  يسبّب  أن  الممكن  من  أّن  بالذكر 
وتشّكل  المريض،  في  سلباً  تؤّثر  وطبيّة  اجتماعية 

نسبة المصابين بالفصام %0.3 - %0.7.
ثالث  إلى  الفصام  أعراض  تقسيم  يمكن  كما 

أنواع األمراض النفسية وأعراضها
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مجموعات، وهي:
اإليجابية  األعراض  تشتمل  اإليجابيّة:  األعراض 
التي يمكن أن يعاني منها مريض الفصام: الهلوسة، 
أو  موجودة  وغير  غريبة  أموراً  يشم  أو  يرى  كأن 
غيره،  أحد  شمها  أو  رؤيتها  يشاركه  وال  مألوفة، 
كما يمكن أن يسمع المريض أصواتاً تأمره بالقيام 
بأمور أو تحّذره من مكروه أو خطر يمكن أن يصيبه، 
التوّهم،  الشيزوفرينيا من  أن يعاني مريض  ويمكن 
هناك  أّن  أو  خاطئة،  اعتقادات  ويعتقد  يتوّهم  كأن 
نفسه  الشخص  يعتقد  أو  بعقله،  يتحّكم  ما  شخصاً 
المريض  يقوم  أن  أيضاً  ويمكن  آخر،  شخص  بأنه 
مفهومة،  غير  بطريقة  ويتحدث  غريبة،  بتصّرفات 
وإن كانت هذه األعراض هي ما يعاني منها مريض 
الفصام، فستكون فرصة استجابته لألدوية المضاّدة 

للذهان أفضل.
األعراض السلبيّة: تتضمن األعراض السلبية التي 
مباالة  عدم  الفصام:  مريض  منها  يعاني  أن  يمكن 
وعدم  الجميلة،  باألشياء  التلّذذ  وفقدان  المريض، 
يمكن  التي  باألنشطة  قيامه  عند  بالسعادة  شعوره 
ندرة  أو  وقلة  الطبيعي،  الشخص  بها  يستمتع  أن 
التحّدث، وعدم التأثر باألشياء الحزينة التي يتأثر بها 
اآلخرون، كأن يضحك على األمور الحزينة أو يبدو 
مستاًء عند سماع أمور جيدة، كما يشعر المريض أنه 
فارغ أو مجّوف، باإلضافة إلى انعدام أو قلة االهتمام 
على  إذا ظهرت  األعراض  االجتماعية وهذه  بالحياة 
المريض تدل على أن حالة المريض أسوأ، ويمكن أال 
يستجيب المريض الذي يعاني منها ألدوية الذهان، 

حيث إّن المريض يميل إلى االنعزال اجتماعياً.
األعراض  تكون  أن  يمكن  اإلدراكيّة:  األعراض 
الفصام غير ملحوظة،  اإلدراكية عند بعض مرضى 
لكن عند آخرين تكون هذه األعراض حادة وملحوظة 
أعمالهم ومهنهم وتعليمهم،  أكبر، وتؤّثر في  بشكل 
االنتباه  في  ضعف  على  األعراض  هذه  وتشتمل 
والذاكرة  التنفيذية  الوظائف  في  والتركيز، وضعف 

العملية.

األمراض النفسية التي تصيب الصغار
أضافت االختصاصية النفسية: أن اإلعاقة الذهنية 
مصطلح  استبدال  مؤّخراً  وأهمها:تم  أعراض  لها 
هذه  وتتّصف  الذهنية،  باإلعاقة  العقلّي  خلّف  الت 
المشكلة بالضعف الشديد في أداء الوظائف المعرفية 
واالجتماعية والتكيفية، ويتم تحديد شدة اإلعاقة عن 
طريق شّدة ضعف القدرات التكيفيّة عند الطفل، فقد 
في  الذكاء  معدل  على  يعتمدون  قديماً  األطباء  كان 
حديثاً  استبدالها  وتم  الذهنية،  اإلعاقة  شّدة  تحديد 
بقدرة  بالتكيّف  وُيعنى  التكيّف،  على  الطفل  بقدرة 
اإلنسان على التفاعل مع المجتمع بفاعلية على جميع 

المستويات، وقدرته على االعتناء بنفسه.
عجز  اآلتي:  من  الذهنية  اإلعاقة  مريض  يعاني 
والمنطق،  المشاكل،  حّل  مثل  الفكرّية،  الوظائف  في 

والتخطيط، والحكم، والتعلّم.
عجز في الوظائف التكيّفية، كالتواصل والمشاركة 

االجتماعية، وقدرة الطفل على االعتناء بنفسه.
يجب أن تبدأ األعراض في مرحلة نمو الطفل.

يجب أن يؤّثر العجز في عدة أنطقة في حياة الطفل، 
وهي األنطقة المفاهيمية، واالجتماعية، والعمليّة.

باختبارات  تحديده  ويتم  )تفكيري(،  ذهني  عجز 
موّحدة.

يحتاج مساعدة دائماً للقيام بالوظائف الحياتيّة.
ومتوسطة،  خفيفة،  إلى:  الذهنية  اإلعاقة  تقّسم 

وشديدة وعميقة.

اضطراب التعلّم المحّدد وأعراضه
مجال  في  المعرفّي  التطور  في  تأّخر  ويعني 
أكاديمّي معيّن، ويعاني الطفل من تحدّيات وصعوبات 
وغالباً  الحساب،  وعلم  والكتابة  القراءة  تعلّم  في 
قصور  من  يعانون  الذين  األطفال  مع  ذلك  يحدث 
أكثر  إنه يصيب األوالد  الحركة، كما  االنتباه وفرط 

من البنات.
ضعف  من:  االضطراب  هذا  في  األطفال  يعاني 
كبير وملحوظ في المهارات األكاديمية، حيث تكون 
أقل من المتوّقع من المهارات التي يمتلكها األطفال 

الذين هم في عمر الطفل نفسه.
يبدأ هذا االضطراب عند دخول الطفل للمدرسة، 
ويزداد كلما تقّدم الطفل في العمر، وزادت المهارات 

األكاديمية المطلوب منه تحقيقها.
علم  أو  والكتابة،  القراءة،  هي:  المتأّثرة  المناطق 

الحساب.

اضطرابات التواصل وأعراضها
ويشمل اضطرابات الحديث واللغة، أو القدرة على 
التواصل االجتماعّي أقل مما هو متوّقع من القدرات 
مشاكل  إلى  يؤدي  مما  الطفل،  سن  في  االجتماعية 
في تحصيل الطفل األكاديمّي أو قدرته على التكيّف.

اللغة، حيث  في  مشاكل  اآلتي:  من  الطفل  يعاني 
في  لنقص  إما  اللغة  استخدام  من  الطفل  يعاني 
المفردات التي يعرفها، أو انخفاض قدرته على صنع 

جمل، أو ضعف في قدرته على الحوار.
من  الطفل  يعاني  الكالم، حيث  أصوات  في  خلل 
في وضوح صوت  أو  األصوات،  في صنع  مشكلة 

الكالم عند الطفل.
التلعثم.

مشاكل في قدرة الطفل على التواصل االجتماعّي.

قصور االنتباه وفرط الحركة وأعراضه
التركيز  على  الطفل  قدرة  بانخفاض  ويتّصف 
ونمو  تطور  مرحلة  في  واالندفاعية  الحركة  وفرط 
أن  يمكن  التي  األعراض  من  طيفان  وهناك  الطفل، 
النشاط،  وفرط  االنتباه  قصور  مريض  على  تظهر 

وهي:
وجود ستة أعراض على األقل من أعراض قصور 

االنتباه عند الطفل، وهي: 
فشل في التركيز عن قرب على التفاصيل أو القيام 

بأخطاء المبالية.
صعوبة في إبقاء تركيزه على شيء معين.

عدم حب االستماع.
مشاكل في اتباع التعليمات.

صعوبة في التنظيم.
تجنّب المهام التي تتطلب التفكير.

فقد أشيائه بسهولة.
يتم تشتيته بسهولة.

أعراض  من  األقل  على  أعراض  ستة  وجود 
أعراض  وجود  دون  من  الحركة  وفرط  االندفاعية 
أعراض  أما  معاً،  وجودهما  أو  االنتباه،  قصور 

االندفاعية وفرط الحركة فهي: 
صعوبة في البقاء على مقعده.

صعوبة البقاء في األنشطة الهادئة.
مكانها،  في  واألقدام  األيدي  إبقاء  في  صعوبة 

والتلّوي في المقعد أثناء الجلوس عليه.
الجري الدائم وتسلّق الساللم حيث يجد صعوبة 

في البقاء هادئاً في مكانه.
فرط التحّدث.

اإلجابة قبل إكمال السؤال.
صعوبة في االنتظار.

مقاطعة اآلخرين.
يجب أن تستمر األعراض ألكثر من ستة أشهر، 
والبيت  كالمدرسة  مختلفين  مكانين  في  تظهر  وأن 
على سبيل المثال، كما إنه يجب أن تظهر األعراض 
األعراض  تكون  أال  ويجب  عشرة،  الثانية  عمر  قبل 

نتيجة مرض عقلّي آخر.

اضطراب الطيف التوحدّي وأعراضه
أضافت رانيا أن الطفل المصاب بضعف التفاعلية 
االجتماعية، وضعف قدرته على التواصل االجتماعي، 
متكّررة،  مقيّدة  بسلوكيات  القيام  إلى  باإلضافة 
ويعاني مريض اضطراب الطيف التوحدّي من اآلتي:
مشاكل مع التفاعل والتواصل االجتماعي، بحيث 
يعاني الطفل من عدم قدرته على إجراء حوار، أو عدم 
األخرى  التواصلية  بالمهارات  التواصل  على  قدرته 

كالتواصل بالعين، وعدم اهتمام الطفل بأقرانه.
القيام بسلوكيات محّددة بشكل متكّرر، كالتصفيق 
غير  بشيء  بالقيام  مولعاً  يكون  أو  متكرر  بشكل 

مألوف.
النمو  مرحلة  في  الغريبة  السلوكيات  هذه  تبدأ 

والتطّور المبكرة.
كما إنه يجب أن تعيق هذه األعراض حياة الطفل 

االجتماعية والعملية.

 رانيا أحمد عبد الحليم
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تغذية

مفادها  معلومة  السكري  مرضى  بين  يشاع 
على  الحتوائها  الفواكه  تناول  عدم  يجب  أنه 
الكربوهيدرات وسكر الفركتوز اللذين يرفعان نسبة 

السكر في الدم. 
للنظام  الفاكهة  إضافة  جداً  المهم  من  ولكن 
والمعادن  بالفيتامينات  غنية  ألنها  اليومي  الغذائي 
األكسدة،  ومضادات  النباتية  الكيميائية  والمواد 

�إعد�د: عايدة عبد�هلل �لبلو�شي

�خت�شا�شية تغذية جمتمعية- م�شت�شفى تو�م

ومريض السكري معرض لإلصابة بمخاطر صحية 
تقليل  المركبات على  ومشاكل عديدة، فتعمل هذه 
والسرطان  القلب  بأمراض  اإلصابة  من  الخطر 

والسكتة الدماغية.
بداء  المصابين  أن  الدراسات  إحدى  وكشفت 
السكري الذين يتناولون الفاكهة الطازجة ثالثة أيام 
ومضاعفات  للوفاة  أقل  خطر  لديهم  األسبوع  في 

األوعية الدموية مقارنة بالذين ال يتناولونها.
يجب حساب كمية الكربوهيدرات المتناولة يومياً 
وبين  بينها  والتنوع  واالعتدال  التوازن  لتحقيق 
الفاكهة  عن  الحديث  وعند  الحياة،  ونمط  األدوية 
يقترن الكالم بفائدة األلياف الغذائية التى تحتويها 
فهي تبطئ عملية الهضم و تساعد على منع ارتفاع 
السكر في الدم وتعطي اإلحساس بالشبع فتحافظ 

على الوزن الصحي.
الحصة  فإن  الصحي  الغذائي  النظام  اتباع  عند 
الواحدة من الفاكهة ) 15 جراًما( مثل نصف تفاحة 
أو  التوت األسود  متوسطة أو موزة، أو كوب من 
التوت األحمر، أو ثالثة أرباع كوب توت أزرق، أو 
أو كوب مكعبات  كاملة،  فراولة  واحد وربع كوب 
فيه كربوهيدرات  أو ثمن كوب زبيب  البطيخ،  من 

بحسب نوع وحجم الفاكهة.
الجاليسمي(  )المؤشر  السكري  الجهد  مؤشر 
الكربوهيدرات في األطعمة على  هو مقياس تأثير 
الكربوهيدرات  فتتحلل  الدم،  السكر في  مستويات 
فتحرر  الهضم  عملية  أثناء  بسرعة  البسيطة 
جاليسيميا  مؤشر  وتسبب  الدم  في  الجلوكوز 
المعقدة  الكربوهيدرات  أما  فوق(.  وما   56( عاليا 
الدم  مجرى  في  الجلوكوز  وتفرز  ببطء  فتتحلل 
جاليسيمياً  مؤشراً  يعني  وهذا  تدريجية  بطريقة 
 ،)56( األناناس  مثالً:  دونها(،  وما   55( منخفضاً 
والموز )58(، والبطيخ )72(، والتوت االسود )4(، 

والجريب فروت )25(، والتفاح )38(.
الصحية  البدائل  اختيار  السكري  مريض  على 
يحتوي  المثال،  سبيل  على  اليومية،  للوجبات 
بينما   52 يبلغ  جاليسيمي  مؤشر  على  البرتقال 
وهو   ،4.4 الدم  في  السكر  نسبة  حمل  يكون 
مؤشر  ذات  الحلوى  قطعة  تناول  بينما  منخفض. 
الدم  في  السكر  نسبة  يكون حمل   55 جاليسيمي 

22.1، وهو مرتفع.
تغيير  على  الصحية  الطرق  بعض  تعمل 

لعبة السكر 
مريض السكري .. وسكر الفاكهة
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الفاكهة  اختيار  فيجب  الدم،  في  السكر  مستويات 
حجم  ومراقبة  أمكن،  كلما  والمجمدة  الطازجة 
تناول  عند  مثالً  المجففة  من  المتناولة  الحصة 
نفس  على  تحتويان  الزبيب  من  كبيرتين  ملعقتين 
الموجودة في تفاحة صغيرة  الكربوهيدرات  كمية 
شراب  في  المحفوظة  المعلبة  الفاكهة  من  والتنبه 
أعلى  الدم  في  السكر  نسبة  ترفع  التي  السكر 
التقليل من شرب  أو  والحد  الطازجة،  الفاكهة  من 
عصير الفاكهة المعلبة ألنها عديمة األلياف وعالية 
الكثير  الكربوهيدرات، فاألبحاث ربطت بين شرب 
بمرض  اإلصابة  وزيادة خطر  الفاكهة  من عصير 

السكري من النوع الثاني.
على مريض السكري اختيار األفضل من بينها 
فعند تناول التوت األسود فإن 1 كوب يحتوي على 
62 سعرة حرارية، و 14 جراماً من الكربوهيدرات، 
و7.6 جرام من األلياف، بينما الفراولة فإن 1 كوب 
من  جراماً  و11  حرارية،  سعرة   46 على  يحتوي 

الكربوهيدرات، و3 جرامات من األلياف. 
المقطع  الطماطم  من  كوب   1 الطماطم:  وكذلك 
من  جرامات  و7  حرارية،  سعرة   32 على  يحتوي 
الكربوهيدرات، و2 جرام من األلياف، أما البرتقال: 
سعرة   69 على  الحجم  المتوسطة  الحبة  تحتوي 
حرارية، و17 جراماً من الكربوهيدرات، و3 جرامات 

من األلياف. 
وجد الباحثون في إحدى الدراسات أن استهالك 
والتفاح  والعنب  البري  العنب  مثل  الكاملة  الفاكهة 
بمرض  اإلصابة  خطر  بانخفاض  مرتبطاً  كان 
السكري من النوع 2، إذن االختيارات الصحية من 

الفاكهة الغنية باأللياف هي الحل األفضل.
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قراءات

هذا الكتاب محاولة لجمع تفاصيل ومعلومات حول خصوصية العالقة التي تربط بين القواقع 
واألصداف والتراث الشعبي، وما يميز الكتاب تعّمقه وغوصه في مسألة التراث اإلماراتي، خاصة 
البحري منه؛ إذ يركز في األصداف والقواقع باعتبارها من مفردات هذا التراث المتنوع والمتعدد 

في أشكاله.
ويحاول المؤلف جمع ما يلزم من تفاصيل ومعلومات حول خصوصية العالقة التي تربط القواقع 
المفردات  تلك  وراء  للبحث  دفعه  ما  وهو  باكر،  وقت  منذ  عليه  ألّح  الذي  السؤال  وهو  بالتراث، 
التراثية، وقد بذل مجهوداً كبيراً في التعريف بالقواقع واألصداف، وبأنواعها وأسمائها، ودالالتها 
واستخداماتها، وما يطلق عليها من تسميات مختلفة عامية وعلمية، وتطرق أيضاً إلى مواسم القواقع، 

وأنواع الشواطئ، والمّد والجزر.
وذكر الكتاب أن هناك عدة استخدامات للقواقع واألصداف؛ كأْن تكون ديكوراً للمنزل، ويتم حفظ 
الكحل في بعض أنواع األصداف، أو تتزين النساء بها ألسباب عدة منها: إنها صعبة الكسر، وهي 

ال ُتبلى على طول الوقت.
والمد  الشواطئ،  أنواع  واألصداف،  القواقع  تصنيف  وهي:  محتويات،  عدة  من  الكتاب  يتكون 
والجزر، مصطلحات القواقع واألصداف، وأهمية القواقع واألصداف، قواقع وأصداف إعصار جونو.

القواقع واألصداف في التراث الشعبي اإلماراتي

الناشر: معهد الشارقة للتراث، 2019، 147 صفحة.
تاأليف: خالد بن �شليمان بن جميع �لهند��شي

أسماء  مثل  مختلفة؛  إعالنات  من  العمراني  المحيط  في  كتب  ما  كل  الدراسة  بعنوان  يقصد 
المحالت التجارية وعناوينها على اختالفها، واإلعالنات الداخلية لهذه المحالت، واإلعالنات التجارية 
والملصقات في الشوارع، وإعالنات الدعاية المتنوعة للمحالت أو لإلعالن عن تسويق المنتجات، 
وتقديم عروض للمشترين، وكذلك اإلعالنات التي تصل إلى المنازل، واإلعالنات الخاصة بالمحالت 
التجارية وغيرها، والذي يلفت االنتباه في كل ما سبق أننا يمكن أن نطلق عليها جميعاً )لغة واجهات 
هذا  إلى  المؤلفة  نظر  لفت  وقد  للعنوان،  واختصار  إيجاز  هذا  وفي  لتعددها  العمراني(  المحيط 
الموضوع صياغة لغة هذه الواجهات على تنوعها؛ خاصة إنها لم ُتصْغ من ِقبِل متخصصين من 
ناحية، أو أنها صيغْت من جنسيات تجهل العربية من ناحية ثانية فجاءت باهتًة غالباً ال تراعي قواعد 

اللغة العربية الصوتية والصرفية والتركيبية من ناحية أخرى.
 ويذكر أن الترجمة في كثير منها تتسم بالحرفية التي ُتخّل بالمعنى في أغلب األحيان، أو لنقل 
بتعبير آخر: ليس هناك مراعاة لقواعد الترجمة في غياب لجان مختصة تقوم على شؤون هذا األمر، 
كل هذا لفت النظر إلى أن هذه القضية تحتاج إلى إعادة نظر لوضع قواعد لها في ضوء ما هو قائم 

في وقتنا الحالي من ناحية وما تقّره قواعد اللغة العربية من ناحية أخرى.
واجهات  لغة  في  اللسانية  األنساق  تأسيسية،  مفاهيم  هي:  فصول،  أربعة  من  الكتاب  يتألف 
المحيط العمراني في الفجيرة ودبي، التداخل واالزدواجية والثنائية اللغوية في لغة واجهات المحيط 
العمراني في الفجيرة ودبي، السياسة اللغوية في لغة واجهات المحيط العمراني في الفجيرة ودبي 

بين الواقع والمأمول.

تاأليف: نادية حممد دويب �حلمودي

لغة واجهات المحيط العمراني في دولة اإلمارات العربية المتحدة

الناشر: معهد الشارقة للتراث، 2019، 179 صفحة.
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يأتي هذا الكتاب ضمن الدراسات القيّمة لتراث اإلمارات الذي يتطلب جهوداً كبيرة في إبرازه 
وتقديمه للقراء بما فيه من تنوع، ولّما كانت أحاديث المطر وذكرياته من أمتع األحاديث وأجمل 
الذكريات؛ نظراً لقرب الغيث من القلوب، فقد ظهرت ترنيمات وأهازيج خاصة بالمطر تالمس القلوب 

وتهمس للنفوس لتثير فيها شجواً وشوقاً خاصة حين تعلو بها أفواه األطفال.
ويوضح الكتاب مدى ارتباط الماء المطر بحياة الناس، فقد أدخلوه في األمثال واألقوال الدالة على 
الظواهر الجوية المختلفة، مما يجعل لهذا الكتاب أثر كبير في حياة المواطنين الذين ارتبطت نفوسهم 

بالحياة المرتبطة بالسيول والوديان واألمطار التي روت األرض ومنحتها النضارة.
العادات الجميلة والقيم النبيلة التي تجلت في أشكال التكافل االجتماعي  ويتناول الكتاب أيضاً 
للمواطنين، وكيف يقفون إلى جانب بعضهم يساندون من لحقه الضرر من شدة المطر في بعض 
األوقات، ويركز في دور المرأة في وقت المطر وهي تبذل ما بوسعها للمحافظة على بيتها وتدبير 

شؤونه.
يتألف هذا الكتاب من ستة فصول، هي: ترنيمات وأهازيج المطر، مسميات المطر الدارجة في 
لهجة اإلمارات، أمثال وأقوال في الظواهر الجوية، مصطلحات وألفاظ تطلق على األجواء والسحب 

عند أهل اإلمارات، الرياح ومواسمها في دولة اإلمارات، أحداث تاريخية في الظواهر الجوية.

يعنى الكتاب بجوانب مهمة من تاريخ دولة اإلمارات العربية المتحدة؛ إذ يناقش قضايا الحدود بين 
اإلمارات وبعض جيرانها، والتي تّم حّل معظمها، وقد تضمن الكتاب بعض الوثائق مثل المعاهدات 
الموقعة بين حكام اإلمارات وجيرانهم إضافة إلى بعض الرسوم والخرائط المتعلقة بشؤون الحدود.

وتأتي أهمية الكتاب أيضاً من كونه يتضمن معلومات عن اإلمارات، وهي منطقة عربية لها أهميتها 
وموقعها االستراتيجي على خريطة العالم، ويتألف الكتاب من ثالثة أقسام: القسم االول فيه سبعة 
اإلدارية،  أبوظبي وتقسيماتها  السبع، ثم جغرافية  الساحل  ُعمان وإمارات  تتناول شؤون  فصول 
والطبيعية والسكان، والمواقع التابعة لها والمواقع األثرية، وتناول الكتاب جوانب من تاريخ شيوخ 
آل بو فالح حكام أبوظبي منذ البداية إلى أن وصل للعهد الجديد للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
الذي تولى حكم أبوظبي في 6 أغسطس 1966، ومساعيه الوطنية إلى جمع اإلمارات تحت راية واحدة، 
ثم سلط الضوء على األحوال االجتماعية والصحية، والبلدية واألمن، واألحوال االقتصادية والبترول، 
وجزيرة داس، واهتم القسم الثاني من الكتاب باإلمارات المتصالحة ومجلس التطوير ومحادثات 
الداخلية والخارجية، وعالقاتها مع بريطانيا وأمريكا وسلطنة  الخليج  إمارات  االتحاد، وسياسات 
عمان، ودار القسم الثالث حول الحدود بين اإلمارات وبعض جيرانها، فيما يخص تخطيط الحدود، 

والوساطات والمؤتمرات والمحادثات التي عقدت بهذا الخصوص.

أبوظبي واتحاد اإلمارات العربية المتحدة

الناشر: نور حوران للدراسات والنشر والتراث، دمشق، 2021، 232 صفحة.
�ملوؤلف: حممود بهجت �شنان

تاأليف: جميع بن �ل�شامل �لظنحاين 

المطر في الموروث الشعبي اإلماراتي

الناشر: دار نبطي للنشر، أبوظبي، 2020، 125 صفحة.
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علوم و تكنولوجيا

يرى العديد من العلماء والباحثين أن علم التربة 
قد  بعيدة  قرون  إلى  تعود  التي  القديمة  بمفاهيمه 
تم طي صفحته، إال أنه رغم ذلك بقي يشكل مكوناً 
وحتى  المناخ  بنماذج  يتعلق  ما  كل  في  رئيساً 
المشاريع المتطورة بهدف الحصول على الكربون.

ويأمل العلماء أن تساعد التربة في إنقاذ البشرية، 
متزايدة  كميات  الحضارة في ضخ  استمرار  ومع 
من ثاني أكسيد الكربون من الغالف الجوي فإنه 
ربما كانت النباتات التي تعتبر بمثابة إدارة لتنقية 
الطبيعة من الكربون قادرة على أخذ بعض الكربون 
اإلضافي ودفنه تحت سطح األرض لقرون أو أكثر.

المتعلقة  الطموحات  دعم  في  أسهم  األمل  هذا 
الطموحة.  المناخي  التغيير  خطط  من  بالتخفيف 
وعلى سبيل المثال أعرب باحثون في معهد سالك 
عن أملهم في أن تنجح تجربة نبات تقوم جذوره 
بضخ كميات ضخمة من الفلين الغني بالكربون مثل 
يستمر  حيث  »سوبيرين«،  باسم  المعروفة  المادة 
هذا األمر حتى بعد أن يموت هذا النبات فإن التفكير 
سيذهب إلى أن الكربون في »السوبيرين« يجب أن 

يكون مدفوناً في األرض لقرون.
بمثابة  النباتات  تسخير  مبادرة  تكون  وربما 
النجمة األكثر إضاءة في سماء مزدحم من الحلول 
البنية  المادة  على  معتمدة  المناخ  بتغير  المتعلقة 
الموجودة تحت أقدامنا. إضافة إلى االعتماد بشكل 
كبير على وجود ضخم لجزيئات غنية ومستقرة من 

ترجمة: د. ح�شن �لغول 

الكربون يمكنها التواجد لمئات اآلالف من السنين 
داخل األرض.

»الهوموس«،  اسم  الجزيئات  هذه  على  ويطلق 
والتي أصبحت تمثل الحجر الرئيس في مجال علم 
التربة واألعمال الزراعية والكثير من نماذج المناخ 
المعقدة. ولكن يجب االعتراف بأنه وعبر السنوات 
العشر الماضية تمكن علم التربة من إشعال ثورة 
كبيرة قريبة مما يمكن توقعه في حال تم استبعاد 

الميكانيكا الكمية. 
مختبر  في  التربة  عالمة  تورن  مارغريت  تقول 
لورانس بيركيلي الوطني »هناك العديد من الناس 
يتجسد  لم  الذي  األمر  بهذا  اهتماماً  يبدون  الذين 
التربة  تستطيع  أن  يأملون  والذين  بعد  أمامهم 

المساهمة في إنقاذ المناخ بالشكل الذي نريده«.
لقد كشف جيل جديد من دراسات التربة الذي 
عن  التصوير  وتكنولوجيا  بالمجاهر  مدعوماً  كان 
ماهية »الهوموس«، فهي ليست المادة التي تستمر 

طويالً والتي يعتقد العلماء أنها موجودة.
وقد توصل باحثو التربة إلى أنه وحتى أضخم 
يتعرض  أن  يمكن  تعقيداً  وأكثرها  الجزيئات 
لاللتهام بشكل سريع من قبل الميكروبات الشرهة 

والمنتشرة في مساحات كبيرة.
بلصقه  أنت  قمت  الذي  السحري  فالجزيء 
بالتربة وتتوقع أن يمكث فيها قد ال يكون موجوداً. 
التربة  الباحث في مجال  يقول كريغ سانفورد 

»إنني أرى  في جامعة ويسكونسن في ماديسون 
الطبيعة وخصائص التربة أمامي، وإن نظرية تراكم 
المواد  التربة تشير إلى أن  الكربون العضوي في 
الكتاب المدرسي كان معظمها زائفاً  التي احتواها 

ورغم ذلك مازلنا نقوم بتدريسها«.
مجرد  من  أبعد  إلى  النتائج  ذهبت  لقد 
استراتيجيات مصادرة ووضع اليد على الكربون، 
فنماذج المناخ الرئيسة تعتمد على الفهم الذي عفا 
عليه الزمن، كما إن دراسات حديثة وعديدة أشارت 
إلى أن تلك النماذج تقلل من قيمة الكمية االجمالية 
للكربون التي سوف تنبعث من األرض في المناخ 
الحار. إضافة إلى ذلك فإن نماذج الكومبيوتر التي 
خالل  الزجاجية  البيوت  غازات  بتأثيرات  تتنبأ 
األعمال الزراعية قد تحمل الكثير من التفاؤل حول 

قدرة التربة على صيد الكربون واالحتفاظ به.
واليزال من الممكن تخزين الكربون تحت سطح 
القياسات  فإن  الواقع  وفي  طويلة،  لفترة  األرض 
الكربون  كميات  من  بعضاً  بأن  توحي  المشعة 

يمكنها البقاء في التربة لمدة قرون.

موت الـ»هوموس« 
ال تتخلى التربة عن أسرارها بسهولة فمكوناتها 
األدنى  الحد  في  وتتكون  ومتنوعة،  جداً  صغيرة 
والهواء  المتحللة  العضوية  والمواد  المعادن  من 
والماء وأنظمة بيولوجية معقدة.إن ملعقة من التربة 

ثورة في علم التربة 
لمكافحة التغير المناخي
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الصحيحة تحتوي على الكثير من البكتيريا والفطر 
وميكروبات أخرى أكبر من عدد البشر على األرض.

وفي  كارل  فرانز  األلماني  البيولوجيا  عالم 
دراسة قدمت في عام 1786 قام باستخدام القلويات 
النتزاع الجزيئات التي شاركت في تشكيل سالسل 

كربونية طويلة من نبات الخت.
وعبر العديد من القرون كان لدى العلماء اعتقاد 
»هوموس«  تسمى  التي  السالسل  تلك  مثل  بأن 
شكلت بركة ضخمة من كربون التربة الذي يقاوم 
أي انقسامات ، فأي جزء مهما كان صغيراً يتكون 
على  تتغذى  أنها  يعتقد  والتي  أقصر  من جزيئات 
الميكروبات والتي تقذف ثاني أكسيد الكربون إلى 

الجو.
تحطيم  في  تساعد  الفيزياء  أن  الواضح  ومن 
وتكسير إلتصاق »الهوموس«، وفي النصف الثاني 
من القرن العشرين ساعدت مجاهر جديدة وقوية 
ووسائل مختلفة مثل الصدى المغناطيسي النووي 
والتحليل الطيفي بأشعة إكس، كما دفع علماء التربة 
ما  ومعرفة  بها  مباشرة  لإلهتمام  األولى  للمرة 

بداخلها بدالً من أخذ عينات منها وفحصها.
جزيئات  فهناك  مفاجئاً  كان  عليه  عثروا  وما 
كربونية »متمردة« ال يمكن تحطيمها، وحول ذلك 
تقول جينيفر ريدج عالمة التربة في مختبر لورانس 
ليفمور الوطني إن الميكروبات سوف تتعلم كيفية 
تحطيم أي شيء ما حتى لو كانت مواد كيميائية 

رديئة.

وعود مدفونة 
يهتمون  التربة  علماء  كان  نفسه  الوقت  وفي 
المناخ  ، كما كشف باحثو  التربة  اكتشاف  بإعادة 
عن أن كميات متزايدة من ثاني أكسيد الكربون في 
الجو كانت تقوم بتسخين سريع للمناخ وكان يتبع 

ذلك نتائج كارثية محتملة.

التربة  استخدام  في  سريعاً  األفكار  بدأت  وقد 
بصفتها حوض كربون ضخماً حيث تحتوي التربة 
على كميات ضخمة من الكربون والتي تكون أكثر 
وقد  الجوي.  الغالف  في  الموجود  الكربون  من 
أقترح العلماء بأنه يمكننا إرجاع كميات ضخمة من 
الكربون الجوي إلى التربة من أجل دفنه أو حتى 

التعامل مع الدمار الذي يصيب التغير المناخي.
فالفكرة  ذلك  صعوبة  أكدت  الممارسة  أن  إال 
الكربون  من  المخزون  بزيادة  المتعلقة  المبكرة 
بال  كانت  التربة  حراثة  بدون  محاصيل  وزرع 
الحرث  عن  المزارعون  توقف  وعندما  جدوى. 
الكربون  مخازن  بدأت  األرض  في  البذور  ودفنوا 
تنمو في الطبقات العليا من التربة بينما اختفت في 
عملية  أن  الخبراء  يرى  بينما  المنخفضة،  الطبقات 
إعادة توزيع الكربون في التربة ستكون أفضل من 
زيادة كميته، إذ ستقوم أيضاً بدعم عناصر أخرى 

مثل نوعية المياه وصحة التربة.
وعزق  حرث  مثل  الزراعية  األعمال  وتستطيع 
األرض خفض كمية الكربون المخزنة في التربة . 
وهناك جهود مثل مبادرة النباتات العازلة حيث كان 
لدى فريق من العلماء في معهد سالك فكرة تتمثل 
إنتاج جزيئات  يمكنها  لها جذور  نباتات  خلق  في 
بشكل  النمو  تم  وإذا   ، بالكربون  غنية  إضافية 
كبير فإن هذه النباتات تقوم بعزل 20% من ثاني 
البشرية  تضيفه  الذي  اإلضافي  الكربون  أكسيد 
علماء  تعامل  كما  عام.  كل  الجوي  الغالف  إلى 
سالك مع الجزيء المعقد الذي يشبه الفلين والذي 
بواسطة  إنتاجه  يتم  والذي  »السوبرين«،  يسمى 
النباتات، وقد أشارت دراسات نشرت قبل  جذور 
نحو عشرين عاما إلى أن »السوبرين«، وجزيئات 

مشابهة يمكنها مقاومة التحلل في التربة.
كما الحظت مجموعة من الباحثين في عام 2016 
أن أحداً لم يشاهد أي عملية تحلل لهذه المادة بينما 

ذكر آخرون أن »السوبرين« كان يتحلل بسرعة.
وقد نشرت دراسة في مجلة علمية في الصيف 
الكثير  انبعاث  كيفية  عن  تحدثت  والتي  الماضي 
من غاز ثاني أكسيد الكربون خالل قيام الباحثين 
بنما  غابات  إحدى  في  اصطناعيا  التربة  بتسخين 
للتغيير  المدى  طويلة  المؤثرات  لتقليد  المطيرة 
الساخنة  التربة  أن  الباحثون  وجد  وقد  المناخي. 
أكبر  بشكل  الكربون  من   %55 من  أكثر  نفثت 
أكثر  كان  انبعاث  وهو  الساخنة  غير  المناطق  من 
النماذج  معظم  قبل  من  متوقعاً  كان  مما  ضخامة 
تم  حال  في  وهو  يثار  تساؤل  وهناك  المناخية. 
سيحل  الذي  ما  »الهوموس«  ألنموذج  حد  وضع 
محله؟ ربما سيتمثل ذلك في أحد العناصر التي قد 
ترى النور هو البنية ثالثية األبعاد للبيئة الترابية، 
والتي تضم الميكروبات مثل البكتيريا والفطر التي 

يمكنها الحركة بال حدود.
العضوية  المواد  معظم  أن  الباحثون  ويرى 
يتم التهامها من قبل الميكروبات مما سيجعلها 
تنفث الكربون إلى الغالف الجوي وهو الهدف 

المطلوب.
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والفساد  بالصالح  أو  والشر  بالخير  الناس  الحكم على 
أفهام،  فيها  وتختلف  أحكام  عليها  تبنى  التي  القضايا  من 
بل أصبح لدى أهل الزيغ والضالل مرتعاً لتنزيل أحكامهم 

للوصول إلى مآربهم وتحقيق رغباتهم.
وأقوال  أعمال  من  يظهر  بما  يكون  إنما  هنا  والحق 
اإلنسان، من سالمة فكره، وحسن قصده، وصفاء سريرته 

وجميل خلقه. 
وقد جاءت النصوص الشرعية مبينة اعتبار هذا الحكم 

من أهله المعتبرين في بيان صالح اإلنسان وفساده.
وال يمكن تغافل الحكم إذ له أثره في الدنيا واآلخرة. 

ربه  يسأل  السالم،  عليه  إبراهيم  تعالى  الله  نبي  فهذا 
اآْلِخِريَن( )الشعراء:84( قال  لَِساَن ِصْدٍق ِفي  لِّي  )َواْجَعل 
الطبري: واجعل لي في الناس ذكًرا جميالً وثناء حسناً، باقياً 

فيمن يجيء من القرون بعدي.
وأخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: ُمرَّ بَجنَاَزٍة َفأُْثنَِي َعلَيَْها َخيْراً، َفقاَل َنبِيُّ اللِه َصلَّى اللَُّه 
عليه َوَسلََّم: َوَجبَْت، َوَجبَْت، َوَجبَْت، َوُمرَّ بَجنَاَزٍة َفأُْثنَِي َعلَيَْها 
ا، َفقاَل َنبِيُّ اللِه َصلَّى اللَُّه عليه َوَسلََّم: َوَجبَْت، َوَجبَْت،  َشّرً
َوَجبَْت، قاَل ُعَمُر: ِفًدى لَك أَِبي َوأُمِّي، ُمرَّ بَجنَاَزٍة، َفأُْثنَِي َعلَيَْها 
َخيْرٌ، َفُقلَْت: َوَجبَْت، َوَجبَْت، َوَجبَْت، َوُمرَّ بَجنَاَزٍة، َفأُْثنَِي َعلَيَْها 
َشّرٌ، َفُقلَْت: َوَجبَْت، َوَجبَْت، َوَجبَْت؟ َفقاَل َرسوُل اللِه َصلَّى 
اللَُّه عليه َوَسلََّم: َمن أَْثنَيْتُْم عليه َخيًْرا َوَجبَْت له الَجنَُّة، َوَمن 
ا َوَجبَْت له النَّاُر، أَْنتُْم ُشَهَداُء اللِه في األْرِض،  أَْثنَيْتُْم عليه َشّرً

أَْنتُْم ُشَهَداُء اللِه في األْرِض، أَْنتُْم ُشَهَداُء اللِه في األْرِض(.
الله  رسول  قال  قال:  عنه  الله  رضي  هريرة  أبي  وعن 
ماِء،  السَّ في  اللِه  شهداُء  )المالئكُة  وسلم:  عليه  الله  صلى 

وأنتُم شهداُء اللِه في األرِض( رواه النسائي. 
في  وشهادة  السماء  في  شهادة  شهادتين،  بين  تكامل 
أعمال  على  السماء  في  الله  شهداء  هم  فالمالئكة  األرض، 
في  الناس  أعمال  على  الله  شهداء  هم  والمؤمنون  العباد، 

األرض وفي الشهادة تشريف وتزكية.
ومن رحمة الله تعالى أن جعل شهادة رجلين معتبرة يوم 
القيامة لدخوله الجنة. أخرج البخاري عن عمر بن الخطاب 
ما  رضي الله عنه قال: قاَل النبيُّ َصلَّى اللُه عليه وسلََّم: )أيُّ
ُقلْنَا: وَثاَلَثةٌ،  الَجنََّة،  اللَُّه  أْدَخلَُه  بَخيٍْر  أْرَبَعةٌ  ُمْسلٍِم َشِهَد له 
َعِن  َنْسأَلُْه  لَْم  ُثمَّ  واْثنَاِن،  قاَل:  واْثنَاِن،  ُقلُت:  وَثاَلَثةٌ،  قاَل: 

الَواِحِد(.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم :)أهُل الجنِة من مألَ اللُه أذنيِْه من 
أذنيِْه من  ثناِء الناِس خيراً وهو يسمُع وأهُل الناِر من مألَ 

ثناِء الناِس شّراً وهو يسمُع( رواه ابن ماجة. 

عمله  الناس خيراً  ثناء  من  أذنيه  مأل  من  المناوي:  قال 
الجنة  عمله فكأنه قال: أهل  الناس شراً  ومن مأل من ثناء 
من ال يزال يعمل الخير حتى ينتشر عنه فيثنى عليه بذلك 

وفي الشر كذلك.
وعن أبي زهير الثقفي رضي الله عنه قال: خطبنا رسوُل 
اللِه صلَّى اللُه عليِْه وسلََّم بالنباوِة أو البناوِة قال والنباوُة 
من الطائِف قال: )ُيوِشُك أن تعرفوا أهَل الجنِة من أهِل الناِر 
قالوا بم ذاك يا رسوَل اللِه قال بالثناِء الحسِن والثناِء السيِِّئ 

أنتم شهداُء اللِه بعُضكم على بعٍض( رواه ابن ماجة.
كما إن شهادة الجار لها اعتبارها ومكانتها فالله أوصى 
به وله حق عظيم فكانت شهادته لها أثرها ووقعها.  أخرج 
قال  قال:  عنه  الله  رضي  مالك  بن  أنس  عن  أحمد  اإلمام 
َيموُت  ُمسلٍِم  ِمن  )ما  وسلم:  عليه  الله  صلى  الله  رسول 
ال  أنَّهم  األَْدنيِن،  جيراِنه  ِمن  أبياٍت  أهُل  أرَبعةٌ  له  فيَشَهُد 
َيعلَموَن إالَّ َخيراً؛ إالَّ قال اللُه َتعالى: قد َقبِلُت ِعلَْمكم، وَعَفوُت 

ا ال َتعلَمون.(.  َعمَّ
يا  رجل  قال  قال:  عنه  الله  رضي  مسعود  ابن  وعن 
رسول الله متى أكون محسناً ومتى أكون مسيئاً فقال صلى 
فأنَت  أنََّك ُمحِسنٌ  أْثنَى عليَْك ِجيراُنَك  الله عليه وسلم )إذا 
ُمحِسنٌ، وإذا أْثنَى عليَْك ِجيراُنَك أنََّك ُمِسيءٌ فأنَت ُمِسيءٌ( 

 قال المناوي: )إذا سمعت جيرانك( أي الصلحاء منهم.
الله  ففي النصوص السابقة بيان أن من عالمات محبة 
العدل  أهل  ثناء  جنته،  دخول  أسباب  ومن  ورضاه،  تعالى 
والمروءة والصالح لإلنسان فمن أحبه الله تعالى يسر له 

محبة أهل السماء وأهل األرض.
والمحبة اإللهية تستجلب بطاعة الله تعالى وتقديم رضاه 
ومحبته على كل ما سواه، وباإلحسان إلى خلقه. عن أنس 
بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: )َثاَلثٌ َمن ُكنَّ فيه وَجَد َحاَلَوَة اإليَماِن: أْن َيكوَن اللَُّه 

ا ِسَواُهَما( رواه البخاري. وَرسولُُه أَحبَّ إلَيِْه ممَّ
الله  رسول  قال  قال:  عنهما  الله  رضي  عمر  ابن  عن 
صلى الله عليه وسلم: )أََحبُّ النَّاِس إِلَى اللَِّه أَْنَفَعُهْم لِلنَّاِس، 
َوأََحبُّ اأْلَْعَماِل إِلَى اللَِّه ُسُروٍر ُتْدِخلُُه َعلَى ُمْسلٍِم، أَْو َتْكِشُف 
ُجوًعا( رواه  َعنُْه  َتْطَرُد  أَْو  ِدينًا،  َعنُْه  َتْقِضي  أَْو  ُكْرَبًة،  َعنُْه 

الطبراني. 
النبي  أمة  تعالى  الله  جعل  ومكانتها  الشهادة  والعتبار 
هذا  وفي  األمم  سائر  على  شاهدة  وسلم  عليه  الله  صلى 
بيان لمقام وشرف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولمقام 
وشرف أمته. أخرج البخاري من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ُيدعى 
نوح يوم القيامة، فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل 

شهداء اهلل 
في األرض
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تِه:  ألُمَّ فيَُقال  نعم،  فيقول:   - الرسالة  أي   - بلَّغت؟ 
أتانا من نذير، فيقول: َمن  بلَّغكم؟ فيقولون: ما  هل 
قد  أنه  فيشهدون  تُه،  وأُمَّ محمد  فيقول:  لك؟  يشهد 
بلَّغ، َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعلَيُْكْم َشِهيداً، وهو قوله تعالى 
َعلَى  ُشَهَداء  لِّتَُكوُنواْ  َوَسًطا  ًة  أُمَّ َجَعلْنَاُكْم  )َوَكَذلَِك 
النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعلَيُْكْم َشِهيداً( (البقرة: 143(.

الحديث  الله:وفي  رحمه  حجر  ابن  الحافظ  قال 
السالم،  عليه  نوح  قوم  تخص  ال  الشهادة  أن  بيان 

بل تعم األمم.
الله عنه قال في اآلية  أُبي بن كعب رضي  وعن 
َعلَى  ُشَهَداء  وكاُنواْ  ُشَهَداء﴾،  ﴿لِّتَُكوُنواْ  السابقة: 
النَّاِس يوم القيامة، كانوا شهداَء على قوم نوح، وقوم 
أن   - وغيرهم  شعيب،  وقوم  صالح،  وقوم  هود، 

رسلهم بلَّغتهم وأنهم كذَّبوا رسلهم.

ومع الشهادة وقفات
1. المقصود من الشهادة هنا بيان حال من أحسن 
وتعريفاً  قدره،  وعلو  وفضله  لمقامه  إظهاراً  عمالً. 
بشخصه، وليقتدي به غيره، ولنشر محاسن المجتمع 
وخيريته بكثرة أخياره، وأما المسيء فاألصل ستر 
ما قام به فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: )َستََر َعْوَرَة أَِخيِه الُْمْسلِِم 
َستََر اللَُّه َعْوَرَتُه َيْوَم الِْقيَاَمِة َوَمْن َكَشَف َعْوَرَة أَِخيِه 
الُْمْسلِِم َكَشَف اللَُّه َعْوَرَتُه َحتَّى َيْفَضَحُه ِبَها ِفي َبيْتِِه(.

ولئال تكون غيبة يأثم المرء عليه ولكيال يتخذها 
بعضهم ذريعة ليستحل بها أعراض اآلخرين.

وقال النووي رحمه الله: »الستر على ذوي الهيئات 
ونحوهم ممَّن ليس هو معروًفا باألذى والفساد«.

فهنا  أذيته  وتخشى  وشره،  بفساده  عرف  فمن 
مخالطته  بعدم  وتنبيها  منه  تحذيراً  العدول  يتكلم 
في  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  قال  أثره.  واتباع 
رجل دخل عليه: )بئس أخو العشيرة( رواه البخاري.
أهل  الثقات  العدول  هم  الشهادة  في  المعتبر   .2
والزور  بالكذب  عرفوا  من  وأما  والصالح،  المروءة 
وباتباع  األخبار،  نقل  في  وبالتعجل  والقال،  والقيل 
اعتبار لشهادتهم  الناس فال  الحكم على  الهوى في 

وحكمهم. 
من  بها  فعرف  اإلنسان  محاسن  ظهرت  إن   .3
دون سعي منه في إظهارها ونشرها لحب الشهرة 

والظهور فليس هو من الرياء والغرور. 
ِقيَل  قال:  عنه  الله  رضي  الغفاري  ذر  أبي  عن 
لَِرُسوِل اللِه َصلَّى اللَُّه عليه َوَسلََّم: أََرأَْيَت الرَُّجَل َيْعَمُل 
الَعَمَل ِمَن الَخيِْر، َوَيْحَمُدُه النَّاُس عليه؟ قاَل: ِتلَك َعاِجُل 

ُبْشَرى الُمْؤِمِن( رواه مسلم.
هذه  معناه  العلماء:  قال  الله:  رحمه  النووي  قال 
بالخير، وهي دليل على رضاء  له  المعجلة  البشرى 
كما  الخلق  إلى  فيحببه  له،  عنه، ومحبته  تعالى  الله 
سبق في الحديث، ثم يوضع له القبول في األرض. 
هذا كله إذا حمده الناس من غير تعرض منه لحمدهم، 

وإال فالتعرض مذموم. 
الطاعة  بفعل  المؤمن  يفرح  أن  الرياء  من  وليس 
وعمل الخير، ألن الفرح هنا عالمة اإليمان قال النبي 
الله عليه وسلم: )َمن سرَّتُه حسنتُُه وساءْتُه  صلى 

َسيِّئتُُه فذلِكم المؤمُن( رواه الترمذي.

َماِء إَِنّ اللََّه ُيبِْغُض ُفالَناً  ِجبِْريُل ُثَمّ ُينَاِدى ِفي أَْهِل الَسّ
َفأَْبِغُضوُه - َقاَل- َفيُبِْغُضوَنُه ُثَمّ ُتوَضُع لَُه الْبَْغَضاُء 

ِفي األَْرِض( رواه البخاري ومسلم.
قال النووي رحمه الله: »َوَمْعنَى )ُيوَضع لَُه الَْقبُول 
َوِرَضاُهْم  النَّاس،  ُقلُوب  ِفي  الُْحّب  أَْي  اأْلَْرض(  ِفي 
َعنُْه، َفتَِميل إِلَيِْه الُْقلُوب، َوَتْرَضى َعنُْه. َوَقْد َجاَء ِفي 

ِرَواَية )َفتُوَضع لَُه الَْمَحبَّة(«. 
الله  أن  والمعنى:  الله:  رحمه  الجوزي  ابن  قال 
تعالى إذا تقبل العمل أوقع في القلوب قبول العامل 
ومدحه، فيكون ما أوقع في القلوب مبشراً بالقبول، 
كما إنه إذا أحب عبًدا حببه إلى خلقه وهم شهداء الله 

في األرض.
أداء  حين  القلب  واطمئنان  الصدر  انشراح  ج. 
َسأََل  َرُجاًل  أََنّ  أَُماَمَة:  أَِبي  َعْن  الخير:  الطاعة وفعل 
َقاَل:  اإْلِيَماُن؟  َما  الله عليه وسلم  اللَِّه صلى  َرُسوَل 
ُمْؤِمنٌ«  َفأَْنَت  َسيِّئَتَُك  َوَساَءْتَك  َحَسنَتَُك،  ْتَك  َسَرّ »إَِذا 
ِفي  َحاَك  »إَِذا  َقاَل:  اإْلِْثُم؟  َفَما  اللَِّه  َرُسوَل  َيا  َقاَل: 

َنْفِسَك َشْيءٌ َفَدْعُه«.
د. سعي اإلنسان في طلب رضا المولى سبحانه: 
الناس  لرضا  الجالبة  األسباب  أعظم  من  وهذه 
عنه  الله  أرضى  تعالى  الله  أرضى  فمن  وقبولهم، 

الناس.
قال تعالى: )أاََل إِنَّ أَْولِيَاَء اللَِّه اَل َخْوفٌ َعلَيِْهْم َواَل 
 )63( َيتَُّقوَن  َوَكاُنوا  آَمنُوا  الَِّذيَن   )62( َيْحَزُنوَن  ُهْم 
ْنيَا َوِفي اآْلِخَرِة اَل َتبِْديَل  لَُهُم الْبُْشَرىٰ ِفي الَْحيَاِة الدُّ
الَْعِظيُم )64( )يونس:62  الَْفْوُز  ُهَو  َذٰلَِك  اللَِّه  لَِكلَِماِت 

.)64 -
قال الطبري: يقول تعالى ذكره: الذين صدقوا لله 
ورسوله، وما جاء به من عند الله، وكانوا يتَّقون الله 

بأداء فرائضه واجتناب معاصيه.
َواتََّقىٰ  أَْعَطىٰ  َمْن  ا  )َفأَمَّ وتعالى  تبارك  الله  قال 
 )7( لِلْيُْسَرىٰ  ُرُه  َفَسنُيَسِّ  )6( ِبالُْحْسنَىٰ  )5( َوَصدََّق 

)الليل:5 - 7(.
قال أبو حازم: ال يحسن عبد فيما بينه وبين الله، 
إال أحسن الله ما بينه وبين العباد, وال يعور ما بينه 
العباد، لمصانعة  بينه وبين  الله إال عور فيما  وبين 
وجه واحد أيسر من مصانعة الوجوه كلها، إنك إذا 
استفسدت  وإذا  إليك،  كلها  الوجوه  مالت  صانعته 
األنبياء  كان  ولقد  كلها.  الوجوه  شنئتك  بينه  ما 
والمرسلون أعظم الناس حظاً لقربهم من الله تعالى 
وعلو مكانتهم عنده. قال الله عن نبيه صلى الله عليه 

وسلم: )َوَرَفْعنَا لََك ِذْكَرَك( )االنشراح:4(.
وقال عن المؤمنين الصالحين الصادقين :) َيْرَفِع 
َدَرَجاٍت   الِْعلَْم  أُوُتوا  َوالَِّذيَن  ِمنُكْم  آَمنُوا  الَِّذيَن  اللَُّه 

َواللَُّه ِبَما َتْعَملُوَن َخبِيرٌ )المجادلة:11(.
وكذا األخيار في كل عصر يبقى ذكرهم الحسن 
لمقامهم  وإظهاًرا  بفضلهم  اعتراًفا  األجيال  تتناقله 

واقتداء بهم.
قال أحمد شوقي:

فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها 
               فالّذكر لإلنسان عمرٌ ثاني

حسن  ذكر  من  ترك  كم  الخير  زايد  الله  فرحم 
شهدت له أعماله وأقواله، ووفق الله قادتنا وحفظهم 

فتلك مآثرهم الحسنة تفيض حسناً وجماالً.

الناس، وأن  أن يحمده  العمل ألجل  إن كان  وإما 
يذكر به فهذا العمل مردود عليه وهو متوعد بالعذاب 

األليم.
أََتواْ  ِبَما  َيْفَرُحوَن  الَِّذيَن  َتْحَسبَنَّ  )الَ  تعالى  قال 
َتْحَسبَنَُّهْم  َفالَ  َيْفَعلُواْ  لَْم  ِبَما  ُيْحَمُدواْ  أَن  ُيِحبُّوَن  وَّ
عمران:  )آل   ) أَلِيمٌ  َعَذابٌ  َولَُهْم  الَْعَذاِب  َن  مِّ ِبَمَفاَزٍة 

.)188
وفي إظهار العمل الصالح قد يكون أحياناً مطلوباً 
محيط  في  خاصة  واإلحسان  البر  في  به  ليقتدى 

األسرة. 
4. تأتي بعض العالمات لتدل على خيرية اإلنسان 
ومن  سيرته  وحسن  ومكانته  قدره  وعلو  وفضله، 

ذلك: 
أ. الرؤيا الصالحة: قد يظهر الله تعالى حال إنسان 
برؤيا يراها هو أو ترى له تطميناً له وتثبيتاً وإرشاداً 
أو تحذيراً له وتنبيهاً. روى البخاري عن أبي ُهَرْيَرَة 
اللَُّه  َصلَّى  اللَِّه  َرُسوَل  َسِمْعُت  َقاَل:  الله عنه  رضي 
َراُت(  ِة إاِلَّ الُْمبَشِّ بُوَّ َعلَيِْه َوَسلََّم َيُقوُل: )لَْم َيبَْق ِمْن النُّ

الَِحُة(. ْؤَيا الصَّ َراُت؟ َقاَل: )الرُّ َقالُوا َوَما الُْمبَشِّ
وروى الترمذي عن أبي الدَّْرَداِء عن النبي َصلَّى 
الْبُْشَرى  )لَُهْم  َتَعالَى:  اللَِّه  َقْوِل  َوَسلََّم في  َعلَيِْه  اللَُّه 
الَِحُة َيَراَها  ْؤَيا الصَّ ْنيَا( َفَقاَل: )ِهَي الرُّ ِفي الَْحيَاِة الدُّ

الُْمْسلُِم أَْو ُتَرى لَُه(.
ب. محبة الناس له: إن ثناء الناس له وحبهم، من 
العالمات الدالة على القبول بين الناس. قال سبحانه: 
لَُهْم  َسيَْجَعُل  الَِحاِت  الصَّ َوَعِملُوا  آَمنُوا  الَِّذيَن  )إِنَّ 

الرَّْحَمُن ُوّدًا( )مريم:96(.
قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أنه يغرس 
لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات في قلوب 
عباده الصالحين مودة، وهذا أمر ال بد منه وال محيد 

عنه. 
وَعْن أَِبي ُهَرْيَرَة رضي الله عنه َقاَل: َقاَل َرُسوُل 
اللَِّه صلى الله عليه وسلم: )إَِنّ اللََّه إَِذا أََحَبّ َعبْداً َدَعا 
ِجبِْريَل، َفَقاَل: إِِنّي أُِحُبّ ُفالَناً َفأَِحبَُّه - َقاَل- َفيُِحبُُّه 
ُيِحُبّ  اللََّه  إَِنّ  َفيَُقوُل:  َماِء،  الَسّ ِفي  ُينَاِدى  ُثَمّ  ِجبِْريُل 
َماِء - َقاَل- ُثَمّ ُيوَضُع  ُفالَناً َفأَِحبُّوُه. َفيُِحبُُّه أَْهُل الَسّ
َدَعا ِجبِْريَل  لَُه الَْقبُوُل ِفي األَْرِض. َوإَِذا أَْبَغَض َعبْداً 
َفيُبِْغُضُه  -َقاَل-  َفأَْبِغْضُه  ُفالَناً  أُْبِغُض  إِِنّي  َفيَُقوُل 

املالئكة هم �صهداء اهلل 

يف ال�صماء على اأعمال 

العباد، وامل�ؤمن�ن هم 

�صهداء اهلل على اأعمال 

النا�ص يف الأر�ص
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فالهاال.. 
الهجينة الخارقة 

سيارات

 999 - خا�س

البدء  نحو  واسعة  بخطوات  مارتن  أستون  تتجه 
بإنتاج سيارة فالهاال لتقديم سيارة خارقة بمحرك 

وسطي تركز على تجربة السائق بالدرجة األولى.
ثمار  وأهم  أحدث  فالهاال،  مفهوم  ويمثل 
بشركة  الخاصة  هورايزن  بروجيكت  استراتيجية 
متميزة  سيارة  لتقديم  اآلن،  حتى  مارتن  أستون 
ستعزز محفظة طرازات العالمة بما يعكس حضورها 
الراسخ في سباقات فورموال 1. وسترسي السيارة 
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نواحي  من  فئتها  ضمن  المعايير  أرقى  الجديدة 
فضالً  القيادة،  ومتعة  الديناميكي  واألداء  الكفاءة 
عن تعزيز االنتقال من استخدام محركات االحتراق 
الداخلي إلى المحركات الهجينة، وصوالً إلى االعتماد 

بشكل كامل على المحركات الكهربائية.
التقني،  التطور  مستويات  أرقى  فالهاال  وتجسد 
مجال  في  الواسعة  الخبرات  هيكلها  يعكس  حيث 
تصميم مزايا الديناميكا الهوائية واألنظمة اإللكترونية 

المستمدة من سباقات فورموال 1، إلى جانب التقنيات 
إثراء  إلى  وإضافًة  الهجين.  لمحركها  التطور  فائقة 
تجارب السائقين خارج حلبات السباق، ينصب تركيز 
تجارب  تقديم  على  أساسي  بشكل  فالهاال  سيارة 
الخارقة؛  السيارات  مجال  في  كلياً  جديدة  قيادة 
ومنح سائقيها مستويات غير مسبوقة من الحماسة 

والمتعة والتفاعل. 
يدمج  جديداً  عصراً  فالهاال  سيارة  وتستهل 
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الهجينة الخارقة 
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العالية  الكفاءة  مع  بالسيارات  الفطري  الشغف 
في  العالية  الدقة  خالل  من  الهجينة  للمحركات 
قدرات التحكم والتوجيه، والمستويات العالية للقوة 
الفوري  الدوران  لعزم  المذهل  والمزيج  الضاغطة، 
للمحرك الكهربائي، واألداء المتفوق لمحرك االحتراق 
ثماني األسطوانات. وترسم سيارة فالهاال المالمح 
الجديدة لعالم السيارات حيث أحدثت نقلًة نوعيًة في 
الخارقة  بالسيارات  الخاصة  والتوقعات  التوجهات 
لتحقيق التميز من ناحيتي المظهر ومتعة القيادة، إلى 
جانب تسليط الضوء على أحدث التقنيات المستخدمة 
المستوى.  رفيعة  السيارات  سباقات  رياضة  في 
وتتبوأ فالهاال مرتبة الصدارة من حيث توفير هذه 
المزايا، وهي تمثل الجيل التالي من سيارات أستون 
مارتن المخصصة للسباقات، والتي تركز على توفير 

تجارب قيادة ممتعة للسائقين بالدرجة األولى. 
أستون  لسيارات  جديدًة  معايير  فالهاال  وترسي 
مارتن، إذ ستحقق التوازن األمثل بين أداء السيارات 
الهجينة ومجموعة نقل الحركة، وديناميكيات القيادة 
الفريدة، ومواد التصميم فائقة التطور إلعادة صياغة 
قطاع السيارات الخارقة من خالل محركها الوسطي 
الهجين بقدرة 950 حصاناً، وهيكلها الجديد المصنوع 
الهوائية  الديناميكا  ومزايا  الكربون،  ألياف  من 
للمرة  ظهرت  التي  التصميم  فلسفة  من  المستمدة 

األولى في سيارة أستون مارتن فالكيري. 
كلياً  جديد  بمحرك  فالهاال  سيارة  تزويد  وتم 
القابلة  الهجينة  الكهربائية  للسيارات  ومخصص 
يتكون  والذي  الكهربائية،  للطاقة  بمصدر  للتوصيل 
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سيارات

المحرك الوسطي ثماني  أبرزها  من ثالثة محركات 
األسطوانات سعة 4.0 لتر والمزود بشاحن توربيني 
مزدوج؛ ويعد هذا المحرك الهجين أفضل المحركات 
نواحي  مارتن من  أستون  المستخدمة في سيارات 
العالي،  واألداء  االستجابة  وسرعة  التقني  التطور 
كما إنه مزود بعمود ذراع التدوير المسّطح لزيادة 
االستجابة. ويمتاز المحرك بسرعة دوران تصل إلى 
7200 دورة في الدقيقة باستطاعة تبلغ 750 حصاناً 
للسيارة.  الخلفي  المحور  إلى  بالكامل  إرسالها  يتم 
ويتم تفريغ غازات االحتراق عبر نظام عادم خفيف 
المزايا  لتعزيز  خارجية  بأنابيب  ومزود  الوزن 
فعالين  جناحين  مع  للسيارة،  والصوتية  البصرية 
للتعديل  والقابلة  األصلية  الصوتية  البصمة  لتوفير 

من أستون مارتن. 
األسطوانات  ثماني  الجديد  المحرك  ويتكامل 
 15 باستطاعة  الهجين  الكهربائي  الحركة  نظام  مع 
كيلوواط/ 400 فولط، ويستخدم اثنين من المحركات 
األمامي  المحور  على  مثبت  أحدهما  الكهربائية، 
هذا  ويوفر  للسيارة.  الخلفي  المحور  على  واآلخر 
النظام الكهربائي قدرة دفع إضافية تبلغ 204 أحصنة 
البالغة 950 حصاناً.  لتوليد طاقة المحرك اإلجمالية 
يتم  الكهربائية،  السيارة  وضع  في  القيادة  وعند 
األمامي  المحور  إلى  بالكامل  البطارية  طاقة  توجيه 
للسيارة؛ أما في أوضاع القيادة األخرى، فيتم توزيع 
والخلفي،  األمامي  المحورين  بين  البطارية  طاقة 
وتختلف النسبة المئوية المرسلة من الطاقة إلى كل 
محور بحسب متطلبات القيادة. وفي بعض الحاالت، 
المحور  إلى  البطارية  طاقة  كامل  إرسال  يتم  قد 
الخلفي، لتعزيز أداء محرك االحتراق الداخلي ثماني 

األسطوانات إلى أقصى حد ممكن.
مزدوج  الحركة  ناقل  مع  المحرك  أداء  ويتكامل 
تم  حيث  السرعات،  الثماني  كلياً  الجديد  القابض 
تصميم علبة التروس الجديدة وتصنيعها خصيصاً 

لسيارة أستون مارتن بهدف مواكبة متطلبات عصر 
بنظام  الحركة  ناقل  تزويد  وتم  الهجينة.  السيارات 
يستخدم  والذي  الخلف،  إلى  للرجوع  إلكتروني 
القابلة  الهجينة  للسيارات  الكهربائية  المحركات 
إلى  الحاجة  إلغاء  عبر  الوزن  لخفض  للتوصيل 
تروس الرجوع إلى الخلف التقليدية؛ إضافًة إلى نظام 
تفاضلي إلكتروني في المحور الخلفي لتعزيز قدرة 

الجر ومرونة التحكم بالسيارة.
لزيادة  الكهربائية  الطاقة  استخدام  يتم  كما 
السرعات  في  للسيارة  واالستجابة  التحكم  قدرات 
إلى  للرجوع  استعمالها  عن  فضالً  المنخفضة، 
توفره  الذي  الفوري  الدوران  عزم  وبفضل  الخلف. 
أداء  الهجين  النظام  يعزز  الكهربائية،  المحركات 
مذهل  تسارع  لتوفير  األسطوانات  ثماني  المحرك 
من وضعية السكون وزيادة استجابة علبة التروس. 
قدرة  خالل  من  للسيارة  الشامل  األداء  دعم  ويتم 
الداخلي  االحتراق  ومحرك  الكهربائيين  المحركين 
ثماني األسطوانات على تشغيل تروس مختلفة في 
القابض، ما يوفر عزم دوران  الحركة مزدوج  ناقل 

أعظمي يبلغ 1000 نيوتن متر.
وعند قيادتها بوضع السيارة الكهربائية، ستكون 
سيارة فالهاال قادرة على السير بسرعة 80 ميالً في 
الساعة )أي ما يعادل 130 كيلومتراً في الساعة(، مع 
توفير نطاق انبعاثات صفري يبلغ 15 كيلومتراً؛ بينما 
تقل االنبعاثات الكربونية المتوقعة عن 200 جرام لكل 
كيلومتر وفقاً الختبار دورة القيادة العالمية الموحدة 
العنان لكامل قدرة  للسيارات الخفيفة. وعند إطالق 
السرعة  ستصل  حصاناً،   950 البالغة  المحرك 
القصوى لسيارة فالهاال إلى 217 ميالً بالساعة )أي 
ما يعادل 330 كيلومتراً بالساعة(، وستنتقل من وضع 
السكون إلى 62 ميالً بالساعة خالل 2.5 ثانية فقط. 
أما من ناحية القدرات الكاملة على المسار، فُصممت 
نوربورغرينغ  حلبة  في  كاملة  لفة  إلتمام  السيارة 

بزمن قياسي ال يتجاوز 6:30 دقيقة. 
من  والمصنوع  الجديد  بهيكلها  فالهاال  وتمتاز 
ألياف الكربون لزيادة صالبتها إلى أقصى حدٍّ ممكن 
ذراع  يمتاز  في حين  وزنها.  على خفة  الحفاظ  مع 
المستوحى  بتصميمه  األمامي  التعليق  لنظام  الدفع 
من سيارات سباق فورموال 1، ويتكامل مع النوابض 
المدعومة  غير  الكتلة  لخفض  الداخلية  والمخمدات 
التخزين  لمساحات  مبتكر  حل  وتوفير  بالنوابض، 
الوصالت  متعدد  التصميم  جانب  وإلى  الداخلية. 
لنظام التعليق في القسم الخلفي من الهيكل، تستخدم 
سيارة فالهاال وحدات النوابض والمخمدات التكيفية 
من شركة ملتيماتيك مع ترددات حركة قابلة للتعديل 
أثناء القيادة لتوفير أداء استثنائي سواء على الطرقات 
أو على مسارات السباق. وباإلضافة إلى زيادة متانة 
نظام التعليق، يفضي تشغيل وضع مسار السباق إلى 
خفض ارتفاع السيارة بشكل كبير بهدف زيادة القوة 
اآلخر  الطرف  أكبر حد ممكن. وعلى  إلى  الضاغطة 
من مقياس السرعة، يقوم نظام رفع المحور األمامي 
في  االقتراب  زاوية  لتحسين  السيارة  مقدمة  برفع 

المنعطفات الصعبة.
من  المصنوع  السيارة  حوض  صالبة  وتتيح 
ألياف الكربون إمكانية التحكم بحموالت التعليق بدقة 
نظام  في  يتم  طفيف  إدخال  كل  يؤدي  عالية، حيث 
التوجيه المعزز بالطاقة الكهربائية إلى تغيير فوري 
وسلس في عملية توجيه السيارة. وتضمن منظومة 
المكابح المصنوعة من الخزف الكربوني، والمتكاملة 
قدرة  األٍسالك،  بواسطة  بالمكابح  التحكم  نظام  مع 
إيقاف استثنائية للسيارة، بينما تضمن العجالت من 
طراز ميشالن، بقياس أمامي 20 بوصة وخلفي 21 
بوصة، والمصممة خصيصاً لسيارة فالهاال، توفير 
ميزات استثنائية إضافية. ويندرج هذا التفاعل الوثيق 
والمباشر بين السائق والسيارة في صميم تجارب 
القيادة التي توفرها فالهاال، حيث تعمل مواد التصنيع 
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واألصيل في تصميم سيارات أستون مارتن. ويلغي 
الكربون  ألياف  من  المصنوع  فالهاال  سيارة  هيكل 
الحاجة إلى تزويدها باألجنحة لتعزيز انسيابية تدفق 
الهواء، حيث ُيدمج األداء الوظيفي العالي مع المظهر 
من  الجديد  الجيل  يالئم  نحو  على  المتقن  الجمالي 
السيارات الخارقة ذات المحركات الوسطية. وتضفي 
مميزاً  األعلى طابعاً  إلى  ُتفتح  التي  المذهلة  األبواب 
بينما  السيارة،  توفرها  التي  التجارب  جميع  على 
المقصورة  سقف  في  التدريجي  االنخفاض  يسهم 
الداخلية في تسهيل عملية ركوب السيارة والنزول 
أنيقة  فتحًة  أيضاً  الخارجي  التصميم  ويضم  منها. 
ثماني  االحتراق  محرك  لتزويد  السيارة  سقف  في 
األسطوانات بالهواء، إلى جانب فتحات ومنافذ هواء 
جانبية وخلفية إضافية تندمج بسالسة مع تصميم 

الهيكل. 
سلسلة  تشكل  التي  فالهاال،  سيارات  وستتاح 
وسطي  بمحرك  المزودة  األولى  الخارقة  السيارات 
تقع  قيادة  عجالت  مع  بنماذج  مارتن،  أستون  من 
ما  الطلب،  حسب  األيسر  أو  األيمن  الجانب  في 
العالمية.  األسواق  في  وجاذبيتها  حضورها  يعزز 
فالهاال  سيارة  في  الداخلية  المقصورة  وتمتاز 
بزيادة مساحتها بالمقارنة مع سيارة أستون مارتن 
فالكيري على الرغم من الحفاظ على كثير من السمات 
المستوحاة من تصاميم سيارات سباق فورموال 1، 
نحو  قليالً  تتراجع  التي  المقصورة  تصميم  مثل 

تجربة  إثراء  على  وواضح  كبير  تركيز  مع  الخلف 
السائق. وتضم واجهة التحكم التفاعلية بين اإلنسان 
واآللة الجديدة والمبتكرة من أستون مارتن شاشة 
آبل  بنظامي  باللمس، ومزودة  عرض مركزية تعمل 
أوتو. بينما توفر قابلية تعديل  كار بالي وأندرويد 
قواعد  تثبيت  إمكانية  التوجيه  وعمود  الدواسات 
مسند  رفع  تم  كما  الشاسيه،  هيكل  على  المقعد 
القدمين لتوفير وضعية جلوس تحاكي مثيالتها في 

سيارات فورموال 1.
الوظائف  مع  األمامية   LED مصابيح  وتوفر 
رؤيًة  للسائق  العالي  الضوء  دعم  ونظام  التكيفية 
تكييف  نظام  يتيح  بينما  الظالم،  في  ممتازًة  أماميًة 
ركاب  لجميع  الراحة  مستويات  أعلى  الثنائي  هواء 
المتطلبات  ألحدث  االمتثال  وبهدف  السيارة. 
أنظمة  من  فالهاال مجموعًة  التنظيمية، تضم سيارة 
نظام  تشمل  والتي  التطور،  فائقة  السائق  مساعدة 
تحذير  ونظام  الطارئة،  الحاالت  في  اآللي  الفرملة 
االصطدام األمامي، ونظام التحكم النشط بالسرعة، 
لركن  خلفية  وكاميرا  العمياء،  النقطة  رصد  وتقنية 

السيارة )مع خيار تشغيل الرؤية المحيطية(.
وتمثل فالهاال الجيل الجديد من سيارات أستون 
السائق  لتجارب  جديدة  معايير  ترسي  التي  مارتن 
للسيارات  المتقنة  القيادة  مفهوم  وتجسد  والقيادة، 
الحصرية والخارقة التي تنتجها العالمة البريطانية 

الرائدة في مجال السيارات الفاخرة. 

والتقنيات المتطورة على تعزيز متعة السائق وثقته 
وإحساسه بالتحكم الكامل بالسيارة. 

ومن خالل وزنها الجاف المستهدف، والذي يقل 
عن 1550 كيلوغراماً، ستتمتع فالهاال بنسبة قوة إلى 
وزن ال مثيل لها ضمن فئتها. وتولد القوة الضاغطة 
مختلفاً  نوعاً  الهوائية  الديناميكا  مزايا  عن  الناتجة 
من الوزن، والذي يلعب دوراً فاعالً في منح فالهاال 
قدراتها الديناميكية منقطعة النظير. وتستفيد سيارة 
فالهاال من المظهر االنسيابي الموجه لألسفل لسيارة 
تصاميم  من  والمستوحاة  فالكيري  مارتن  أستون 
مزيج  إلى  تستند  1، حيث  فورموال  سيارات سباق 
فريد من أسطح الديناميكا الهوائية النشطة، ال سيما 
جانب  إلى  الخلفي،  والجناح  األمامية  األسطح  في 
الهوائية  األنفاق  عبر  الهواء  لتدفق  المتقنة  اإلدارة 
الواسعة. وعند وصول السيارة إلى سرعة 150 ميالً 
المصممة  الهوائية  الديناميكا  أسطح  تولد  بالساعة، 
600 كيلوغرام  تبلغ  عالية قوًة ضاغطًة مذهلًة  بدقة 

لتجاوز المنعطفات بسرعة عالية وثبات مثالي.
وفي حين تحتاج مواكبة متطلبات القوة الضاغطة 
الخبرات  أفضت  متكاملة،  وظيفية  مزايا  توفير 
والجهود الحثيثة التي بذلها فريق عمل أستون مارتن 
لتصميم آلية تدفق الهواء أسفل السيارة إلى الحفاظ 
على الطابع األنيق ألسطحها العلوية، والذي استفاد 
المحرك  توّضع  يعكس  البتكار تصميم  الفريق  منه 
المميز  لألسلوب  استمراراً  ويشكل  وسطها،  في 
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د. ميساء غدير
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مضت األيام سريعاً منذ عام 2013 الذي أعلن فيه فوز إمارة دبي باستضافة معرض إكسبو، سبع سنوات وأكثر 
مرت ودبي تسابق الزمن استعداداً لتنظيم الحدث وافتتاحه على أرضها، غيرت مالمحها الجغرافية، واستحدثت 
آليات في عملها، وبنت عالقات، ووطدت أخرى، جندت متطوعين، عمرت مباني، استقطبت مبدعين، خاطبت العالم 
كله بلغاته، فتحت أذرعها مرحبة بمشاركة الجميع لحدث ال يمكن أن يمر مرور الكرام في المنطقة السيما وأن 
اإلمارات العربية المتحدة الدولة العربية األولى التي استأثرت بتنظيم هذا الحدث واستضافته بما ملكته من أدوات 
هيأت لها هذه الفرصة، فدولة اإلمارات العربية المتحدة تحظى بالقدرات اللوجستية الكافية الستضافة هذا الحدث 
الدولي، حيث يمكن لثلثي سكان العالم الوصول إلى دبي خالل مدة ال تتجاوز 8 ساعات بالطائرة، وسيتجاوز عدد 
الغرف الفندقية 80 ألف غرفة ستكون جاهزة لتقديم أفضل سبل الراحة للنزالء خالل فترة انعقاد المعرض، والبنية 

التحتية ذات الطراز العالمي، والتي ُتعُدّ في مجملها األساس الراسخ الذي يرتكز عليه ملف االستضافة.
كان عام 2020 هو الموعد المقرر الفتتاح فعاليات المعرض، ولكن شاءت الظروف تأجيله بسبب جائحة كوفيد19 
التي أجلت الكثير من المشاريع واستبعدت بعضها عن جداول قررت لها، فاستثمرت دبي هذا الظرف وعدته فرصة 
لتقديم األفضل واالستعداد للحدث بصورة توائم الظروف المتاحة التي وإن أخرت الحدث إال أنها ال يمكن أن 
تلغيه أو تلغي شغف انتظاره من قبل الجميع. وقد اختارت دبي أن يكون شعار المعرض »تواصل العقول وصنع 
المستقبل«، وهو الشعار الذي يناسب كل ما مر به العالم، فعلى الرغم من التباعد الذي فرضته الجائحة، وعلى 
الرغم من تجميد الحركة التي أُجبرنا عليها جميعاً، إال أن إرادة الشعوب في التواصل كانت األقوى فحّل التواصل 
االفتراضي محل كل أشكال التواصل التي اعتدنا عليها، وأصبحت العقول هي المحرك للعالم واقتصاده وسياساته 

وعالقاته اإلنسانية واالجتماعية وهو ما سيكون أدوات إكسبو الكبرى في الترويج للحدث ونشر فعالياته. 
الجائحة لم تنته بعد، وتحدياتها ما زالت قائمة، لكننا ننظر إلى الجزء المملوء من الكوب ونعول على الفرص 
التي تتيحها مثل هذه المعارض للتنمية والنهضة والتطور المنشود، فمثل هذه المؤتمرات فرصة لتحقيق مكاسب 
للدول لتعرض أفضل ما لديها، ولتستثمر في طاقات أبنائها المبدعين والمبتكرين من الشباب القادرين على صنع 
المستقبل عندما نؤمن بقدراتهم، وعندما نتيح الفرص إلظهار كفاءاتهم وقدراتهم في تحمل مسؤولية إدارة الحدث 

وتنظيمه والمشاركة في مشاريعه.
بعضهم يشكك في إمكانية نجاح المعرض متكئاً على ظروف الجائحة وما فرضته من قيود على السفر، وهو 
األمر الذي قد يعيق من الوصول إليه، لكن المشككين في ذلك تغيب عنهم حقيقة اإلجراءات التي اتخذتها دولة 
اإلمارات تمهيداً للحدث السيما وقد باتت مقصداً للكثيرين لتلقي اللقاح مجاناً، وهو ما لم توفره دول أخرى في 
العالم اكتفت بمنح اللقاح لمواطنيها، ويغيب عنهم أيضاً حقيقة اإلجراءات االحترازية التي ما زالت تطبقها اإلمارات 
حفاظاً على سالمة المواطنين والمقيمين فيها، وهي األسباب التي كانت سبباً في نشاط السياحة وتوافد السياح 

إليها من كل العالم قبل بدء فعاليات إكسبو بشهور. 
انطالقه ألننا  التباهي بحدث قبل  التفاؤل، ومن حقنا  من حقنا رفع سقف طموحاتنا، ومن حقنا رفع رايات 
اجتهدنا وبذلنا وأنجزنا من أجله الكثير الذي يجعلنا ال نختصر مكتسباته في ستة أشهر يقام فيها المعرض على 
أرض اإلمارات، بل نعول على مخرجاته التي سنتواصل فيها من أجل بناء مستقبل أفضل، ويكفي أننا اكتسبنا 
خبرات تنظيمية وضعتنا في صدارة العالمية، فمن يعمل فيه، ومن يتطوع فيه ومن يشارك فيه لن يخرج من الحدث 
خالي الوفاض بل سيخرج بتجربة استثنائية لحدث يقام في ظروف استثنائية تجعل منه الحدث األكثر تميًزا. 45 
يوماً فقط تفصلنا عن لحظات االنطالقة.. لكنها ستكون الئقة بيوبيل ذهبي تتوج فيه اإلمارات إنجازاتها وتبهر 

العالم فيه بقدراتها.. 

إكسبو دبي االستثنائي

 نتقدم بأطيب التهاني لمجلة

الصـــادرة عن وزارة الداخليـة بمناسبـة

 اليوبيــل الذهبي للمجلة
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