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نتقدم بأحر التهاني والتبريكات الى

صاحب السمو الشيخ خليفـة بن زايـد آل نهيان
رئيس الدولة “حفظه ا�”

وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه ا�”

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي ونائب القائد االعلى  للقوات المسلحة

وأصحاب السمو أعضاء المجلس االعلى حكام ا�مارات 
وشعب دولة ا�مـارات 

بمناسبة اليـوم الوطني الخمسين
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 نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات

 إلـى أصحـــــاب السمــــــو
أعضاء المجلس ا على لالتحاد حكام ا�مارات

وإلى شعب دولـة ا�مـــارات الكريـم
بمناسبـــة اليــوم الوطني الخمسين
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مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية
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مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية

نطوي عامًا ون�ضتقبل عامًا ونحن يحدونا �الأمل بغد �أف�ضل لنا والأوالدنا وبالدنا، وتلهج 

�أل�ضنتنا بالدعاء �إىل �هلل عز وجل �أن يجعل هذ� �لبلد �آمنًا مطمئنًا، و�أن يدمي علينا نعمة 

�الأمن و�الأمان و�خلري و�لرخاء.

نطوي عامًا كان ��ضتثنائيًا بكل �ملقايي�س، و��ضلت به دولتنا �لفتية م�ضريتها �ملظفرة يف 

�لتنمية و�لبناء بتوجيهات ومتابعة �لقيادة �لر�ضيدة وعلى ر�أ�ضها �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ 

خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة، حفظه �هلل، م�ضتلهمة روؤ�ها و�ضيا�ضاتها �حلكيمة 

من لدن باين �الحتاد وموؤ�ض�س �لدولة �ملغفور له �ل�ضيخ ز�يد بن �ضلطان �آل نهيان، رحمه 

�هلل، �لذي و�ضع مبعية �الآباء �ملوؤ�ض�ضني �أ�ض�س ودعائم دولة موحدة متوحدة همها �الإن�ضان 

�أواًل و�أخريً�. 

نطوي عامًا كان ��ضتثنائيًا، �إذ �أكد �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد �آل مكتوم نائب 

رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل«، �أن دولة �الإمار�ت حققت خالل 

فرتة وجيزة من عمرها �إجناز�ت كربى يف م�ضريتها �لتنموية ويف تاريخ �الأمم و�ل�ضعوب، 

وتبو�أت مر�كز ريادية على �مل�ضتوى �لعاملي يف خمتلف �لقطاعات و�ملجاالت، وهي ما�ضية 

يف �خلم�ضني �لقادمة ملزيد من �لتقدم و�لتميز و�لريادة لتكون من �أف�ضل �حلكومات و�لدول 

يف �ملوؤ�ضر�ت �لعاملية كافة.. ما حدث كان مذهاًل.. �أكرب تغيري ت�ضريعي يف تاريخ �لدولة 

عرب �ضياغة وحتديث 50 قانونًا يف �ملجاالت كافة.. جو�زنا �الأقوى عامليًا.. دولتنا �الآمن 

عامليًا.. ثقة �ل�ضعب يف �حلكومة �الأعلى بني حكومات �لعامل.

نطوي عامًا ��ضتثنائيًا ت�ضهد فيه بالدنا، كما �أكد �ضاحب �ل�ضمّو �ل�ضيخ حممد بن ز�يد 

�آل نهيان، ويل عهد �أبوظبي، نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�ضلحة، مرحلة تاريخية فارقة 

تكمل خاللها �لعقد �خلام�س من م�ضريتها �حل�ضارية �لناجحة، وت�ضتعد لدخول �خلم�ضني 

�مل�ضتقبل،  نحو  بثبات  طريقها  وت�ضق  بالنف�س،  و�لثقة  �لفخر  ميلوؤها  بروح  �ملقبلة،  عامًا 

وتطلق عنان طموحاتها بال حدود، وت�ضتمد من �إجناز�تها �لتنموية �لكربى �لقوة و�لعزم، 

لها  ي�ضيء  نرب��ضًا  �ضهد�ئها  ت�ضحيات  ومن  للم�ضرية،  ز�دً�  حكمتها  خم��زون  من  وتتخذ 

�أولوياتها وتوجه �ضيا�ضاتها على  �لطريق، ومن مبادئ �خلم�ضني بو�ضلة ومرجعية حتدد 

كبرية،  كانت  �ملا�ضية  �خلم�ضة  �لعقود  خالل  �لتحديات  و�خلارجي.  �لد�خلي  �مل�ضتويني 

وقد �نت�ضرنا عليها بالعزمية و�لوحدة، لكن حتديات �خلم�ضني عامًا �ملقبلة �أكرب و�ملناف�ضة 

�أ�ضد، ما يتطلب منا جميعًا، �ضعبًا وحكومة، جهدً� م�ضاعفًا، و��ضتعد�دً� و�عيًا للتعامل مع 

م�ضتقبل �ضريع �لتغري و�لتحول، الأن خيارنا �لوحيد د�ئمًا هو �لريادة و�لتميز.

نطوي عامًا ��ضتثنائيًا مت�ضي فيه، كما قال �لفريق �ضمو �ل�ضيخ �ضيف بن ز�يد �آل نهيان، 

نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية، �ضفينة �الإجناز�ت �الإمار�تية يف طريقها نحو 

�مل�ضتقبل �مل�ضرق، بب�ضرية قيادتها و�إر�دة �ضعبها وطموح �ضبابها �لو�عي �ملدرك �ملتمكن نحو 

�آفاٍق جديدة، حيث ي�ضكل هذ� �لعام لهم فر�ضة للتاأمل يف �إجناز�ت �خلم�ضني عامًا �ملا�ضية، 

�إ�ضر�قًا  �أكرث  ويكونو�  و�لرفاه،  و�لبناء  بالنماء  يزخر  م�ضتقبٍل  نحو  قدر�تهم  ليطلقو� 

لوطنهم وحميطهم �الإقليمي، ملا فيه خري �لب�ضرية كافة.

حفظ �هلل بالدنا بالعز و�الأمان، و�أد�م عليها �خلري و�ل�ضالم.

وحياكم �هلل.

نتقدم بأحر التهاني والتبريكات الى

صاحب السمو الشيخ خليفـة بن زايـد آل نهيان
رئيس الدولة “حفظه ا�”

وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه ا�”

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي ونائب القائد االعلى  للقوات المسلحة

وأصحاب السمو أعضاء المجلس االعلى حكام ا�مارات 
وشعب دولة ا�مـارات 

بمناسبة اليـوم الوطني الخمسين

Ads Montage 2021.indd   10Ads Montage 2021.indd   10 21/11/2021   8:10 PM21/11/2021   8:10 PMissue 613.indd   5issue 613.indd   5 27/12/2021   11:13 AM27/12/2021   11:13 AM



زايد أقوال وأفعال
تحقيقات:
حرب �أهلية

�قت�ضاد�ت �لعرب 2022..�إىل �أين؟

 

  آفاق:
 

�لثقة بالنف�س

 ن�ضاء يف �مليد�ن:�لرقيب �أول �ضهرة �ملرزوقي

 متميزون: �لرقيب �أول هالل ر��ضد، 

و�ل�ضرطي �أول علي زين

 خارج �ملهنة: فاطمة �حل�ضرمي

 �أ�ضحاب �لهمم:  حممد �ملطيوعي

8

42

38

54

70

72
74
76

قسيمة اشتراك
االسم: ......................................................
الوظيفة: ....................................................
املدينة: ...................... اإلمارة/الدولة:............

ص.ب.: ..................
هاتف: .................................. فاكس: .........

عنوان املنزل »للتسليم املباشر«:
................................................................
...............................................................
هاتف متحرك: ............................................

طريقة دفع االشتراك
1- شيك مصرفي باسم مجلة »999«

2- نقداً لقسم احملاسبة والتوزيع
املبلغ: ........................................................

االشتراكات: األفراد 50 درهماً
الشركات والدوائر الرسمية 150 درهماً

الرقم املجاني: 8009009
هاتف: 4028782 2 971+ 

ص.ب.: 38999 اإلمارات العربية املتحدة - أبوظبي

التوقيع: .................................

التاريخ: .................................

56�ل�ضرطة �لعاملية ..............
 

داخـــل العدد

»أصحاب  عنوان:  تحت   »999« تتناول 
إلى  اإلعالم  الرقمي  العالم  قلب  كيف  الترند« 
مطيّة لتحقيق مآرب ال تخدم المجتمعات، وكيفية 

التعامل مع هذا الوضع اإلعالمي السلبي. 

20

العدد »613« ال�سنة 51 - يناير 2022

حرب �أهليةحرب �أهلية

�لدر�ما �لوطنية�لدر�ما �لوطنية

�ملمر�ضة �ملجنونة�ملمر�ضة �ملجنونة

�لقانون �لقانون 

و�لعائد�ت �لإجر�ميةو�لعائد�ت �لإجر�مية

�أ�ضا�ضيات �لثقة�أ�ضا�ضيات �لثقة

 بالنف�س بالنف�س

بنات بنات 

عبد �لرحمنعبد �لرحمن

جغر�فيوجغر�فيو

 �لأندل�س �لأندل�س

�أمر��س�أمر��س

 �ل�ضتاء �ل�ضتاء

أصحابأصحاب
الترندالترند

مع العدد: جمتمع ال�سرطة

كيف قلب العالم الرقمي كيف قلب العالم الرقمي 
اإلعالم إلى مطّية اإلعالم إلى مطّية 

لتحقيق مآرب ال تخدم المجتمعاتلتحقيق مآرب ال تخدم المجتمعات

�قت�ضاد �لعرب�قت�ضاد �لعرب

 يف   يف  20222022

issue 613.indd   6issue 613.indd   6 27/12/2021   11:13 AM27/12/2021   11:13 AM



�ضاالت �لتزلج.. 

وجهة �ضياحية مميزة

هل توجد نهاية وحدود للكون؟

110�ضيار�ت   ..............
 

92

106

مئوية �الإمار�ت

�الإمار�ت و�إرها�ضات

منت�ضف �لقرن �لع�ضرين 

)3 من 4(

من ح�ضن  �إ�ضالم �ملرء

ميالد جديد

لعبة �حلّبار

بنات عبد �لرحمن...�ألطف و�أحيانًا 

�أ�ضر�س �لكائنات!

مي�ضاء ر��ضد

علي عبيد �لهاملي

طارق �ل�ضناوي

د. فالح حنظل

�أ. طالب �ل�ضحي

د. �ضمر �ل�ضام�ضي

58

90

114

60

108

80

املقاالت املنشورة تعبر عن وجهة نظر أصحابها وال تعبر بالضرورة عن رأي املجلة

اب العدد ُكتَّ

�ملر��ضالت:

وز�رة �لد�خلية

�س.ب: 38999

�الإمار�ت �لعربية�ملتحدة - �أبو ظبي

هاتف: 4028782 2 971+

www.moi.gov.ae
magazine999@moi.gov.ae

�ال�ضرت�كات:

�الأفر�د: 50 درهمًا

�ل�ضركات و�لدو�ئر �لر�ضمية و�لهيئات 

و�ملوؤ�ض�ضات: 150 درهمًا

�لرقم �ملجاين:

8009009

ت�ضدر �ضهريًا عن وز�رة �لد�خلية

�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة

رئيس التحرير

مدير التحرير

سكرتيرا التحرير

اإلخراج والتصميم

�لعقيد / عو�س �ضالح �لكندي

ع�ضام �ل�ضيخ

با�ضل ثريا

خالد �لظنحاين

مهن�د �ض�ال�م

خليل د�وود بدر�ن

رئيس لجنة تطوير المجلة

issue 613.indd   7issue 613.indd   7 27/12/2021   11:13 AM27/12/2021   11:13 AM



العدد 613 يناير 82022

أقوال ومواقف

بالنسبة للعالم العربي فإننا نؤمن باألخوة العربية وبضرورة 
استقراره ورفاهيته، فالعالم العربي ال يمكن أن يكون مجزأً. كما 
إن االستقرار واألمن والرفاهية االقتصادية فيه ال يمكن أن تكون 

مجزأة بحيث تقتصر على رقعة من دون غيرها وإال افتقد العالم 
العربي كله االستقرار والطمأنينة وأصبح مزعزعًا مهدداً.

مواقف ومقوالت مؤسس الدولة وباني نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
ب الله ثراه«،  والتي بها تستمر مسيرة دولة االتحاد نحو غد أكثر إشراقاً. »طيَّ
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9 العدد 613 يناير 2022

ال يجب أن يتصور إنسان على وجه األرض أن اإلسالم يتنافى مع متطلبات التنمية 
والنهضة، إذ إن قيم ديننا الحنيف تحث على المنعة والتقدم والكرامة، وهو يدعو 

إلى تسخير كل الطاقات من أجل خدمة أمة اإلسالم ورفع مستوى معيشتها. فنحن 
هنا في دولة اإلمارات العربية المتحدة كرسنا كل شيء وكل ثرواتنا في سبيل رفع 

مستوى المعيشة ألمتنا وتقدمها وازدهارها، ولو كنا شعرنا في لحظة بأن ذلك 
الشيء يتعارض مع ديننا الحنيف لما أقدمنا عليه. 
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العدد 613 يناير 102022

أخبار الوطن

خليفــة بن زايد ي�ضدر قر�ر�ت بت�ضكيل جمل�س �أمناء »حقوق �الإن�ضان«

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« قراراً بشأن تشكيل 
مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق اإلنسان. ونّص 
الوطنية  الهيئة  أمناء  مجلس  تشكيل  على  القرار 
عادل  مقصود  سعادة  برئاسة  اإلنسان  لحقوق 
فاطمة  وهم:  11 عضواً،  وعضوية  كروز،  عبدالله 
عبد  فاطمة  األحمدي،  محمد  مريم  الكعبي،  خليفة 
نور  المطروشي،  عبيد  ُكليثم  البدواوي،  الرحيم 
الدكتور  الصريدي،  راشد  أميرة  السويدي،  غانم 
أحمد  إبراهيم  محمد  المنصوري،  يوسف  أحمد 
الحمادي، الدكتور زايد سعيد الشامسي، الدكتور 
عبد العزيز عبد الرحمن النومان، وشهريار حيدر 

نوابي.
وبموجب القرار، يختار المجلس من بين أعضائه 
نائباً للرئيس يحل محله في حال غيابه، وتكون مدة 
عضوية المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ العمل 

بهذا القرار. 
الهيئة،  إنشاء  قانون  في  ورد  ما  على  وبناًء 
مجلس  أعضاء  الختيار  تشاورية  آلية  وضع  تم 
واألكاديمية  االستشارية  الجهات  من  األمناء 
ومؤسسات المجتمع المدني وذوي الخبرات الفنية 
والتخصصية، باعتبار أن عضويتهم هي بصفتهم 

الشخصية. 
كما أصدر سموه قراراً بتعيين سعادة الدكتور 
للهيئة  عاماً  أميناً  الغفلي  عبدالله  محمد  سعيد 
وزارة«.  »وكيل  بدرجة  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية 
وكذلك أصدر سموه قراراً بشأن مشاركة ممثلي 
أمناء  مجلس  اجتماعات  في  الحكومية  الجهات 

الهيئة الوطنية لحقوق اإلنسان. 
ونص القرار على ما يلي: ُيشارك ممثلو الجهات 

الحكومية التالية في أعمال مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق اإلنسان 
العدل،  الدولي، وزارة  والتعاون  الخارجية  اجتماعاته: وزارة  وحضور 
وزارة الداخلية، وزارة الموارد البشرية والتوطين، وزارة تنمية المجتمع.

وأكد القرار أن كل جهة من الجهات المنصوص عليها بالبند»1« من 

مصحوبة  الترشيحات  وُترسل  يمثلها،  من  باختيار  تقوم  المادة،  هذه 
ببيانات كافية عن المرشح إلى رئيس الهيئة، على أنه ال يكون لممثلي 
الجهات الحكومية المنصوص عليها بالمادة األولى من هذا القرار الحق 

في التصويت على الموضوعات المعروضة على مجلس األمناء.

.. ويمنح محمد بن سلمان »وسام زايد«

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« 
صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية 
الشقيقة »وسام زايد« الذي يمنح ألصحاب السمو والملوك والرؤساء وقادة 
الدول الذين يسهمون بدور بارز واستثنائي في ترسيخ العالقات بين بلدانهم 
ودولة اإلمارات العربية المتحدة، وذلك تقديراً لدور سموه المحوري في تعزيز 

العربية  والمملكة  اإلمارات  دولة  بين  المشترك  األخوي  والتعاون  العالقات 
وما  الراسخة  العالقات  هذه  بعمق  االعتزاز  عن  وتعبيراً  الشقيقة،  السعودية 
يجمع البلدين من روابط تاريخية متجذرة. وقدم صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، الوسام 
لصاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود خالل 

المراسم التي جرت في قصر الوطن في أبوظبي.
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محمد بن راشد  يرت�أ�س وفد �لدولة يف �لقمة �خلليجية بالريا�س

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« إطالق »إعالن اإلمارات للغة 
العربية« في جناح دولة اإلمارات بإكسبو 2020 دبي، بحضور أصحاب 
المعالي وزراء الثقافة العرب، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للغة العربية، 
الشؤون  عن  المسؤولين  الوزراء  لمؤتمر   22 الـ  الدورة  هامش  وعلى 

الثقافية في الوطن العربي. 
العربية  الدول  لجامعة  العام  األمين  برفقة  »حضرت  سموه:  وقال 
العربية في إكسبو دبي، والتي تنظمها  اللغة  العرب قمة  الثقافة  ووزراء 
وزارة الثقافة والشباب بالدولة اللغة العربية تستحق قمماً كثيرة ألنها قمة 
في الجمال.. وقمة في االتساع والشمول..وقمة في كونها وعاًء للحضارة 

بكل أبعادها«.
»إعالن  على  التوقيع  القمة  ضمن  أيضاً  »شهدت  سموه:  وأضاف 
اإلمارات للغة العربية« برفقة وزراء الثقافة العرب ووقعت معهم عليه.. 

نعلن من خالله التزامنا تجاهها لغًة لهويتنا وثقافتنا وعلومنا.. نلتزم بها 
لغًة للحياة«.

األمين  الغيط  أبو  أحمد  معالي  جانب سموه،  إلى  اإلعالن  على  ووّقع 
العام لجامعة الدول العربية، ومعالي محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة 
الثقافة والشباب ليصبح اإلعالن خريطة طريق موحدة لجميع المؤسسات 

في الدول العربية.
ورأت معالي نورة بنت محمد الكعبي أن إعالن اإلمارات للغة العربية 
يعّد مرجعاً للمسؤولين في الدول العربية إلطالق المبادرات والمشاريع 
وفي  القادمة.  األجيال  لدى  وتعزز حضورها  العربية،  اللغة  تحفظ  التي 
الوقت نفسه، تستشرف مستقبلها في الفضاء الرقمي والعوالم الجديدة 
والصناعات المرتبطة باللغة العربية، وتوظيف تكنولوجيا العصر في تعليم 

ونشر اللغة العربية، لتغدو لغة للحاضر والمستقبل.

.. ويشهد إطالق »إعالن اإلمارات للغة العربية«

 شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 
الله« في  الوزراء حاكم دبي »رعاه  مجلس 
للمجلس  واألربعين  الثانية  الدورة  أعمال 
األعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
اإلمارات في  دولة  ترأّس سموه وفد  حيث 
االجتماع الذي ُعقد برئاسة المملكة العربية 
أصحاب  وبحضور  الشقيقة،  السعودية 
في  المجلس،  دول  قادة  والسمو  الجاللة 
قصر الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض.

من  جملة  الرياض  قمة  وشملت 
العمل  بمسيرة  المتعلقة  الموضوعات 
الخليجي المشترك، وما تم تحقيقه في هذا 
التكامل  إنجازات نحو مزيد من  اإلطار من 
والتعاون بين دول المجلس، وسبل النهوض 
مختلف  الخليجي ضمن  التعاون  بمسارات 
المجاالت، بما يرقى إلى مستوى الطموحات 
وسعياً  التعاون،  هذا  لمستقبل  المأمولة 
للتوصل إلى كل ما من شأنه تحقيق الخير 
المجلس وشعوبه،  لدول  واألمن واالزدهار 
مالمح  رسم  في  التعاون  تعزيز  وأهمية 
على  بالخير  تعود  تنمية مستدامة  مستقبل 

شعوب دول المجلس، مع رصد مزيد من فرص التطوير االقتصادي، 
لمختلف  التصدي  في  الصف  ووحدة  المواقف  تنسيق  أهمية  وتأكيد 
أشكال التحديات التي تواجه دول المجلس من أجل تأكيد قدرتها على 
المأمولة  والطموحات  الرؤى  تطابق  ضوء  في  وتجاوزها  تحييدها 

لمستقبل المنطقة وبما يخدم مصالحها.
ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل 
سعود، ترأس صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبد 

العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع في 
المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعمال الدورة.

وتطرق سموه خالل كلمته إلى مجمل األوضاع في المنطقة العربية، 
والتطلعات إلى حل النزاعات بأسلوب سلمي يعتمد على الحوار من أجل 
ربوعها، مع  التنمية في  آفاق  وتعزيز  المنطقة،  واستقرار  أمن  ضمان 
تأكيد مبادئ حسن الجوار واحترام القرارات األممية، وتجنيب المنطقة 

جميع األنشطة المزعزعة لالستقرار.

.. ويمنح محمد بن سلمان »وسام زايد«

issue 613.indd   11issue 613.indd   11 27/12/2021   11:13 AM27/12/2021   11:13 AM



العدد 613 يناير 122022

أخبار الوطن

محمد بن زايد ومحمد بن سلمان.. يبحثان �لعالقات �الأخوية

.. ويلتقي قادة دول 

آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  بحث 
للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان 
األمير محمد  الملكي  السمو  المسلحة وأخوه صاحب 
العهد  ولي  سعود  آل  العزيز  عبد  بن  سلمان  بن 
المملكة  الدفاع في  الوزراء وزير  نائب رئيس مجلس 
العربية السعودية الشقيقة، في قصر الوطن بأبوظبي، 
العالقات األخوية الراسخة ومسارات التعاون الثنائي 
في  المجاالت  مختلف  في  لتنميته  الواعدة  والفرص 
ضوء الشراكة االستراتيجية الخاصة التي تجمع بين 
البلدين الشقيقين، ومجمل القضايا اإلقليمية والدولية 
ذات االهتمام المشتركة. ورحب صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان بأخيه صاحب السمو األمير 

محمد بن سلمان بين أهله وفي بلده دولة اإلمارات.
السعودية  عهد  ولي  الملكي  السمو  صاحب  ونقل 
السمو  إلى صاحب  الشريفين  الحرمين  خادم  تهاني 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 

الله«، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، وصاحب السمو الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان بمناسبة عيد االتحاد الخمسين، سائالً المولى عز وجل أن يديم 
على دولة اإلمارات وشعبها الرخاء والتطور واالزدهار.

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
قصر  في  المسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد 
ملك  السادس عشر غوستاف  كارل  بأبوظبي جاللة  الشاطئ 
مملكة السويد الذي قام بزيارة عمل إلى الدولة، شملت رعاية 
احتفاالت جناح السويد المشارك في معرض إكسبو 2020 دبي 
بالعيد الوطني لبالده. ونقل سموه إلى جاللته تحيات صاحب 
الدولة »حفظه  آل نهيان رئيس  الشيخ خليفة بن زايد  السمو 

الله« وتمنياته لبلده الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وبحث الجانبان عالقات الصداقة والتعاون وفرص تطويرها. 
الجمهورية  رئيس  ماكرون  إيمانويل  فخامة  سموه  والتقى 

الفرنسية في معرض إكسبو 2020 دبي.
ونقل سموه إلى فخامته تحيات صاحب السمو رئيس الدولة 
الصديق  ولبلده  والسعادة  بالصحة  له  وتمنياته  الله«  »حفظه 
السمو  صاحب  فخامته  واالزدهار.وهنأ  التقدم  من  مزيداً 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ودولة اإلمارات حكومًة وشعباً 
بمناسبة احتفاالت الدولة بيوبيلها الذهبي عيد االتحاد الــ 50، 
متمنياً للدولة دوام التقدم واالزدهار. وبحث الجانبان عالقات 

إطار  في  تنميته  وفرص  المشترك  التعاون  ومسارات  الصداقة 
الشراكة االستراتيجية المتميزة.

وشهدا توقيع عدد 13 من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين الدولتين.
رئيس  بخاري  محمد  فخامة  بأبوظبي  الشاطئ  قصر  في  سموه  التقى  كما 
جمهورية نيجيريا االتحادية، الذي يقام بزيارة عمل إلى الدولة، ورعى احتفاالت 
بالده باليوم الوطني، والتي أقيمت في إكسبو 2020 دبي.وبحث الجانبان عالقات 
اإلمارات  ودولة  سموه  فخامته  وهنأ  البلدين.  بين  التعاون  ومسارات  الصداقة 
قيادًة وشعباً بمناسبة اليوبيل الذهبي للدولة، متمنياً لإلمارات مزيداً من التقدم 

إسرائيل.  وزراء  رئيس  بينيت  نفتالي  معالي  سموه  التقى  وكذلك  واالزدهار. 
ورحب سموه بمعاليه معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم زيارته، وهي الزيارة األولى 
إلى الدولة، في دفع عالقات التعاون إلى مزيد من الخطوات اإليجابية لمصلحة 
البلدين وشعوب المنطقة.وأعرب معاليه عن سعادته بزيارته األولى إلى  شعبي 
مشيداً  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  ولقائه  اإلمارات  دولة 
بمستوى التعاون بين البلدين والخطوات التي يتخذانها انطالقاً من "اتفاق السالم 

اإلبراهيمي" الذي وقعه الجانبان.

محمد بن زايد خالل لقائه ماكرون 
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.. ويلتقي قادة دول 

 

سيف بن زايد  ي�ضتقبل وزر�ء د�خلية �لبحرين و�ألبانيا و�ضريالنكا 
نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ سيف  الفريق سمو  التقى 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الفريق أول 
معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية 

البحريني وذلك في إكسبو 2020 دبي.
التعاون  عالقات  استعراض  اللقاء  خالل  وجرى 
المتميزة القائمة بين اإلمارات ومملكة البحرين الشقيقة 
واألمني،  الشرطي  العمل  مجاالت  في  تعزيزها  وسبل 
والحديث حول الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي، ودوره 
في تعزيز تقارب الشعوب حول العالم، وأثره اإليجابي 
في الترويج للمنطقة، واالرتقاء بالعالقات بين دول العالم 

لما فيه مصلحة اإلنسانية.
وقام سموه ومعاليه بجولة في إكسبو، وزارا جناح 
البحرين، واطلعا على أقسامه وما يتضمنه من معروضات، 
تمثل جزءاً من أهم المهن التقليدية من النسيج إلى صيد 
اللؤلؤ وغيرها من تراث البحرين الزاخر، ومعروضات 
فنية تظهر ثقافة وتراث وتاريخ البحرين، ونماذج حية 
وعديدة من التراث البحريني األصيل، ونظرة مستقبلية 

لتعزيز االزدهار والرفاه االجتماعي.كما التقى سموه معالي 
بليدار جوتشي وزير الشؤون الداخلية في جمهورية ألبانيا 

الصديقة على هامش سباق جائزة االتحاد للطيران »الفورموال 1« الذي أقيم في 
جزيرة ياس بأبوظبي.

اإلمارات وألبانيا وسبل  بين  التعاون  اللقاء استعراض عالقات  وجرى خالل 
والمهرجانات  البطوالت  وأهمية  واألمني،  الشرطي  العمل  مجاالت  في  تعزيزها 
الرياضية اإلقليمية والدولية في تقريب المسافات بين الشعوب وتعزيز اللقاءات 

الدولية.

حضر اللقاء سعادة أيرمال دريده سفير جمهورية ألبانيا لدى الدولة وعدد من 
المسؤولين األلبان إلى جانب عدد من ضباط وزارة الداخلية.

وكذلك التقى سموه معالي سارات ويراسيكيرا وزير األمن العام في سريالنكا 
وذلك على هامش سباق جائزة االتحاد للطيران »الفورموال 1«. وجرى خالل اللقاء 
استعراض عالقات التعاون بين اإلمارات وسريالنكا وسبل تعزيزها في المجاالت 
استضافت  والتي  العالمية،  الرياضية   1 الفورموال  وبطولة  واألمنية،  الشرطية 

أبوظبي آخر جوالتها ودور الرياضة في تعزيز التقارب العالمي بين الشعوب.

.. ويزور جناحي مصر والفاتيكان في إكسبو دبي 
قام الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية بزيارة إلى جناح جمهورية مصر 

العربية المقام بمنطقة الفرص في إكسبو 2020 دبي
واستمع سموه من الدكتور خالد ميالد رزيق مدير الجناح 
ما  حول  لشرح  المعرض  في  األقسام  ومسؤولي  المصري 
التابوت  بينها  ومن  األثرية،  المعروضات  من  الجناح  يتضمنه 
والشاشات  األثرية  والمستنسخات  والنقوش  الفرعوني 
التاريخ المصري وتراث وثقافة  التفاعلية، والتي تظهر أصالة 
المصرية  والمشاريع  المستقبلية  الجديدة  والرؤية  مصر، 

العمالقة الحالية.
واطلع  التنقل،  منطقة  في  الفاتيكان  جناح  سموه  زار  كما 
ووثائق  نادرة  مخطوطات  من  الجناح  يقدمه  ما  على  سموه 
وتعرض  اإلنساني،  التواصل  تعمق  ومعروضات،  تاريخية 

المشتركات الكثيرة بين الشرق والغرب.
عن  شرح  إلى  الجناح  على  القائمين  من  سموه  واستمع 
التسامح  مفاهيم  متضمنة  يقدمها  التي  اإلنسانية  الرسالة 

واألخوة والسالم.
مدير  نيكوال  دي  بالجناح جوسيبو  رفقة سموه  في  وكان 

.. وخالل زيارته جناح الفاتيكان في إكسبو دبي الجناح، والمونسنيور توماس ترافني مصمم الجناح.

سيف بن زايد خالل لقائه وزير الداخلية البحريني
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متابعات

متابعة: با�ضل ثريا 

وزارة الداخلية تحتفل بيوبيلها 
الذهبي في أم القيوين ودبي

بالذكرى  احتفاالتها  الداخلية  واصلت وزارة 
ضمن  الذهبي(  )اليوبيل  لتأسيسها  الخمسين 
الخمسين،  االتحاد  بعيد  الدولة  احتفاالت 
وأقامت احتفالين في إمارتي أم القيوين ودبي. 
بن  سعود  الشيخ  السمو  رعاية صاحب  تحت 
لالتحاد  األعلى  المجلس  عضو  المعال  راشد 
حاكم أم القيوين، شهد سمو الشيخ راشد بن 
القيوين  أم  عهد  ولي  المعال  راشد  بن  سعود 
لها،  الذهبي  باليوبيل  الداخلية  وزارة  احتفال 
أم  في  العلم"  الخور"  بحديقة  أقيم  والذي 

القيوين. 
وقدم سمو ولي عهد أم القيوين التهنئة إلى 
نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق 
الداخلية  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 
إلى  مشيراً  للوزارة،  الذهبي  اليوبيل  بمناسبة 
واألمان  األمن  تعزيز  في  لها  الحيوي  الدور 

                                                                            الحضور في احتفال حتا وقوفاً للسالم الوطني                                                                 سمو ولي عهد أم القيوين يتسلم درعاً تذكارية

واإلسهام في مسيرة التنمية الشاملة في الدولة.
 وأكد سمو ولي عهد أم القيوين أن اإلمارات 
بحكمة ورؤية ودعم قيادتها ماضية في تعزيز 
النجاحات المحققة في الخمسين عاماً الماضية 
الريادة  من  جديدة  آفاق  نحو  طريقها  في 

والمنجزات والرفاه واالزدهار.
بن  حميد  الشيخ  معالي  االحتفال  حضر 

المعال  راشد  بن  سيف  والشيخ  المعال،  أحمد 
رئيس دائرة التنمية االقتصادية، والشيخ أحمد 
المجلس  رئيس  نائب  المعال  راشد  سعود  بن 
التنفيذي، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد 
بن  علي  والشيخ  المالية،  دائرة  رئيس  المعال 
أم  بلدية  دائرة  رئيس  المعال  راشد  بن  سعود 
القيوين  أم  من  المسؤولين  من  وعدد  القيوين 
الشعفار،  عبدالله  سيف  المستشار  وسعادة 
ومعالي الفريق عبدالله المري قائد عام شرطة 
دبي ، وسعادة اللواء سالم علي الشامسي وكيل 
والخدمات  للموارد  المساعد  الداخلية  وزارة 
المساندة ، وسعادة اللواء الشيخ راشد بن أحمد 
وسعادة   ، القيوين  أم  شرطة  عام  قائد  المعال 
عام  قائد  الكعبي  غانم  بن  أحمد  محمد  اللواء 
الداخلية  ضباط  من  وعدد  الفجيرة،  شرطة 

املعال: »الداخلية« 

ت�سهم مب�سرية التنمية 

ال�ساملة يف الدولة

issue 613.indd   14issue 613.indd   14 27/12/2021   11:14 AM27/12/2021   11:14 AM



15 2022 يناير العدد 613

وزارة الداخلية تحتفل بيوبيلها 
الذهبي في أم القيوين ودبي

والشرطة، وحشد من المواطنين والمقيمين. 

مناسبة وطنية 
وأوضح سعادة اللواء الشيخ راشد بن أحمد 
المعال قائد عام شرطة أم القيوين أنه في هذه 
فخر  بكل  نستذكر  الغالية،  الوطنية  المناسبة 
واعتزاز المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان »طيب الله ثراه« واآلباء المؤسسين الذين 
عقدوا العزم على تشييد صرح االتحاد الشامخ 
نحو  الثاقبة  بُرؤاهم  عصرية  دولة  وتأسيس 
المستقبل وترسيخ الثوابت والقيم األصيلة التي 

تسير على نهجها قيادتنا الرشيدة.
وأضاف أننا نؤكد بكل فخر واعتزاز حرص 
سمو  الفريق  من  وبتعليمات  الداخلية،  وزارة 
رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ 
تعزيز  على  الداخلية،  وزير  الوزراء  مجلس 
لالرتقاء  الشاملة  التنمية  مسيرة  في  دورها 
بقطاع العمل الشرطي في الدولة والحفاظ على 

أمن وأمان هذا الوطن.
 وقدم سعادته أسمى آيات التهنئة والتبريكات 
لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
وصاحب  الله«،  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
»رعاه الله«، وصاحب السمو الشيخ محمد بن 
القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد 
السمو  وأصحاب  المسلحة،  للقوات  األعلى 
أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات، 
وإلى شعب اإلمارات الوفي، راجياً المولى القدير 
الخير  وشعبها  اإلمارات  دولة  على  يديم  أن 

واألمن واالستقرار.

عزم متجدد
بالذكرى  احتفاالً  الداخلية  وزارة  أقامت  كما 
ضمن  الذهبي(  )اليوبيل  لتأسيسها  الخمسين 
احتفاالت الدولة بعيد االتحاد الخمسين، وذلك 
سلسلة  وضمن  دبي،  بإمارة  حتا  مدينة  في 
يتجدد  والتي  بالمناسبة،  المقامة  االحتفاالت 
بها العزم وتشحذ بها الهمم على تعزيز مسيرة 
وسمعتها  اإلنجازات،  مواصلة  في  اإلمارات 
سلم  على  المتقدم  وموقعها  الطيبة،  الدولية 

مؤشرات التنافسية الدولية.
حضر االحتفال معالي الفريق عبدالله خليفة 
اللواء  وسعادة  دبي،  شرطة  عام  قائد  المري 
الداخلية  وزارة  وكيل  الشامسي  علي  سالم 
المساعد للموارد والخدمات المساندة، وسعادة 
اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام 
شرطة رأس الخيمة، وسعادة اللواء محمد أحمد 
بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة، وعدد 
من ضباط وزارتي الداخلية والدفاع والشرطة، 

وحشد من المواطنين والمقيمين. 

فقرات متنوعة 
لدولة  الوطني  بالسالم  االحتفال  ابتدأ 

المتحدة، تال ذلك تقديم نبذة  العربية  اإلمارات 
والعروض  والفعاليات  الوزارة  احتفاالت  عن 
العسكري  العرض  المتضمنة، ثم مرور طابور 
حول  للجمهور  شرح  مع  العسكرية،  فاآلليات 
والقطاعات  المشاركة  والوحدات  المركبات 
األمن  وتعزيز  حفظ  في  وواجباتها  الرئيسية 
العرض  مسيرة  انطالق  ذلك  أعقب  واألمان، 
المدارس  من  الصامتة  للمشاة  العسكري 
عرض  ذلك  وتبع  الشرطة،  وفرق  العسكرية 

موسيقي لمجموعة من نجوم الغد ليأتي بعده 
العرض الموسيقي للفرق الشرطية.

االحتفال  خالل  فقرات  تخصيص  وتم 
التراثية،  الشرطية  األلعاب  ببطولة  للتعريف 
وأهدافها، واأللعاب المتضمنة، ودورها في حفظ 
الموروث الشعبي اإلماراتي وتعزيز هذه القيم 
للفرق  عرضاً  الفقرات  واشتملت  األجيال،  بين 
الزي  يرتدون  وهم  األلعاب،  بهذه  المشاركة 

التراثي المصمم لهذه األلعاب.

                                                                       من عرض اآلليات الشرطية في حتا

                                                            من العرض العسكري في احتفال أم القيوين
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الخمسين  االتحاد  بعيد  االحتفاالت  إطار  في 
رعاية  وتحت  المتحدة،  العربية  اإلمارات  لدولة 
وزارة الداخلية، أقامت مجلة »999« مجلة الثقافة 
االجتماعية واألمنية التي تصدر عن وزارة الداخلية 
تحت  أبوظبي  في  اإلمارات  قصر  بفندق  احتفالية 
الذهبي لدولة اإلمارات«،  اليوبيل  عنوان »احتفالية 
رئيس  بدران  داوود  خليل  بحضور سعادة  وذلك 
لجنة تطوير مجلة »999«، والعقيد عوض صالح 
ضباط  من  وعدد  المجلة،  تحرير  رئيس  الكندي 
وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة في الدولة، 
والشخصيات  الراعية  الجهات  ممثلي  من  وعدد 

والكتاب واإلعالميين.
وأكد سعادة خليل داوود بدران رئيس لجنة 

تحت رعاية وزارة الداخلية

»999« تحتفل بعيد االتحاد الخمسين

التي  أننا في مجلة »999«   »999« تطوير مجلة 
احتفاليتنا  وعبر  الداخلية  وزارة  عن  تصدر 
اليوبيل  عيد  الخمسين،  االتحاد  بعيد  الخاصة 
دولة  بمسيرة  نحتفل  الحبيبة،  لدولتنا  الذهبي 
عاماً  خمسين  مدى  على  واعتزاز  فخر  بكل 
متقدمة  لدولة  كأنموذج  واالزدهار،  النمو  من 
أرض  على  واألحالم  الرؤية  تبلور  وعصرية، 

الواقع.
وأضاف، أن هذه االحتفالية هي فرصة لبث 
الجديدة،  األجيال  في  واالعتزاز  المبادرة  روح 
له  بالمغفور  المتمثلة  االتحاد  بروح  وتذكيرها 
»طيب  الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان  الوالد 
الله ثراه«، وهو األمر الذي يسهم بتعزيز الفخر 

تحققت  التي  باإلنجازات  واالعتزاز  والتقدير 
خصوصاً عندما نذكرهم ببدايات دولة االتحاد. 

أولويات 
رئيس  بدران  داوود  خليل  سعادة  وأوضح 
لجنة تطوير مجلة »999« أن النهضة الحضارية 
به،  يحتذى  أنموذج  هي  اإلمارات  في  الشاملة 
التي  الرشيدة  القيادة  رؤية  ظل  في  وتحقق 
االتحاد  مؤسس  له  المغفور  رؤية  من  تنبثق 
وباني النهضة، وتستمر على يد سيدي صاحب 
نهيان رئيس  آل  زايد  الشيخ خليفة بن  السمو 
سيدي  أخوه  يعاضده  الله«،  »حفظه  الدولة 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

                          خليل بدران وعوض الكندي في صورة تذكارية مع المكرمين 

متابعة: با�ضل ثريا - ت�ضوير: حممد علي

issue 613.indd   16issue 613.indd   16 27/12/2021   11:14 AM27/12/2021   11:14 AM



17 2022 يناير 17العدد 613 العدد 613 يناير 2022

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي »رعاه الله«، وأخوه سيدي صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم 
أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس األعلى 
لالتحاد حكام اإلمارات، وتنفذ بأيدي وسواعد 
أبناء هذا الوطن المعطاء، األمر الذي حقق قفزات 
مجتمعاً  وشّكّل  كافة،  الصعد  على  ملموسة 

عالمياً يعد أنموذجاً فريداً للتعايش والمحبة. 
أكثر  وأضاف، أن مجتمع اإلمارات يعد أحد 
المجتمعات والدول أمناً وسعادة على مستوى 
سيدي  حرص  ظل  في  ذلك  ويأتي  العالم، 
نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على 
واقتباس  القدرات،  وبناء  المستمر،  التطوير 
المكتسبات  لحماية  الدولية  الممارسات  أفضل 
أي  تطور  ركيزة  األمن  يأتي  حيث  الوطنية، 
وتكاملها  القيادة  أولويات  سلم  وعلى  مجتمع، 
يعزز  فاألمن  للحكومة،  الوطنية  األجندة  مع 
المجتمع من أهم  الدولة، وسالمة وأمن  أركان 
أولوياتنا، وثقة المجتمع هي دعامتنا ورصيدنا 
وتحقيق  زيادته،  إلى  دائماً  نتطلع  الذي  الوافر 

المزيد من الرضا.
هذه  في  يسعنا  »ال  بالقول:  سعادته  وختم 
المناسبة العظيمة إال أن نشكر الجهات الراعية 
على دعمها المتواصل لجهود مجلة »999« في 
االجتماعية  الثقافة  نشر  في  رسالتها  تأدية 
مواطنين  من  المجتمع  أفراد  بين  واألمنية 

ومقيمين«.

خليل بدران يتوسط محمد القحطاني »يمين« وخليفة السويدي ومكتوم المزروعي »يسار«

خالد الظنحاني يلقي كلمة المجلة

سارة الكعبي وفاطمة البلوشي موزة الحمادي تقدم االحتفالية

من أجواء االحتفال
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مشاركة 
رئيس  الكندي  صالح  عوض  العقيد  وأشار 
تحرير مجلة »999« إلى أن المجلة، وبتوجيهات 
سيف  الشيخ  سمو  الفريق  سيدي  من  سامية 
الوزراء  بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
وزير الداخلية، وبمتابعة من سعادة خليل داوود 
بدران رئيس لجنة تطوير المجلة، وبجهود فريق 
عمل المجلة، وضمن رؤيتها وشعارها »مفهوم 
حرصت  بالمجتمع«،   الشرطة  لعالقة  جديد 
الرسمية  الوطنية  الفعاليات  المشاركة في  على 
الخمسين،  االتحاد  بعيد  والشعبية  والشرطية 
هذه المناسبة التاريخية التي احتفل بها جميع 
أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، وتوجت 
المجلة مشاركاتها بتنظيم هذه االحتفالية بعنوان 
اإلمارات«،  لدولة  الذهبي  اليوبيل  »احتفالية 
الداخلية  والتي جمعت نخبة من ضباط وزارة 
الجهات  وممثلي  للشرطة،  العامة  والقيادات 

الراعية والشخصيات والكتاب واإلعالميين.
وألقى مكتوم جمال المزروعي مدير الموارد 
حقول  لخدمات  أبوظبي  شركة  في  البشرية 

النفط كلمة الشريك االستراتيجي لالحتفالية. 

تكريم 
قام سعادة خليل داوود بدران والعقيد الكندي 
لالحتفالية،  الراعية  الجهات  ممثلي  بتكريم 
وإدارة فندق قصر اإلمارات والفنانة التشكيلية 
الهاملي  عبيد  وعلي  الشامسي  سمر  الدكتورة 
مدير مركز األخبار في مؤسسة دبي لإلعالم 
تقديراً  وذلك  الزعابي،  عبيد  جاسم  واإلعالمي 

لمساهماتهم في الكتابة بالمجلة.
الشاعر  ألقاها  قصائد  االحتفالية  وتخللت 
تراثية  وعروض  القحطاني  ناصر  بن  محمد 

قدمتها فرقة دبا الحربية.

متابعات

                .. ويكرمان د. سمر الشامسي خليل بدران وعوض الكندي يكرمان المزروعي

مريم األحمدي وفاطمة المزروعي

العميد د. عبد الله الشامسي والرائد حمدان الحفيتي

نتقدم بأحر التهاني والتبريكات الى

صاحب السمو الشيخ خليفـة بن زايـد آل نهيان
رئيس الدولة “حفظه ا�”

وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه ا�”

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي ونائب القائد االعلى  للقوات المسلحة

وأصحاب السمو أعضاء المجلس االعلى حكام ا�مارات 
وشعب دولة ا�مـارات 

بمناسبة اليـوم الوطني الخمسين
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ملفنا لهذا العدد يتناول موضوع »الترند«، بمعنى اإلعالم واإلثارة من أجل اإلثارة، وذلك سعياً 
منا إلى اإلجابة على أسباب هذه الظاهرة، وتجلياتها، ومسالك االنتقال من إعالم ال يفكر إال في 

الربح المادي، إلى إعالم تنموي حقيقي ولنجيب على تساؤالت كثيرة.
هل ابتعدت فعالً وسائل اإلعالم عن أداء دورها الحقيقي في تناول القضايا الحياتية التي تهم 
على  المشاهد  أو  القارئ  لتضع  االجتماعي  التواصل  بمالحقة وسائل  مطالبة  أنها  أم  مواطنيها 
حقيقة ما يجري حوله أوالً بأول؟ هل تعود »الصحافة الصفراء« التي تركز على اإلثارة من جديد 
وبشكل مختلف؟ هل تربح وسائل اإلعالم بأشكالها كافة من وراء الجري وراء »ترند« مواقع 
التواصل االجتماعي بعدما هبط توزيعها أو تراجعت نسب مشاهدتها؟ وهل للسلطات اإلعالمية 
الحكومية دور في ضبط المنظومة اإلعالمية أم يعتبرها بعضهم رقابة حكومية غير مطلوبة في 

عصر اإلعالم الجديد؟ 

أصحاب الترند
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الغالف

أي  حياة  في  رئيس  بدور  اإلعالم  يضطلع 
قدر  على  وظائف  يؤدي  وهو  دولة،  أو  مجتمع 
كبير من األهمية، فهو أوالً وسيلة لنقل المعلومات، 
أم علوماً. وثانياً وسيلة  أم أدباً  سواء أكانت أخباراً 
التي  بالقضايا  المجتمع  وتنوير  والتثقيف  للتوعية 
تهمه والتحديات التي تواجهه. ومن هنا فإن اإلعالم 
يلعب دوراً حاسماً في تكوين الرأي العام المحلي أو 
الرابعة«.  »السلطة  ولذلك يسمى  العالمي وتوجيهه، 
يتصف  الذي  هو  الحقيقي  اإلعالم  فإن  هنا  ومن 
بالمصداقية والشفافية، ويحرص على قيم المجتمع 
يراعي  كما  ويحميها،  واإلنسانية  الدينية  وثوابته 
الفرد والمجتمع والدولة ويخدمها، فيصبح  مصالح 
بذلك أداة بناء مهمة ومحورية، ولكن إذا ما فشل في 
القيام بهذه المهام التي ُوجد أصالً من أجلها، فيكون 
أو  تخريبياً،  األحيان  بعض  في  وربما  دوره سلبياً، 

حتى هداماً، سواء بقصد أو بغير قصد.
اليوم، تزداد الفجوة اتساعاً بين اإلعالم والواقع، 
منقسمة  باتت  التي  شو  التوك  برامج  ظهرت  حيث 
بوضوح بين التأييد والمعارضة والحياد في صورة 

حتقيق: خالد �لظنحاين

إعالمية متخبطة، بل إنها فوضى معلنة وبلبلة أبعدت 
نتساءل، لماذا  وهنا  الحقيقي،  اإلعالم  عن  المشاهد 
والجديدة  التقليدية  اإلعالم  وسائل  بعض  تلجأ 
الترند”  وهل  اإلثارة؟  أجل  من  لإلثارة  )الرقمية( 
هدف رئيس لبعض وسائل اإلعالم حيث التركيز على 
اإلثارة بدعوى »الجمهور عايز كده«؟، ولماذا لم يعد 
اإلعالم يركز على ما يهم الناس من قضايا حياتية 
هزلية  أفكاراً  المثارة  الموضوعات  ومعيشية وباتت 
وبرامج  اإلعالم  وسائل  تجري  ولماذا  وسطحية؟ 
يسعى  ما  هو  هذا  وهل  الترند؟،  وراء  شو  التوك 
الحكومات  ذلك:  عن  المسؤول  ومن  الجمهور  إليه 
وأصحاب الفضائيات الخاصة أم ضحالة اإلعالميين؟
وأخيراً ما المطلوب من أصحاب القرار واإلعالميين 
لترسيخ اإلعالم الذي يحترم ذكاء الجمهور.. وأين 
هو الجمهور؟.. هذه التساؤالت طرحتها »999« على 

عدد من اإلعالميين والمختصين.
مدير  الهاملي  عبيد  علي  اإلماراتي  الكاتب  يقول 
مركز األخبار، في مؤسسة دبي لإلعالم: تلجأ بعض 
اإلثارة  أجل  من  لإلثارة  التقليدية  اإلعالم  وسائل 

والمشاهدين،  والمستمعين  القراء  من  مزيد  لكسب 
وتفعل مثل هذا بعض وسائل اإلعالم الرقمية لكسب 
مزيد من المتابعين. وهذه وسيلة تفتقر إلى الشرف 

اإلعالمي، وإلى المهنية بطبيعة الحال.
ويضيف أن التنافس حق مشروع لكل وسيلة من 
وسائل اإلعالم على اختالف أشكالها وأنواعها. لكن 
هذا التنافس يجب أن يخضع لقواعد أخالقية ومهنية 
تمثل ركائز أساسية للعاملين في هذا المجال. وعندما 
ترفع أي وسيلة إعالمية شعار »الجمهور عايز كده« 
فهي إنما تتنازل عن قاعدة أساسية من هذه القواعد؛ 
هي أن الوسيلة اإلعالمية تقود وال تقاد. وهي قاعدة 
ال يمكن التنازل عنها حتى لو اختلف العصر وتغير 
عن  تتنازل  عندما  اإلعالمية  الوسيلة  ألن  األفراد، 
دورها القيادي، فهي تسلم زمامها لجمهور قد تتحكم 
في بعض أفراده غرائزهم وميولهم الشخصية التي ال 
تراعي القيم واألخالق والعادات والتقاليد واألعراف 
العامة. وهنا تتحول هذه الوسيلة إلى معول هدم ال 

رافعة بناء. وفي هذا تخريب ما بعده تخريب.
وعن انصراف اإلعالم عما يهم الناس من قضايا 

الغث والسمين
ملاذ� تلجاأ بع�س و�ضائل �الإعالم �لتقليدية و�جلديدة لالإثارة من �أجل �الإثارة؟
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حياتية ومعيشية وباتت الموضوعات المثارة أفكاراً 
أن  نستطيع  ال  الهاملي:  يوضح  وسطحية،  هزلية 
نعتبر هذا قاعدة عامة تنطبق على اإلعالم كله، فما 
زالت هناك وسائل إعالم ملتزمة برسالتها، وما زال 
هناك إعالميون متمسكون بالقيم األخالقية والمعايير 
المهنية التي يؤمنون بها، إعالميون يعتقدون أن العمل 
عاتق  على  وأن  ورسالة سامية،  اإلعالم شرف  في 
كبيرة،  ومهنية  أخالقية  مسؤولية  تقع  اإلعالميين 
القيم األخالقية  منوط بهم إلرساء  كبيراً  وأن دوراً 
والقواعد السلوكية السليمة. قد تختلف نسبة هؤالء 
اإلعالميين الشرفاء من بلد إلى بلد، ومن مجتمع إلى 

مجتمع، لكنهم موجودون بالتأكيد.
وليس  سعي،  نتفهم  أن  يمكن  أننا  أعتقد  يتابع: 
وراء  شو  التوك  وبرامج  اإلعالم  وسائل  جري، 
للقواعد  السعي  هذا  يخضع  أن  يجب  ولكن  الترند، 
أن  بمعنى  عنها.  تحدثنا  التي  والمهنية  األخالقية 
هي  تكون  أن  يجب  الوسيلة  لكن  مشروعة،  الغاية 

األخرى أخالقية ومشروعة أيضاً.
وحده  الجمهور  نحمل  أن  يمكن  ال  إنه  وقال 
نحملها  أن  يمكن  ال  إننا  كما  يحدث.  ما  مسؤولية 
وحدهم،  الخاصة  الفضائيات  وأصحاب  للحكومات 
بالضحالة.  اإلعالميين  كل  نتهم  أن  يمكن  وال 
المسؤولية في رأيي مشتركة بين الجمهور والوسيلة 
اإلعالمية ومالكها واإلعالميين العاملين في المجال. 
عندما يكون هناك وعي بين الجمهور، وعندما يكون 
هناك تغليب للمصلحة العليا على المصالح الخاصة، 
يصبح  المهنة،  بشرف  التزام  هناك  يكون  وعندما 

السعي إلى الترند وسيلة وليس غاية.
واإلعالميين  القرار  أصحاب  من  المطلوب  وعن 
لترسيخ اإلعالم الذي يحترم ذكاء الجمهور.. وأين 
المطلوب من أصحاب  الهاملي:  هو الجمهور، يشير 
القرار واإلعالميين لترسيخ اإلعالم الذي يحترم ذكاء 
الجمهور هو عدم التعامل مع الجمهور على أساس 
أنه سلعة تباع وتشترى، واحترام عقل الجمهور قبل 
أجل  من  المسؤولية  في  شريكاً  واعتباره  عاطفته، 
بناء مجتمعات سليمة وقادرة على إحداث الفرق في 
العملية التنموية التي تسعى جميع الشعوب واألمم 
لتحقيقها، من أجل عالم خال من األحقاد والمجاعات 

والحروب المدمرة. 

بيئة اإلثارة
جمعية  عضو  نقي  عبدالرحمن  الصحفي  ويرى 
اإلعالم  وسائل  عمل  من  أن  اإلماراتية  الصحفيين 
والشارع  القراء  انتباه  للفت  »اإلثارة«  وأساليبها 
لها  اختيارها  تم  أو  بعناية  ما، تختارها هي  لقضية 
بمعنى  دوماً  ليست  فاإلثارة  أخرى،  مؤسسات  من 
اإلثارة الغرائزية القريبة من وجدان الشباب بقدر ما 
هي إثارة قضايا لم تنبش منذ عقود مضت سواء في 
قضايا المجتمع وأمنه واستقراره األمني واالجتماعي 

واالقتصادي أو حالته اليومية.
فقط،  اإلثارة  أجل  من  لإلثارة  اللجوء  ويضيف: 
تتميز  أن  فاألصل  إعالمياً  خاطئ  لجوء  هو  بالطبع 
الوسيلة اإلعالمية بطرحها المتين للقضايا وتثير فيه 
تثير  أن  ال  والمفيد  للصح  العودة  نحو  العام  الرأي 

ترى  حين  في  فحسب  اسمها  ويذكر  عنها  ليقال 
المضمون فارغاً كالهباء المنثور.

وليس  اإلثارة  من  قريب  الترند  أن  نقي  ويعتبر 
مع  انتشر  جديد،  أجنبي  مصطلح  إنه  كما  ببعيد 
»السوشل  االجتماعي  التواصل  وسائل  دخول 
اسم  رفع  بهدف  اإلثارة،  بيئة  تعد  التي  ميديا« 
المؤسسة إعالمياً في السوق، وإذا علمنا بأن عموم 
المؤسسات اإلعالمية الغربية خاصة والمستقلة لها 
أطلقوا عليه  العالمية، فارتفاع ما  أسهمها باألسواق 
وأدائها  سمعتها  على  يؤثر  بالطبع  »الترند«  اليوم 
عليه  الحرص  أصبح  لذا  اإلعالمي  قبل  االقتصادي 

من سياسة المؤسسة.
وعن بعد اإلعالم عن القضايا الحياتية والمعيشية 
هزلية  أفكاراً  المثارة  الموضوعات  وباتت  للناس 
العموميات  إطالق  أحب  ال  نقي:  يجيب  وسطحية، 
في شتى شؤون الحياة وعمل المؤسسات واألفراد، 
أم  صحفية  أكانت  سواء  إعالمية  مؤسسات  لدينا 
دورها  تمارس  إلكترونية  أم  تلفزيونية  أم  إذاعية 
مختلف  في  مجتمعها  خدمة  في  الطليعي  اإلعالمي 
للسطحية  بعضها  ميل  الحظنا  وإن  األرض،  بقاع 
إلداراتها  أحياناً  النمطية  الصورة  تعكس  فهي 
الذي سمح  المجتمع  أو  وسياستها  فيها  والعاملين 
والسطحي،  الهزلي  النمط  هذا  في  باالستمرار  لها 
المجتمعات  في  الرابعة  السلطة  يعد  فاإلعالم 
المتحضرة، واإلعالمي له من المكانة ماهي للقاضي 
في حكمه على القضايا فكيف ننحدر به إلى مهرج 
أن جري وسائل اإلعالم وبرامج  أو ساذج؟ مشيراً 

علي الهاملي: »الرتند« 

غاية م�سروعة، لكن 

الو�سيلة يجب اأن تكون 

اأخالقية

عبدالرحمن نقي: 

الأ�سل يف الإعالم هو 

التميز يف الطرح املتني 

لق�سايا الإن�سان 

ندى الرئي�سي: �سرورة 

فر�ض العقوبات على من 

يتالعب بر�سالة الإعالم 

مل�سالح �سخ�سية
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الغالف

يواكب  تسويقي  جري  هو  الترند  وراء  شو  التوك 
يعملون  التي  التجاري  والسوق  المجتمع  ضحالة 
فيها.  ويؤكد نقي أن الحكومات لم تقصر في سن 
للعمل اإلعالمي والنشر الصحفي  المنظمة  القوانين 
اإللكتروني،  اإلعالم  كذلك  ينظم  بقانون  ذلك  ودعم 
تعد  أن  وإدارتها  اإلعالمية  المؤسسة  على  وبقي 
فيها  تخدم  التي  المدروسة  االستراتيجية  خطتها 
ال  طالما  موظف  هو  اإلعالمي  واليوم،  مجتمعها. 
يملك هذه المؤسسة واألصل أن يكون مبدعاً متقناً 
لرسالته اإلعالمية المميزة فهو القائم على مصلحة 
المجتمع والمقيم اللتزامه بتطبيق النظم سعياً نحو 
على  خلدون  ابن  بها  حلم  التي  الفاضلة  المدينة 
القرار  أصحاب  أن  ويوضح  الماضية.   القرون  مر 
انتهوا منذ عقود في البلدان كافة من سن القوانين 
المنظمة، ولكن المضمون هنا يتبع سياسة المؤسسة 
اإلعالمية قبل كل شيء، والصحفي هنا موظف كما 
أسلفت ال يملك حكماً على مؤسسته ليروج لمضامينه 
وإثارة  الترند  لرفع  وتسعى  ترفضها  هي  طالما 
دورها  يبقى  فيما  غير،  ال  »اسمها«  حول  الجمهور 
هامشياً في المجتمع؛ مجرد مؤسسة ترفيه وليست 
اختالف  وهناك  ونشر،  وصحافة  إعالم  مؤسسة 
كبير بين المؤسسة الترفيهية والمؤسسة اإلعالمية؛ 
فالصحفي صحفي والمهرج مهرج. والجمهور أحياناً 
يغيب وال تسمع له المؤسسة اإلعالمية حين تبتعد 
»بريد  مثل  وبرامجه  الصدى  رجع  صفحات  عن 
الصحيفة  مع  الجمهور  تفاعل  يعكس  الذي  القراء« 

فكيف له تقديم رأيه؟

ثقافة اإلثارة
ورأي  تتفق  الرئيسي  ندى  اإلماراتية  اإلعالمية 

وسائل  بعض  تلجأ  قد  وتقول:  نقي،  عبدالرحمن 
اإلعالم التقليدية والرقمية إلى اتباع ثقافة »اإلثارة« 
لتراجع  السبب  إرجاع  ويتم  غير،  ال  اإلثارة  بهدف 
محتواها  عن  الجمهور  رضا  وعدم  عليها  اإلقبال 
تواكب  ال  التي  اإلعالمية  رسائلها  ومضامين 
فاتجهت في استسهال طرح  المتغيرات من حولها، 
بقدر  الجمهور  تهم  ال  التي  السطحية  المواضيع 
االنتباه  للفت  والفضائح  اإلثارة  على  تعتمد  أنها  ما 
وتحقيق أكبر نسب مشاهدة، وجذب المعلنين ال إفادة 

الجمهور.
وسائل  كانت  القريب  الوقت  حتى  وتضيف: 
إبراز  على  تحرص  والرقمية  التقليدية  اإلعالم 
بهدف  غيرها،  دون  من  معينة  خبرية  قصص 
ولكن  وتثقيفه،  وتوعيته  الجمهور  انتباه  إثارة 
اهتمام  تزايد  المتسارع  التكنولوجى  التقدم  مع 
وتفاعل الجمهور عبر وسائل التواصل االجتماعي، 
وسائل  بعض  لجأت  التسارع  ذلك  ولمجاراة 
متخلية  »الترند«  بـ  يسمى  ما  لمجاراة  اإلعالم 
عن مفاهيم المهنية والرصانة اإلعالمية واحترام 
خبرية  قصص  وراء  والسعي  الجمهور،  عقول 
يروي  ما  بقدر  النخبة،  بذائقة  يرقى  ومحتوى ال 
واألخبار  والفضائح  اإلثارة  عن  الباحثين  ظمأ 
الهزلية والسطحية، بهدف توسيع قاعدة انتشارها 

وزيادة عدد متابعيها، وجذب المعلنين.
ومعيشية  حياتية  قضايا  اإلعالم  إهمال  وحول 
الكبير  الدور  ينكر  أحد  ال  الرئيسي:  تشير  للناس، 
الذي قام به اإلعالم وال زال، وإن كانت ال تزال الكثير 
المهنية  نهج  على  تسير  اإلعالمية  المؤسسات  من 
وخدمة  اإلعالمية  رسالتها  نشر  في  والمصداقية 
المتلقي... إال أن هناك من حاد عن الدرب وتخلى عن 

تخدم  ال  وأمورأخرى  أهداف  لتحقيق  الرسالة  هذه 
إال نفسها، في ظل التغييرات وظهور وسائل اإلعالم 
الجديدة التي لعبت دوراً رئيساً في نشر اإلشاعات 
وتأجيج الرأي العام وتقديم قصص خبرية سطحية 
أو تعتمد على الفضائح واإلثارة لجذب الجمهور من 

مختلف شرائح المجتمع.
وترى الرئيسي أن جري وسائل اإلعالم وبرامج 
الشهرة  عن  بحثاً  يأتي  الترند،  وراء  شو  التوك 
أن  العلم  مع  أهدافها،  يحقق  بما  الجمهور  وجذب 
قد  ولكنها  وبريئة  عفوية  تعتبر  قد  الترندات  بعض 
تسلك مساراً مغايراً من بعض المستغلين الذين قد 
يستغلون الترند بتحريكه نحو اتجاه آخر يخلق البلبة 

في المجتمع. 
الميزان  التعميم ولكن كفة  الخطأ  أنه من  وتؤكد 
تميل للجمهور الذي بات يبحث عن اإلثارة والفضائح 
ليجعل منه ترند، والمسؤولية مشتركة على الجميع.. 
بقطاع  المعنية  قنواتها  عبر  الحكومات  على  يجب 
على  وقراراتها  ورقابتها  سلطتها  فرض  اإلعالم 
المؤسسات اإلعالمية المختلفة سواء أكانت حكومية 
أم خاصة، وضرورة معاقبة كل من يتجاوز األعراف 
اإلعالمية والمهنية سواء على المؤسسات أو األفراد 

اإلعالميين.
بقوانين  االلتزام  على ضرورة  الرئيسي  وتشدد 
على  العقوبات  وفرض  اإلعالمي،  العمل  وأخالقيات 
من يتالعب برسالة اإلعالم لمصالح شخصية تؤثر 
الجمهور  على  وتقع  وتشوه سمعته،  المجتمع  على 
اإلعالم  وسائل  عن  االبتعاد  في  األكبر  المسؤولية 
اإلعالم  لرسالة  تسيء  التي  المشبوهة  الجهات  أو 
الحقيقية وتعتمد على نشر الفضائح واإلثارة، فهي 

ال تخدم إال نفسها وال تحقق إال مآربها.

نتقدم بأحر التهاني والتبريكات الى

صاحب السمو الشيخ خليفـة بن زايـد آل نهيان
رئيس الدولة “حفظه ا�”

وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه ا�”

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي ونائب القائد االعلى  للقوات المسلحة

وأصحاب السمو أعضاء المجلس االعلى حكام ا�مارات 
وشعب دولة ا�مـارات 

بمناسبة اليـوم الوطني الخمسين
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صاحب السمو الشيخ خليفـة بن زايـد آل نهيان
رئيس الدولة “حفظه ا�”

وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه ا�”
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العدد 613 يناير 262022

الغالف

على  والرقمية  التقليدية  اإلعالم  وسائل  تطارد 
السواء منذ سنوات اتهامات عدة، جراء تبعيتها لما 
»يشير« عبر السوشل ميديا، أو »يبث« عبر برامج 
لألخبار  صانعة  من  لتتحول  ليالً،  شو«  »التوك 
واألخبار  اإلشاعات  من  لكثير  ومروجة  ناقلة  إلى 
وراءه  تلهث  الذي  »الترند«  مسمى  تحت  الملفقة، 
الكثير من المواقع االخبارية وبرامج التلفزة، وحتى 
العالية،  بالمصداقية  تتسم  كانت  ورقية  صحف 
تاركة دورها في تناول القضايا الحقيقية للمجتمع.

النظر  وجهة  عن  إعالميون  يدافع  المقابل  في 
هذه بالقول، إن اإلعالم الرقمي والسوشيال ميديا، 
، بعدما  الصحفي  الواقع  ألواناً جديدة على  فرض 
حياة  على  االجتماعي  التواصل  مواقع  هيمنت 
باإلعالم  يسمى  ما  وأن  ونساء،  رجاالً  الماليين 
التي  على مالحقة  »الترندات«  الجديد بات مجبراً 
تتغير على مدار الساعة محلياً وإقليمياً، بهدف تلبية 
احتياجات األجيال الجديدة من المعرفة، وما يدور 

حتقيق- ليلى عبد�حلميد- م�ضر

حولها.
بحسب شريف عامر اإلعالمي الشهير بفضائية 
»بي بي سي مصر«، في رده على حملة االنتقادات 
يوسف  استضافة  جراء  مؤخًرا  إليه  وجهت  التي 
سوسته صاحب أغنية »البطة شيماء«، وهى أغنية 
في  البرنامج  وأسهم  بـ»التافهة«،  كثيرون  يصفها 
الترويج لها، إذ تجاوز عدد مشاهدتها أكثر من 5 

ماليين مشاهدة.
يقول عامر في رده على االتهامات الموجهة له 
ولإلعالم بشكل عام: »هناك خلل جسيم في فهم 
طبيعة العمل الصحفي بأنواعه، فالصحافة تنقل وال 
الضوء  تلقي  تحاكم..الصحافة  وال  تناقش  تروج، 
طالما  إيجاباً  أو  سلباً  تخدمه  الذي  المجتمع  على 
واختالق،  كذب  أو  لقانون  خرق  ذلك  في  يكن  لم 
فالمجتمع الذي نخدمه ال هو جهنم وال هو المدينة 
ماليين   7 أو   6 مصر  سمعة  أفسد  الفاضلة..فهل 
شاهدوا فيديو صاحب مهرجان شيماء؟ هل نقاتلهم 

أم نناقش بمنطق وعقل دالالت مشاهداتهم«؟ 
جدالً  تثير  التي  فقط  شيماء«  »البطة  وليست 
واسعاً حول دور اإلعالم الجديد في حياة الشعوب 
العربية، فقد سبقتها الكثير من األحداث المشابهة 
التي يقول خبراء اإلعالم إن وسائل اإلعالم كافة 
مقروءة ومسموعة ومرئية وإلكترونية، باتت تلهث 
مالحقة  مسمى  تحت  الساعة  مدار  على  وراءها 
في  والتشويق  اإلثارة  على  يركز  الذي  »الترند« 
تناول األخبار واألحداث والتي كثيراً ما يتضح بعد 
نشرها عدم صحتها، مما يضع الكثير من وسائل 

اإلعالم في ورطة النشر بدون تحقق.
وبحسب إعالميين وخبراء إعالم التقتهم »999«، 
فإن حالة من عدم الرضا تجاه أداء اإلعالم تسود 
اآلن أرجاء العالم العربي كافة، إذ تركز الكثير من 
وسائل اإلعالم بأنواعها كافة على كل ماهو مثير 
وسطحي من األغاني الهابطة لفناني المهرجانات، 
ومتابعة  الفنية،  األحداث  في  الفنانات  وفساتين 

إعالم »البطة شيماء«
هل تخلت و�ضائل �الإعالم عن دورها �حلقيقي باجلري ور�ء »�لرتند«؟
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الصفحات الخاصة لنجوم الفن والرياضة وتداول 
حين  في  عوائلهم،  أوساط  في  األسرية  الخالفات 

يندر تناول القضايا الحقيقية التي تهم المواطن.
هل ابتعدت فعالً وسائل اإلعالم عن أداء دورها 
تهم  التي  الحياتية  القضايا  تناول  في  الحقيقي 
مواطنيها أم أنها مطالبة بمالحقة وسائل التواصل 
المشاهد على حقيقة  أو  القارئ  االجتماعي لتضع 
»الصحافة  تعود  هل  بأول؟  أواًل  حوله  يجري  ما 
الصفراء« التي تركز على اإلثارة من جديد وبشكل 
مختلف ؟ هل تربح وسائل اإلعالم بأشكالها كافة 
بعدما  ميديا«  السوشل  »ترند«  وراء  الجري  من 
تراجعت نسب مشاهدتها؟ وهل  أو  توزيعها  هبط 
ضبط  في  دور  الحكومية  اإلعالمية  للسلطات 
رقابة  بعضهم  يعتبرها  أم  االعالمية  المنظومة 

حكومية غير مطلوبة في عصر اإلعالم الجديد؟ 

الجمهور ..السبب
»اليوم  صحيفة  تحرير  رئيس  القصاص  أكرم 
يستقطب  اخباري  موقع  أكبر  صاحبة  السابع«، 
يعتبر  الساعة،  مدار  على  بالماليين  متابعات 
التواصل  أدوات  عصر  منتجات  أحد  الترند  أن 
بوك«  »الفيس  صفحات  في  ويولد  االجتماعي، 
وغيرها،  شات«  و»سناب  و»يوتيوب«  و»تويتر« 
ويختلف عما تنشره الصحف والمواقع اإلخبارية، 
لكن بعض المواقع تحرص على تحصيل نسبة من 
أنه  القراء والمتابعين، لذلك تتعامل مع األمر على 

منتج إخباري.

فنية  بقضايا  تتعلق  الترندات  »أغلب  ويضيف: 
أو  وفساتين  مالبس  حتى  أو  أغان  أو  نميمة  أو 
الصفحات  على  حتى  أو  تلفزيونية  تصريحات 
الشخصية، ومع كل فقاعة تنفجر على السوشيال 
أن  وقبل  تفسير،  محاولة  في  بعضهم  يبدأ  ميديا 
يصلوا إلى التفسير، يكون الترند نفسه مات وولد 

غيره، ويتراجع االهتمام حتى يظهر غيره«.
شيماء«  البطة  »أغنية  ترند  مع  هذا  حدث 
فني،  مهرجان  في  فنانات  مالبس  مع  وقبلها 
منها  والقليل  ومدعين،  لنصابين  الترندات  وبعض 
يؤكد  استثناء  وهو  طبيعية،  أو  جادة  لموضوعات 
القاعدة، وغالبا ما تكون دورة حياة الترند يوماً أو 
يومين أو أسبوعااً على األكثر، لكنها اآلن أصبحت 
حالة يسعى بعض المستخدمين للتكسب منها مع 
استعداده لفعل أي شيء يمكن أن يجذب المتابعين.
ويبرئ القصاص وسائل اإلعالم من المساهمة 
في انتشار الترندات، ويقول:»في الحقيقة أن الفاعل 
في كل الترندات هو الجمهور المستخدم بدرجاته 
ومن  ويتفاعل،  يشاهد  الذي  فهو  ومستوياته، 
المشاهدات تأتي اإلعالنات واألرباح، والمستخدم 
كان  وإن  مستتر  الفاعل  بينما  فاعالً،  نفسه  يرى 
في  تشارك  اإلعالمية  المنصات  وبعض  معلوماً، 
أسميته  ما  إخباري، وهو  الحفل كجزء من نشاط 

تطبيق شعار »من جاور الترند يسعد«.
وسائل  بعض  الوقت  ذات  في  ُيحمل  أنه  غير 
اإلعالم التي تجري  وراء الترند بحثاً عن نصيب 
تحمله  لما  الواسع  االنتشار  الكعكة مسؤولية  من 

»الترند  ويضيف:  وأحداث،  وقائع  من  الترندات 
الذي  اإلعالم  عن  بعيداً  وينفجر،  وينتفخ  ينطلق 
هو رد فعل، وبعضه يجرى وراء الترند لكنه ليس 
مسؤوالً عن الفعل، وهي أمور يفترض أن يضعها 
في اعتباره كل من يريد تفسير هذه الظواهر، ومن 
دون تعال على الظاهرة أو محاولة تلبيس الصحافة 
جزئية  هنا  فالمسؤولية  المسؤولية،  اإلعالم 

وموزعة«.
ويتابع »أن الترند ينفجر في مواقع السوشيال 
تجاهلته  أو  معه  الصحافة  تعاملت  وسواء  ميديا، 
يتخذ مساره بصرف النظر عن المنصات اإلعالمية، 
لم تظهر  المهرجانات  أغاني  أن  ذلك  والمثال على 
المشاهدات  ماليين  تجد  هذا  ومع  اإلعالم،  في 
ترنداً  لتصبح  المحلي  تتجاوز  بل  والمستمعين، 
أو  للصحافة  دور  يوجد  ال  وبالتالي  عالمياً، 

الفضائيات في صنع الترندات«.

الترند ينافس الكورونا
صاحب  رزق  حمدي  الصحفي  الكاتب  ويرى 
برنامج تلفزيوني في إحدى الفضائيات المصرية، 
أن الترند بات صيحة عالمية تركت بصماتها على 
بغزارة  تهطل  فهى   ، المصرية  التفاعلية  الحالة 
لم  لو  يقولون  وكما   ، االلكترونى  الفضاء  من 
يجدوا الترند الخترعوه رغبة في التفاعل ، وهناك 
متفاعلون مع الترندات حتى الومضة األخيرة ليالً”.

العدوى،  حد  بلغت  الترند  حمى  أن  والحقيقة 
من  المعقول  تجاوزت  فيها  المحمومة  والرغبة 

اأكرم الق�سا�ض:

 الإعالم ي�سارك يف 

احلفلة حتت م�سمى »من 

جاور الرتند ي�سعد«

حمدي رزق: 

عدوى الرتند تناف�ض 

كورونا وحتقق مدخولت 

مالية كبرية

عماد مكاوي: و�سائل 

الإعالم تخلت عن دورها 

يف خدمة املجتمع وهمها 

مالحقة الرتندات 
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الغالف

هناك  تعد  ولم  واإلنساني،  االجتماعي  السياق 
محرمات وال محظورات في وجه الترند، فالدائرة 
مغلقة على من فيها، ومن خارجها يتسمعون على 
صدى الترند، ويتفاعلون مع فبركات صناعة الترند، 
مالية رهيبة من  الترند يحقق مدخوالت  إذ يحقق 
هندسية،  بمتوالية  تتفاعل  التي  المشاهدات  كثافة 
وتتكاثر الترندات كالبكتيريا السامة تسمم األجواء، 
حالة  وتثير  اإللكتروني،  الفضاء  تلوث  ومخلفاتها 
من الدهشة الممزوجة باالمتعاض أحياناً والغبطة 

أحياناً أخرى.
بحكاية  تبدأ  المغلقة  الدائرة  أن  رزق  ويضيف 
بسيطة فيها مشهيات لذيذة أو مثيرة أو شاذة عن 
العناوين  في  الحارة  البهارات  بعض  مع  السياق، 
مشاهدات  تجتذب  حالة  إلى  لتتحول  الصحافية، 
كثيفة، ويتحول العادي إلى ترند، وبالعدوى يتحور 
الترند بطريقة فيروسية تنافس كورونا في التحور 
وشدة العدوى، فيصير الترند وباء كاسحاً للفضاء 

اإللكتروني.
الترند بحكاية صحفية أو فضائية أو  وقد يبدأ 
على صفحة فيسبوكية ذات محتوى بصري الفت، 
، فكرة  ، قصة شاذة  صوت غليظ، مالبس غريبة 
مجنونة تحلق في الفضاء اإللكتروني لتثير ضجة 
إعالنات  إلى  تتحول  »اليكات« ومشاهدات  وتمطر 
تهطل  مالية غير متخيلة  ، تحقق مدخوالت  كثيفة 

على بعضهم من جراء الترند.
قصة  أيضاً  يكون  قد  الترند  أن  الثاني  األمر 
تلتقط  عادية  أو  مجهولة  صفحة  في  تبدأ  مثيرة 
وقصة  مثير،  عنوان  إلى  تتحول  مجنونة،  فكرة 

مرغوبة في صفحات أولى تلتقطها فضائيات تبحث 
عن »صيد ثمين« وتدورها تدوير المخلفات لتصنع 
نفاذة  رائحة  ذو  فسيخ«  أصل  من  »شربات  منها 
لتدور في الفضاء اإللكتروني لتتساقط على المواقع 
الشتاء، يخلف أرضاً  اإللكترونية كمطر  والحوائط 

زلقة تعلق بالصفحات اإللكترونية.
فنية  بالتصنيف  الترندات  فإن  رزق  وبحسب 
تتصدر  أسماء  إلى  تستند  طبية،  أو  رياضية  أو 
الترندات أشهرها الفرعون المصري محمد صالح 
بأهدافه المثيرة للخيال، فضالً عن أغنيات مطربي 
المهرجانات، وهؤالء بأصواتهم النشاز، ومالبسهم 
كما  الترند  يركبون  العجيبة  وموسيقاهم  الغريبة، 

يقولون.
والقول بأن أجهزة استخبارات أو حكومات وراء 
شيوع الترندات، قول ال يستند إلى حقائق، بل حكي 
في الفضاء اإللكتروني، فالترند صناعة إلكترونية 
تجد  التي  االجتماعي  التواصل  شركات  وراءها 
عليها  تبني  وأرضية  حاضرة،  بضاعة  الترند  في 
حمالتها االعالنية الضخمة العابرة للحدود، كما إن 
لم  الترند  على  المحملة  اإللكترونية  التجارة  حجم 
إعالنياً  مردوداً  تحقق  ولكنها  بعد،  إحصاؤها  يتم 
يتصفحها  التي  االعالنات  متوالية  عليه  تؤشر 

المقبلين على مطالعة الترند.
وفي النهاية فإن التوقعات بانحسار الترند غير 
تحولت  الترند  أن  ذلك  المنظور،  األمد  في  واقعية 
إلى عدوى في المنطقة العربية، وإن كانت تنقصنا 
المؤشرات االحصائية عن حمى الترند عالمياً ربما 

لحاجز اللغة.

مكاسب ومخاطر
اإلعالم  أستاذ  مكاوي  عماد  حسن  رأي  وفي 
بجامعة القاهرة يرى أن اإلعالم الجديد أتاح واقعاً 
افتراضياً جديداً، ومنصة لعرض جميع األفكار بال 
تحفظ، وجعل المواطن ليس متلقياً سلبياً كما هو 
الحال في اإلعالم التقليدي، وإنما مشاركاً فعاالً في 
التواصل  مواقع  أن  عن  فضالً  االتصالية،  العملية 
عن  للتعبير  جديدة  منصات  صارت  االجتماعي 
بعض األفراد والفئات الذين ال يجدون ألصواتهم 

صدى في منصات اإلعالم التقليدي.
هي  باتت  الجديدة  الوسائل  إن  يقول  والواقع 
البديل المناسب والمتاح للتعبير عن مشاعر العديد 
من فئات المجتمع ورفضهم ومخاوفهم وتطلعاتهم، 
يعتقدون  التي  التقليدية  اإلعالم  وسائل  عن  بعيداً 
أنها ال تعبر عنهم، وأصبحوا يخوضون في مختلف 
المستبعدة  أو  عنها،  والمسكوت  الشائكة،  القضايا 

من اهتمامات وسائل اإلعالم التقليدية. 
الكثيرة  المخاطر  ينفي  ال  ذلك  »كل  ويضيف: 
بينها  ومن  الجديد،  اإلعالم  عليها  ينطوي  التي 
تهديد األمن القومي، والثقافة السائدة، والتجسس، 
اإلشاعات  وترويج  الخصوصية،  وانتهاك 
وتفتيت  المنحرف،  والفكر  المغلوطة،  والمعلومات 
الشعور  وتكريس  شظايا،  إلى  الموحد  الجمهور 
وتقليص  واإلحباط،  واالكتئاب  والوحدة  بالعزلة 
التفاعل األسري، وانتشار مرض إدمان اإلنترنت... 
هذا  مع  بإيجابية  التعامل  على  يجبرنا  ذلك  كل 
الوضع الجديد الذي أفرزته ثورة االتصاالت التي 

بدأت ولم تنته بعد«.
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لكن في المقابل، فإن اإلعالم التقليدي الذي فقد 
الكثير من دوره، يظل إعالماً مؤسسياً يعتمد على 
تقديم الرسائل المدققة، وبالتالي أقرب للموضوعية، 
أداء  تراقب  التي  الرابعة  السلطة  بمثابة  وهو 
السلطات الثالث التنفيذية والتشريعية والقضائية، 
المعرفة باعتباره جوهر  المواطن في  لحق  توفيراً 

العمل اإلعالمي.
يتعامل  التقليدي  اإلعالم  أن  مكاوي،  ويتابع 
تتعارض  ال  التي  المسؤولة  الحرية  إطار  في 
بمتطلبات  ويلتزم  وتقاليده،  المجتمع  قيم  مع 
الدولة  في  السائد  لالتجاه  وتروج  القومي،  األمن 
واالجتماعية،  واالقتصادية  السياسية  والمقومات 
الذي يتحرر من  الجديد  اإلعالم  وهو على خالف 
تحكم  التي  والتنظيمية  والمهنية  المعرفية  التقاليد 
الجديد  فاإلعالم  التقليدية،  اإلعالم  وسائل  عمل 
والرسائل  مؤسسياً،  وليس  فردياً  معظمه  في 
يقابلها حرية مطلقة  التقليدي  اإلعالم  المدققة في 
يفتقد  وبالتالي  الجديد  اإلعالم  في  ضوابط  بال 
يسمى  ما  خطورة  تأتي  هنا  ومن  للموضوعية. 
الذي أصبح سمة وسائل  »الترند«،  وراء  بالجري 
اإلعالم بكافة ألوانها حالياً، والتي ابتعدت عن تناول 
الجري  المجتمع، وأصبح همها  تهم  التي  القضايا 
وراء األحداث واألخبار واإلشاعات التي تنشر عبر 
السوشيال ميديا، والتي تجتذب ماليين المشاهدات، 
كبيرة  أرباحاً  االخبارية  للمواقع  يحقق  ما  وهو 
نتيجة عمليات الدخول الكبيرة لمواقعها من القراء 

الذين يبحثون عن كل ما هو مثير.
تغييرات  اتخاذ  مكاوي، سرعة  رأي  في  والحل 
لمواكبة  كافة  اإلعالم  وسائل  أداء  في  جذرية 
المعلومات  بث  سرعة  في  تتمثل  الجديد،  الوضع 

الحفاظ  مع  رقابة  أو  حجب  دون  من  وتداولها 
على دقة المعلومة، وإتاحة مساحات أكبر للتفاعل 
أمام  العام  المجال  وفتح  اآلراء،  وتبادل  والنقاش 
الفئات المهمشة للتعبير عن آرائها بحرية، وتحديد 
أولويات االهتمام بالقضايا المختلفة، وإتاحة تبادل 
والتسامح  الحرية  من  مناخ  في  واألفكار  الرؤى 

واحترام اآلخر.

إعالم ال نعرفه
اإلعالم  أستاذ  المرسي  محمد  الدكتور  ويتفق 
بجامعة القاهرة في الكثير مع ما ذهب إليه مكاوي 
ويضيف أن الكثير من وسائل اإلعالم ال تجد قراء 
المشاهد ال يجد  أو  القارئ  أن  ذلك  أو مشاهدين، 
مشاكله  مع  تتفاعل  أو  عنه  تعبر  وال  نفسه،  فيها 
في  إليه  تنزل  وال  وطموحاته،  وآماله  وقضاياه 
تحاوره  والقرية كي  المدينة  في  والحارة  الشارع 
وتتناقش معه ، فهى صحف أو قنوات تتعامل مع 
ال  نحن  وبالتالي  نعايشه  وال  نعرفه  ال  آخر  عالم 

نعرفها وال نتفاعل معها وال نشاهدها.
 ومن واقع المتابعة للكثير مما يعرض أو يبث أو 
»يشيّر« على المواقع ووسائل التواصل االجتماعي، 
التقليدية  اإلعالم  وسائل  بعض  بأن  القول  يمكن 
من صحافة أو راديو أو تليفزيون، تقوم بتسويق 
ميديا  السوشيال  وتتصدر  تنتشر  التي  الترندات 
الذوق  على  سلباً  يؤثر  وسطحي  تافه  وغالبيتها 
العام، كما إن غالبيتها ال يتسق مع منظومة القيم 
واألخالقيات في المجتمع، وذلك من خالل الكتابة 

عنها في الصحف بانبهار وإعجاب.
ويضيف: »الغريب أن العديد من وسائل اإلعالم 
الراديو  برامج  في  الترندات  نجوم  تستضيف 

صور لمحميات طبيعية في شرم الشيخ والغردقة

التسويق  من  مزيداً  يعني  ما  وهو  والتليفزيون، 
واالنتشار لهذه الترندات، إذ تسهم بهذا العمل في 
صعود الثقافة السطحية وانتشار الفن الهابط، رغم 
التنوير  هو  االعالم،  لوسائل  األساسي  الدور  أن 

والتوعية ونشر الثقافة والفنون الرفيعة الراقية«.
ونتيجة  اإلعالم  وسائل  بأن  المرسي  ويتابع 
مطربي  شهرة  في  أسهمت  الترند  وراء  اللهاث 
المهرجانات مثل حسن شاكوش وعمر كمال وحمو 
نشر  في  التوسع  جراء  الكثيرين،  وغيرهم  بيكا 
ما  وهو  الساعة،  مدار  على  وتحركاتهم  أخبارهم 
يعكس غياب تام لمنظومة ثقافية إعالمية تنويرية 
تعليمية  لمنظومة  ونتاج  والوجدان،  بالفكر  ترتقي 
وتراجع  لألشياء،  المادية  النظرة  وغلبة  قاصرة، 

قيمة العلم وبذل الجهد واإلنتاج.
من  حالة  بأن  القول  يمكن  المنطلق  هذا  ومن 
عدم الرضا لدى رجل الشارع العادي ومن بعض 
اليه  وصل  الذي  المستوى  عن  أيضاً  اإلعالميين 
جيد  غير  ومحتوى  برامج  من  يقدم  وما  االعالم، 
على اإلطالق، إذ ال توجد أولويات في الموضوعات 
تهم  التي  تلك  سواء  تناولها  يجب  التي  والقضايا 
األحداث  تكثر مالحقات  المواطن، حيث  أو  الدولة 
السطحية المثيرة فقط، وهو ما يعكس غياب الرؤية 

اإلعالمية لدى القائمين على اإلعالم.
ويؤكد أن االعالم الجديد ال يعني ضياع أو غياب 
التي يجب تناولها في وسائل اإلعالم،  لألولويات 
في  حقيقية  رسالة  لإلعالم  فإن  العكس،  على  بل 
والتحديات  وطنه  بقضايا  المواطن  وعي  تنمية 
التي يواجهها، كما ليس من مهام االعالم مالحقة 
أخبار الفنانين الذين ينحدرون بالذوق على حساب 

الرسالة الحقيقية في التنوير والثقافة.
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الغالف

وسائل  مع  يومياً  الناس  آالف  يتعامل 
التواصل االجتماعي بمختلف تطبيقاتها، ومع كل 
مصادر اإلعالم التي تعتبر اآلن تقليدية في ظل 
الثورة الرقمية )الجرائد والراديو والتليفزيون( 
المتنوعة،  لألخبار  عطشهم  يروي  عما  باحثين 
وللمعلومات والمعارف. ويعتبر هذا النزوع إلى 
معرفة وتتبع الخبر وصناعته كذلك أمراً فطرياً 
عند اإلنسان يعززه كونه يعيش داخل عشيرة 
اجتماعية تنتظم بينها عالقات قائمة على التبادل 
فيما  نعيش  اليوم  كنا  ولما  والمعنوي.  المادي 
يسمى المجتمع العالمي الذي يتصل فيه الناس 
بفضل  ومستمر  يسير  بشكل  ويتواصلون 
التطبيقات الرقمية، فإن األخبار المتداولة أيضاً 
تتبعاً  وتلقى  وسريعاً  واسعاً  انتشاراً  تعرف 

حتقيق: ليلى بوتبغة - �ملغرب

كبيراً من قبل الجمهور المتنوع عمرًيا، كما إنه 
يتم تلقيها في الوقت نفسه، والتفاعل معها من 

كل بقاع العالم. 
وكما يوجد من الناس من يتعامل بشكل واع 
مع ما تقدمه وسائل اإلعالم التقليدية والرقمية، 
ويبحث عن خبر متوازن سياسياً أو اجتماعياً، 
من  وواسعة  مهمة  فئة  هناك  فإن  علمياً.  أو 
بعينه، لكنها حاضرة  المتلقين ال تملك اهتماماً 
الساخنة من فضائح  األخبار  تنتظر  باستمرار 
اختالس،  جرائم  أو  قتل،  حوادث  أو  جنسية، 
تنقسم  نفسه  سياسي...وبالشكل  فساد  أو 
المنصات اإلعالمية إلى من تقدم محتوى يحترم 
ال  من  وإلى  والمهنة،  للمجتمع  العامة  المعايير 
يهمها سوى حصد مشاهدات خيالية وبالتالي 

أرباح مرتفعة، إنهم أصحاب »الترند«. لقد أدى 
عن  اإلعالم  خروج  إلى  »الترند«  وراء  الجري 
بدونه  أو  منه  بوعي  وأسهم  التنموية  أدواره 
في تسطيح الوعي لدى الجمهور ونشر التفاهة 
اهتمامات  دون  من  جيل  وخلق  والفضائحية، 
الذي  األمر  وفنية،  وثقافية  وسياسية  فكرية 
في  خاصة  المعرفية  الفجوة  تعميق  عنه  ينتج 

دول العالم الثالث.
العدد  هذا  أن تخصص تحقيق  آثرت   »999«
إلى موضوع »الترند«، اإلعالم واإلثارة من أجل 
اإلثارة سعياً منها إلى اإلجابة عن أسباب هذه 
الظاهرة، وتجلياتها، ومسالك االنتقال من إعالم 
ال يفكر إال في الربح المادي، إلى إعالم تنموي 

حقيقي.

في مهب »الترند« 
كيف توؤثر �ضناعة �ملحتوى �ملبتذل على �مل�ضهد �الإعالمي �ملغربي
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ً عش نهاراً تسمع أخبارا
»اندالع حريق مهول بمنزل ضاحية المدينة 
أسفر عن موت أم ورضيعها«، »اهتزت المدينة 
اليوم عن جريمة قتل قام بها زوج متقاعد في 
بعد  وانتحر  صيد  ببندقية  وابنته  زوجته  حق 
»اكتشف خيانة زوجته ويهدد بفضحها  ذلك«، 
ضربها  بعد  االجتماعي  التواصل  مواقع  على 
يطالعنا  ما  هي  وغيرها  العناوين  هذه  له«. 
يومياً على صفحات ومواقع الجرائد والقنوات 
اإللكترونية، وحتى بعض الجرائد الورقية، وعلى 
القنوات التلفزية، وهي التي تعرف متابعة قوية 
ومحلل  ومتألم،  مستنكر  بين  كثيرة  وتعليقات 
التي  العناوين  ومحرم، وساخر ومتهكم، وهي 
تتم مشاركتها على الحسابات الشخصية، وبين 
مثل  الخاصة  الدردشة  غرف  على  األصدقاء 
واتساب ومسنجر، وهي أيضاً األخبار التي تتم 
مناقشتها وتداولها خالل التجمعات األسرية أو 

بين األصدقاء.
النشر  مدير  مرهوج  الدين  عصام  يقول 
بجريدة »نيوز بالس« اإللكترونية بهذا الصدد 
حاولنا مراراً تقديم أخبار جادة، وال زلنا نحاول 
فهذا أمر مبدئي في تصورنا لإلعالم ووظائفه، 
ولكننا ال نستطيع أن نتجاهل مسألة عدم إقبال 
الجمهور عليها، بالمقابل عندما جربنا أن نساير 
الخط العام لألخبار أي ما يحب الجمهور قراءته 
المتابعين  عدد  أن  وسماعه ومشاهدته، وجدنا 
يزداد. لكن كل من يعمل بالجريدة يجتهد حتى 
ونحن  هدفنا،  أن  خاصة  االبتذال  في  نقع  ال 
العام  الوعي  نشر  هو  شاب،  وموقع  جريدة 
المغربي، وهذا أمر  التي تهم الشعب  بالقضايا 
للمواقع  الشرسة  المنافسة  أمام  جداً  صعب 

الصفراء التي تجري وراء »الترند« والمال. 
وسائل  تلجأ  لماذا  سؤال  على  وجواباً 
اإلعالم لإلثارة وتجعلها غاية في ذاتها؟ تقول 
»لوبينيون«  بجريدة  صحفية  اقسعني،  صفاء 
الركوب  من  نوع  إنه  »الترند«،  بـ  األمر  يتعلق 
التضخم  الموجة وإيجاد مكان وسط هذا  على 
بنوعيها  اإلعالم  وسائل  أن  نعرف  اإلعالمي. 
آلياتها  التقليدي واإللكتروني ثورة حقيقية في 
الثورة  أن  خاصة  عملها،  استراتيجيات  وفي 
حيث  فيه  وأثرت  العمل  هذا  أطرت  الرقمية 
إذ  األخبار،  مستهلك  أو  لمتلقي  سلطة  أعطت 
لكنه  السلبي،  الكالسيكي  المتلقي  ذلك  يعد  لم 
ذاته،  حد  في  لخبر  أو  خبر  لصانع  إما  تحول 
يعني لموضوع خبر. وهذا هو أساس »الترند« 
عن  مباشر  بشكل  تناقل خبر  على  يقوم  الذي 
شخص وحياته، أو عن منتوج أو ظاهرة، والذي 
وانتشاره  الخبر  تكرار  هو  األمر  هذا  في  يهم 
على  التركيز  دون  من  ممكن  نطاق  أكبر  على 
تكرر  وكلما  صدقيته.  أو  أهميته  أو  جديته 
الخبر وانتقل تكرر معه مصدره وكسب حامله 
سواء أكان جريدة أم قناة أم موقع شهرة أكبر 
الترتيب من حيث  بالصدارة في  وظل محتفظاً 

حيث  ومن  اإلعالمية،  الساحة  على  الحضور 
المشاهدة والمتابعة.

ويقول أنس الزماطي، تقني عال في السمعي 
المضامين  »تنوعت  السياق  هذا  في  البصري، 
التقليدية  سواء  منصاتها  وتعددت  اإلعالمية 
تطفو  جديدة  مفاهيم  وبدأت  الحديثة،  أو  منها 
على السطح وأصبح المنطق االستهالكي يتحكم 
في المحتوى بعيداً عن األدوار الطالئعية العادية 
والتثقيف  كاإلخبار  اإلعالم:  بها  يقوم  التي 
والتنشئة. ويرجع السبب إلى الخلط الذي يقع 
من طرف الجمهور بين وسائل اإلعالم المهنية 
على  تعتمد  التي  االجتماعي  التواصل  ومواقع 
إلى  خاصية اإلثارة والنشر من دون االستناد 
وقد  صحتها.  في  موثوق  معلومات  مصادر 
يكون الهدف ربما ربحياً محضاً بالنسبة لبعض 
المواقع، وطبعاً نحن ال نعمم هذا الطرح بخالف 
الخبر  تنشر  ال  التي  المهنية  اإلعالم  وسائل 
والمواكبة.  اإلخبار  بهدف  وإنما  الربح  بهدف 
المهنة  أخالقيات  المهنية  سؤال  يطرح  وهنا 
التكوين الصحافي، وغياب رؤية نقدية  وغياب 
الخبر  صناعة  على  التفاهة  فتغلب  للمواضيع 

اإلعالمي بقواعده«.

اصنع خبراً.. تكسب ماالً
تغيرت أمور كثيرة في عصر الثورة الرقمية، 
وأصبح التعامل مع الخبر على أساس صناعته 
وفق معايير خاصة: عناوين مثيرة، صور جذابة، 
وتوقيت ممتاز للنشر والترويج. يتم التفكير فيما 
يرغب فيه المتلقي قبالً ويتدارس كيف سيتحقق 
مسألة  اإلعالم  َأضحى  المصنوع.  الخبر  تلقي 
في  عليها  الساهرون  يفكر  محضة،  اقتصادية 
مراكمة األموال وتحقيق أرباح مرتفعة. يتحكم 
فيها منطق العرض والطلب والربح والخسارة، 

ويصبح عدد المشاهدات حاسماً بالنسبة لها.
يقول عصام الدين مرهوج في هذا السياق: 
لجوء  هو  اإلعالمي  »الترند«  في  ما  أسوأ  »إن 
أخبار،  اختالق  إلى  والجرائد  المواقع  بعض 
والكذب على المتابعين من أجل الحصول على 
نسب مشاهدة عالية. ولعل األخبار الكاذبة التي 
تم نشرها منذ بداية انتشار وباء كورونا وأثناء 
إذ  أقوله.  ما  على  دليل  خير  الصحي  الحجر 
المواقع  التعامل مع  إلى  الناس مضطرين  كان 
اإللكترونية لسببين: تزجية الوقت والرغبة في 
الحصول على معلومات جديدة وأكيدة عن هذا 
كانت  شيئًا.  عنه  يعرفون  ال  الذي  الفيروس 
فيها،  مبالغاً  والوفيات  اإلصابات  إحصائيات 
عن  صحيحة  غير  لمعلومات  الترويج  وكان 
رعبًا حقيقياً  ذلك  وقد خلق  االستشفاء  طريقة 
مداخيل  ارتفاع  مقابل  في  الجمهور  نفس  في 

هذه القنوات من المشاهدات«.
عن  حديثها  في  اقسعني،  صفاء  وتذهب 
وبيان  الحقيقية  أدواره  تحديد  إلى  اإلعالم 
المفارقة التي تحدث بين هذه األدوار المفترضة 
وبين الواقع، إلى القول: »يؤدي اإلعالم وظائف 
مختلفة أهمها: صناعة الوعي ونشره بين األفراد 
والقيم  والمعارف  واألفكار  التجارب  ونقل 
وتحفيز  الذوق  وتربية  وتعميمها  الحضارية 
الحوار  دائرة  وتوسيع  السياسية  المشاركة 
مستوى  من  والرفع  والسياسي  االجتماعي 
التعليم بالتركيز على المعارف العلمية المنتقاة. 
يمكن من خالل هذه الوظائف أن يؤدي اإلعالم 
المجتمعات، خاصة  في  حاسمة  تنموية  أدواراً 
وبناء  األطفال،  تعليم  الرهان على  يكون  عندما 
السياسية،  المشاركة  من  الشباب  يمكن  وعي 
ويشجعهم على االنخراط في المجتمع المدني. 
لكن يبدو األمر صعب التحقق في البلدان النامية 
معكوسة؛  أدوراً  اإلعالم  فيها  يمارس  قد  التي 
تأخذ  ال  إعالمية  ومواد  برامج  بث  خالل  من 
بعين االعتبار األهداف التنموية الممتدة، وتهتم 
بالمقابل بالبرامج ذات الطابع الفولكلوري )اللة 
برامج  أو  الثانية(  القناة  سهرات  العروسة، 
تهدف اإلضحاك المجاني )ستانداب، كي كنتي 
كي وليتي(. في مقابل تغييب برامج سياسية 
شبابية، وثقافية علمية موجهة لألطفال )تبسيط 
العلوم مثالً( وال بد من اإلشارة إلى أن هواجس 
الربح المادي جعلت كثيراً من الجرائد والمجالت 

اأن�ض الزماطي: اأ�سبح 

املنطق ال�ستهالكي 

يتحكم يف املحتوى 

بعيدًا عن الأدوار 

الطالئعية العادية التي 

يقوم بها الإعالم
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الغالف

اإللكترونية،  مواقعها  عن  تتخلى  والقنوات 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  إلى  وتنقل شغلها 
بذلك  ويصبح  وتويتر،  وانستغرام  فيسبوك 
العمل اإلعالمي مركزاً على الفيديوهات أكثر من 

الكتابة وهذا في حد ذاته مشكلة كبيرة«.
 

قل لي ماذا تتابع أقل لك من أنت
يقول عصام الدين مرهوج مبيناً بعض أسباب 
اتجاه اإلعالم إلى »الترند« ونتائج ذلك: »نحن 
ال نعمم عندما نقول إن الجمهور يريد التفاهة 
ويعشق الفضائح، فهناك من المتلقين من يبحث 
ما  الفضائحية وال  تهمه  نوعية، وال  أخبار  عن 
خبراً  يتلقى  أن  يهمه  بل  »الترند«،  في  يوجد 
صادقاً ومهماً وتحليلياً ال وصفياً فقط في أمور 
أن  أيضاً  ويريد  والثقافة،  والمجتمع  السياسة 
يسهم في تطوير هذا الخبر من خالل تعليقاته 
الناس  من  النوع  وتصويباته وتحليالته. وهذا 
جهة  من  العالي  المعرفي  بمستواهم  يتميزون 
ويؤمنون  أخرى.  جهة  من  تواصلية  وبأخالق 
أفراد  نقل  في  خاصة  التنموية  اإلعالم  بأدوار 
المعرفة،  حالة  إلى  الجهل  حالة  من  المجتمع 
سياسي  نقاش  وخلق  اإلنسانية،  القيم  ونشر 
وثقافي مثمر. في حين أن هناك من الجمهور 
مسايرة  اإلعالمية  الوسائط  على  يفرض  من 
وفضائح  الجنسية  األخبار  ومالحقة  »الترند« 

والسياسيين،  والرياضيين  والمغنين  الممثلين 
وهم بذلك يحققون أرباحاً ولكنهم يسقطون في 
تسطيح الوعي، وصناعة التفاهة، وتشجيع ثقافة 
العنف من خالل نشر محتويات عنيفة، تطاول 
أكانوا  سواء  لألفراد  الشخصية  الحياة  على 
مشهورين أم ال، ويقدمون صورة غير حقيقية 
بأخبار  االهتمام  بسبب  االجتماعية  الحياة  عن 
االبتعاد  القدم،  كرة  والعبي  والفنانين  النجوم 
عن القضايا األساسية للمجتمع في مقابل نشر 

ثقافة المؤثرين الرقميين«.
وضع  »تغير  أن  اقسعني  صفاء  وتعتبر 
المحتوى  في  وتدخله  المستهلك  المتلقي 
اإلعالمي ومساهمته في اختيار مضمونه وشكل 
على  »الماركتينغ«  هاجس  غلبة  ثم  تقديمه، 
الممارسة اإلعالمية واختيار أصحاب اإلعالنات 
اإلشهارية للمواقع األكثر مشاهدة لنشر موادها 
في  جديدة  اتجاهات  وظهور  ومنتوجاتها، 
القائم على خلق  »النيوز جاكينغ«  اإلعالم مثل 
أكبر  بمشاهدات  يسمح  والذي  محتوى ساخر 
مثل )وي لف بز(، هو ما يؤدي إلى اختيار هذا 
النوع من اإلثارة، من دون أن يكون فعالً هذا 
هو ما يريده جل الجمهور. فالمسألة هي اختيار 
أن  يمكن  ال  إننا  ثم  آخر،  شيئاً  تكون  أن  قبل 
نقفز على فكرة أن اإلنسان ميال بطبعه إلى تتبع 
أخبار الناس والفضائحية، وهذا ما تؤكده العلوم 

العصبية في أبحاثها والتي يستند إليها اإلعالم 
الراهن ويستفيد من نتائجها«.

الزماطي:  أنس  يقول  نفسه  السياق  في 
»الترند«  وراء  شو  التوك  برامج  »تجري 
لألسباب االقتصادية نفسها التي ذكرناها سلًفا، 
المواقع  وجعل  المشاهدة  نسب  من  وللرفع 
لدن  من  أكبر  بجماهيرية  تتميز  المنابر  أو 
المتتبعين. قد يكون الضيف من المؤثرين على 
منصات التواصل االجتماعي خبياً في الموضة 
يتحكم  أصبح  »الترند«  ولكن  التجميل،  في  أو 
مدرسة  انتقدت  وقد  اإلعالمية.  الصناعة  في 
فرانكفورت اإلعالم كصناعة ثقافية ألن اإلبداع 
والثقافة والصحافة تسهم في تنوير الرأي العام 
والنسبة  التفاهة.  وصناعة  تسطيحه  وليس 
فالنقاش  الفضائيات  وأصحاب  للحكومات 
يستفيض ألن هناك سياسات عمومية وإعالمية، 
كما إن اإلعالم ال يعكس وجهة نظر واحدة بل 
اإلعالمية مجاالً  المنابر  أن تكون منابر  ينبغي 
أمام التعددية وأمام اختالف الرؤى و  مفتوحاً 
اإليديولوجيات، ويجب مراعاة اختالف البرامج 
الخطابات  إليها  توجه  التي  العمرية  والشرائح 

اإلعالمية«. 
 

على صفيح ساخن
ما الذي يمكن أن نفعل أمام انفالت اإلعالم 
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بمفهومه التنويري، وهيمنة الال-إعالم أو الشكل 
التواصلي المرتبط بـ»الترند« والتوك شو؟ 

الحكامة  مبدأ  »لترسيخ  الزماطي  يقول 
وأكاديميين  خبراء  استدعاء  يجب  اإلعالمية 
تجاه  العام  الرأي  بتنوير  يقومون  وفالسفة 
والسياسية  منها  الثقافية  الحارقة  القضايا 
الفقر  وأزمة  التشغيل  كأزمة  واالجتماعية، 
المجتمع. ويؤدي  ومشاكل أخرى يتخبط فيها 
اإلعالم دور التحسيس والتوعية ويسلط الضوء 
على مواضيع قريبة من معاناة المواطن. ولعل 
خريجي معاهد الصحافة والدارسين ألخالقيات 
الصحافيين هم من  الجديد من  والجيل  المهنة 
عليهم االنتباه إلى هذه التفاصيل، ومن الواجب 
المجال  تؤطر  قوانين  وضع  الحكومات  على 
حول  القائم  اللبس  ينتفي  كي  واضحة  بصفة 
ممارسة مهنة الصحافي، ألن التكوين هو أول 
ذكاء  الحترام  يكون  أن  المفترض  من  شيء 

الجمهور واالرتقاء بوعيه وبفكره«.
تحديد  »يجب  أنه  اقسعني  صفاء  وترى 
تغير  الذي  الجمهور  من  بدءاً  المسؤوليات 
التعامل  على  قادراً  يعد  ولم  االعتباري  وضعه 
ومعلومات،  أخبار  من  يتلقى  ما  مع  بتمحيص 
جعله  الذي  الحياة  إيقاع  تسارع  بسبب  وذلك 
الخبر  بمصدر  يهتم  ال  ماراً،  متلقياً  أيضاً 
ما  وهذا  بها  قدم  التي  الصيغة  وال  غايته  وال 

النوع  هذا  مثل  في  غائباً  النقدي  الحس  يجعل 
والمسؤول  بالصحفي  مروراً  التلقي.  من 
وفق  يتصرفون  الذين  والنشر  التحرير  عن 
تلقيًا  األكثر  هو  الجيد  الصحفي  المنتوج  مبدأ 
يأخذ  الخبر  اتجاه  فإن  وبالتالي  ومشاهدة، 
الرياضيين  بأخبار  المفرط  االهتمام  مسار 
إلى  وصوالً  والجرائم.  وفضائحهم  والفنانين 
صانعي السياسات اإلعالمية الذين ال يفرضون 
رقابة على المحتوى اإلعالمي خاصة المتداول 
إذن،  إنها  االجتماعي.  التواصل  مواقع  على 
مسؤولية مشتركة بين هذه األطراف جميعها، 
تستدعي تدخالً متعدداً وحاسماً فكرياً وثقافياً 

وتواصلياً«.
التنمية  الدين مرهوج: »تعتبر  ويقول عصام 
أهم رهان بالنسبة ألي مجتمع، ذلك أن البلدان 
تبحث عما تملك من مقومات طبيعية وجغرافية، 
واقتصادية، وبشرية كي تستطيع تحقيق تنمية 
شاملة ولعل اإلعالم أهم مداخلها بما أنه سلطة 
تنمية  معه  تتحقق  قد  المجتمعات  داخل  رابعة 
ثقافية، واجتماعية، وإنسانية، واقتصادية كذلك. 
والمراهنة على تخليصه من الميوعة واالبتذال 
هو ما سينقلنا إلى مصاف المجتمعات المعرفية، 
لذا وجب االهتمام بالقنوات الناقلة لهذه المعرفة 
أن  على  ديمقراطي  بشكل  نشرها  على  العاملة 
المعرفة قاعدة لإلنتاج. وهي مهمة  تكون هذه 

موكلة إلى جميع الفاعلين اإلعالميين من جهة، 
ولألسرة والمدرسة من جهة ثانية«.

وعند جهينة الخبر اليقين
يمكن القول في األخير إن مسألة اإلثارة في 
اإلعالم تساير التغيرات االجتماعية واالقتصادية 
المعاصرة، حيث سينفلت  والقيمية للمجتمعات 
الجوهري، وسيتم  اإلعالم من تصوره  مفهوم 
التي  االفتراضية  التواصل  بوسائط  تعويضه 
تعرف انفجاراً على مستوى الخبر. ومنه فإننا، 
كما أشرنا سابًقا، نتعامل مع الال-إعالم أو ما 
يمكن أن نسميه بلغة زيغمونت باومان »اإلعالم 
األخبار  سيولة  مع  يتماشى  الذي  السائل« 
والمشاعر واألفكار حيث الميوعة سمة لكل ما 
الوسائط  تفعله  ما  فإن  لذلك  اإلنسان.  ينتجه 
الرقمية الناقلة لألخبار هو التماشي مع الطريقة 
وغيرهم  أنفسهم،  الناس  بها  يتصور  التي 
والغاية  ببعض  بعضهم  تربط  التي  والعالقات 
تصورهم  وطبيعة  والتواصل،  التبادل  من 
للمعرفة واستعماالتها. لذلك فإن أي تفكير في 
حل لهذا الوضع ال بد أال يقصد اإلعالم مستقالً، 
وإنما يجب أن يراجع أنماط الفكر والتصورات 
وهذا  والغايات  المستعملة  واللغة  واألولويات 
أمر مسنود لجميع فعاليات المجتمع من معلمين 

وآباء وسياسيين ومثقفين وفنانين.
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الغالف

من  اللبنانية  اإلعالم  وسائل  بعض  تتوانى  ال 
ومواقع  وتلفزيونات  وإذاعات  ومجالت  صحف 
الوسيلة«،  تبرر  »الغاية  مقولة  اتباع  عن  إنترنت 
وذلك طمعاً باستمرار الحماية السياسية والطائفية 
عبر  المنظور  لها  المالي  التمويل  واستمرار  لها، 

اإلعالنات.. وغير المنظور.
التمويل  وهذا  الحماية  هذه  استمرار  وشرط 
جمهور  بين  الـ»ترند«  تحقيق  إلى  السعي  هو 
المتابعين، ولو باستخدام أسلوب اإلثارة من أجل 
اإلثارة، بحجة أن »الجمهور عايز كده«، والحقيقة 
أن الحماة والممولين من داخل لبنان وخارجه هم 
»العايزين كده«، ولو بنشر أخبار وإشاعات كاذبة، 
أو استضافة أشخاص متطرفين سياسياً وطائفياً، 
عائلياً  ومنبوذين  أخالقياً  منحرفين  أشخاص  أو 

حتقيق: �ضايل �أبوفار�س - لبنان

ومجتمعياً.
ال  نحو  المحموم  السعي  هذا  أدى  ما  وكثيراً 
إعالمياً  الحمراء  الخطوط  تجاوز  إلى  »ترند« 
دعاوى  رفع  يتم  حيث  ودينياً،  ووطنياً  وقانونياً 
وإعالميين  لبنانية  اإلعالم  وسائل  على  قضائية 
هذه  مكاتب  على  هجومات  تقع  أو  لبنانيين، 
مواجهات  تحصل  أو  فيها،  والعاملين  الوسائل 
معارض  وآخر  مؤيد  جمهور  بين  الشارع  في 
لما نشرته هذه الوسيلة اإلعالمية ويقع ضحايا 
وحدة  تهديد  ويزداد  الطرفين،  من  ومصابون 

المجتمع واألمن والسلم في الوطن.
كل هذا والجهات الرسمية اللبنانية المعنية من 
ونقابات  لإلعالم  وطني  ومجلس  إعالم  وزارة 
والتحذير.  اإلدانة  ببيانات  تكتفي  وغيرها  مهنية 

األدنى،  بالحد  يحكم  اللبناني  والقضاء  هذا  وكل 
اإلعالمية  الوسائل  على  مالية  بغرامات  أي 

واإلعالميين المخالفين للقوانين. 

وظائف 
مي  الدكتورة  األستاذة   »999« التقت  بداية 
العبدالله )أستاذة جامعية وباحثة وكاتبة في علوم 
وظائف  عن  تحدثت  والتي  واالتصال(،  اإلعالم 
فأوضحت  لبنان،  في  واالتصال  اإلعالم  وسائل 
الوظائف  على  مقتصرة  وظيفتها  تعد  لم  أنه 
المعلومات  نقل  في  المتمثلة  المعروفة  التقليدية 
العام،  والرأي  االتجاهات  وتشكيل  واألخبار، 
وتثقيف وتوعية الجماهير والترفيه والدعاية، بل 
تعدت ذلك لتشمل وظائف أخرى فرضتها طبيعة 

شارة حمراء
و�ضائل �إعالمية لبنانية عدة ت�ضعى نحو »�لرتند« و�الإثارة فتتجاوز �خلط �الأحمر 

�جتماعيًا ووطنيًا.
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المرحلة التي نعيشها من سرعة تدفق المعلومات 
ونقلها والتطور التكنولوجي، بحيث تسهم اليوم 
مؤسسات اإلعالم اللبنانية في بناء ثقافة التغيير 
أساسية  كسلطة  وظيفتها  عن  فضالً  المجتمعي، 
في الرقابة على أداء الحكومات، وتحقيق وترسيخ 

الهوية الوطنية واالنتماء.

تهديد 
اإلعالم  وسائل  من  عدد  لجوء  مسألة  وعن 
رأت  واإلثارة«،  اإلعالم  »الترند..  إلى  اللبنانية 
تنامي  مع  أنه  العبدالله  مي  الدكتورة  األستاذة 
باتت  اللبناني،  المجتمع  دور وسائل اإلعالم في 
سلطة أساسية ال يمكن التغاضي عنها في صناعة 
على  وبالتالي  على مساره،  والتأثير  العام  الرأي 
الضروري  ومن  لذلك،  والوطن.  المجتمع  مسار 
في  واإلثارة  اإلعالم  »الترند..  مسألة  طرح  عند 
لبنان«، أن تعطى لها أهمية كبرى، وال بد من رصد 
الذي  والمحتوى  اللبنانية  اإلعالم  وسائل  أداء 
المجاالت  في  والمعالجة  الطرح  وأساليب  تقدمه 
إلى  والتنبيه  والثقافية،  واالجتماعية  السياسية 
وسائل  بعض  لجوء  جراء  واألخطار  الثغرات 
للسعي  لبنان  في  والجديدة  التقليدية  اإلعالم 
بحجة  اإلثارة  أجل  من  واإلثارة  »الترند«  نحو 
أن »الجمهور عايز كده«، والتي قد يكون لها أثر 

عميق على الناس والمجتمع ككل. 
المنضبط  غير  اإلعالمي  العمل  أن  وأضافت: 
والالمسؤول والساعي لل »ترند« واإلثارة، يشكل 
خصوصاً  اللبناني  المجتمع  على  حقيقياً  تهديداً 

التحريض  على  اإلعالمي  المحتوى  تركز  إذا 
والالتسامح، ونشر الحقد والكراهية، وعدم قبول 
الرأي اآلخر، وإذا انتهجت بعض وسائل اإلعالم 
حزبية  باعتبارات  مرتبطة  وممارسات  أساليب 
العليا  المصلحة  حساب  على  ضيقة  وسياسية 

للوطن. 
اإلعالم  وسائل  تكون  أن  يمكن  أنه  وتابعت 
المعلومات،  ثورة  زمن  في  مخربة  واالتصال 
واإلثارة  »ترند«  للـ  سعيها  ظل  في  تقوم  حيث 
بنشر األكاذيب بال رادع وتلهب المشاعر، وتعمم 
ثقافة العنف على حساب ثقافة التسوية السلمية 
بالنسيج  اللعب  في  كبير  بدور  وتقوم  للنزاعات، 
االجتماعي، وتقود الحمالت اإلعالمية التحريضية 
اآلخر  بعضها  بعضها ضد  المجتمعية  للمكونات 
مما  الفرعية،  الهويات  إنتاج  إعادة  معرض  في 
اإلعالمي  والتحشيد  التعبئة  مستوى  من  يصعد 
ومصالح  أهداف  لصالح  التعبئة  في  والتسابق 
وتغيب  الوطني،  بالنسيج  كثيراً  تضر  فئوية 

الخطاب الوطني أو تثير الضباب والغبار حوله. 

دور 
وعن كيفية مواجهة هذه الظاهرة أي »الترند.. 
واإلعالم واإلثارة في لبنان«، أجابت العبدالله أن 
اإلعالم  لوسائل  اإلعالمي  الرصد  نتائج  قراءة 
واالتصال في لبنان توفر لنا فرصة للوقوف على 
اإلعالمية،  الممارسة  في  والضعف  القوة  نقاط 
من  االنتقال  موضوع  حول  النقاش  ولتوجيه 
وساع  السياسية  بالدعاية  ومرتبط  ممول  إعالم 

قواعد  خارج  عمله  يمارس  واإلثارة،  للـ»ترند« 
هادف  إعالم  إلى  وأخالقياتها،  اإلعالم  مهنة 
في  اللبناني  المواطن  اهتمامات  يضع  ومحترف 
يحقق  تجعله  التي  األدوات  من  لتمكينه  أولوياته 
اإلعالم  في  حقه  ممارسة  مجال  في  مواطنته 
بمختلف  لبنان  في  لإلعالم  ويمكن  واالتصال. 
لجهود  تعزيزياً  دوراً  يلعب  أن  وأدواته  وسائله 
الذي  الوطن  بناء  نحو  اإليجابي  التغيير  تحقيق 
لتلك  المضاد  التحريضي  الدور  بدل  إليه،  نطمح 
»ترند«  لل  السعي  عبر  والمحاوالت  الجهود 

واإلثارة فقط.
والمستقلة  الحرة  اإلعالم  وسائل  ودعت 
في  أساس  بدور  القيام  إلى  لبنان  في  والمهنية 
تتيح  معلومات  توفير  عبر  اللبناني،  المجتمع 
للمواطنين اللبنانيين اتخاذ قرارات مستنيرة وإلزام 
عامة  تهم  على موضوعات  بالتركيز  السياسيين 
الناس بالفعل. وتشمل هذه الموضوعات أهداف 
النهوض  بين  تتراوح  التي  المستدامة  التنمية 
بالسالم، وتأمين حقوق الناس، إلى ضمان التنوع 
الثقافي، والمساواة بين الجنسين، ومكافحة الفقر، 
وإنشاء المدن المستدامة، ومكافحة تغير المناخ. 

مسؤولية
تحدثت  »الترند«،  موضوع  في  أكثر  وللتعمق 
ورئيسة  )ناشرة  هاشم  باتريسيا  مع   »999«
تحرير موقع بصراحة اإللكتروني(، والتي تناولت 
والجديدة  التقليدية  اإلعالم  وسائل  بعض  لجوء 
اإلثارة،  أجل  من  لإلثارة  لبنان  في  )الرقمية( 
وصريحين.  واقعيين  نكون  حتى  فأوضحت: 
البحث  العالم.  كل  في  بل  لبنان  في  فقط  ليس 
اإلعالم  علّة  أصبح  اإلثارة  أجل  من  اإلثارة  عن 
اليوم وأكبر نقاط ضعفه. في الماضي كان بعض 
اإلعالميين يبحثون عن مادة مثيرة من أجل جذب 
مع  يترافق  كان  ذلك  ولكن  المشاهد،  أو  القارئ 
اإلعالميين  لدى  بالذنب  والشعور  الخجل  بعض 
وأخالقياتها،  المهنة  آداب  عن  الخارجين 
لهؤالء  الجمهور  ومحاسبة  إدانة  إلى  باإلضافة 
حدود  ضمن  آنذاك  اإلعالم  فبقي  اإلعالميين، 
اليوم،  أما  الكبرى.  اإلعالمية  والرسالة  المبادئ 
فتغيب المحاسبة واإلدانة لدى الجمهور، ويغيب 
وبات  اإلعالميين.  لدى  والخجل  بالذنب  الشعور 
للجميع  متاحاً  واإلثارة  الفضيحة  إلى  السباق 
المبادئ  أصحاب  وبات  ومشروعاً.  ومشّرعاً 
والقيَم اإلعالمية متّهمين بالتخلف والرجعية، وهم 
يجلسون  ولألسف  بهم،  مرغوب  غير  تقليديون 
حالياً على مقاعد االحتياط بانتظار انحسار هذه 
بدء  مع  سوءاً  ازدادت  التي  اإلعالمية  العاصفة 

موجة مواقع التواصل االجتماعي.
لبعض  رئيساً  هدفاً  »الترند«  كان  إذا  وعما 
على  التركيز  حيث  لبنان،  في  اإلعالم  وسائل 
أجابت  كده«،  عايز  »الجمهور  بدعوى  اإلثارة 
باتريسيا هاشم:إن الجمهور اللبناني أسهم بشكل 
كبير بتدهور حالة اإلعالم اليوم، ألنه شجع على 
بعض التجاوزات في اإلعالم وبعض المتجاوزين 

د. مي العبدهلل: الإعالم 

ال�ساعي لل »الرتند« 

والإثارة تهديد حقيقي 

للمجتمع اللبناين

باتري�سيا ها�سم: 

اجلمهور اللبناين 

اأ�سهم بتف�سي وباء 

»الرتند«
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إلنجازاتهم  وصفق  إعالميين،  من  فيه 
وباء  بتفشي  بعيد  حّد  إلى  فأسهم  الفضائحية، 
وارداً  االنحطاط  على  التنافس  وبات  الـ»ترند«، 
بهدف إرضاء هذا الجمهور الذي يشكل لألسف 

الشريحة األكبر اليوم. 
الجمهور  »بعض«  يكون  قد  أنه  وأضافت 
اللبناني باألساس »مش عاوز كده«، ولكن أقله لم 
يرفع الصوت ولم يعترض على المادة الرخيصة 
التي ُتقّدم له، وهو مسؤول بالدرجة األولى عما 
آلت إليه األمور في اإلعالم اللبناني اليوم. فحين 

تغيب أي محاسبة في أي مجال أو قطاع، يغيب 
ما حصل لألسف في  إبداع وتميّز. وهذا  أي 
لبنان، فتماهى اإلعالم مع مزاج الجمهور المنحاز 
رغبات  اإلعالميين  بعض  ولبى  اإلثارة،  إلى 
نسب  اإلعالميون  هؤالء  حقق  وحين  الجمهور. 
البداية،  في  المتوقعة  وغير  المرتفعة  المتابعة 
الرخيصة.  اإلثارة  من  المزيد  لتقديم  تحّمسوا 
النقابات  خصوصاً  الرقابية  الجهات  وبغياب 
اإلعالم«  »حرية  ذريعة  تحت  اإلعالم  ووزارة 
الكلمة والقلم«، تمادى هذا اإلعالم ببث  و»حرية 
اإلثارة الرخيصة على حساب مضمون قيّم وراٍق 
»ما بقى يبيع«، فتدهور اإلعالم اللبناني والمس 

الحضيض في السنوات الماضية.

هوس 
يعد  »لم  مقولة  على  توافق  كانت  إذا  وعما 
من  الناس  يهم  ما  على  يركز  لبنان  في  اإلعالم 
الموضوعات  وباتت  ومعيشية  حياتية  قضايا 
باتريسيا  رأت  وسطحية«،  هزلية  أفكاراً  المثارة 
هاشم أنه يجب بداية التركيز حول بعض اإلعالم 
ولألسف  بذلك  فنسيء  التعميم  وعدم  اللبناني 
المبدعين  لبنان  إعالميي  من  كبيرة  إلى شريحة 
اإلعالمية  الرسالة  أصحاب  والراقين  والمثقفين 
هؤالء  دائماً.  لبنان  شرفوا  والذين  السامية 
وحمل  اللبناني  الشعب  راية  بحمل  مستمرون 
همومه وشجونه التي أثقلت كاهله في السنوات 
مرآة  اإلعالميون  هؤالء  كان  ولطالما  الماضية. 
بأمانة  والواقع  الحقيقة  عكست  التي  الوطن 
من  هناك  أخرى،  ناحية  من  ولكن  وصدق. 
في  بسمعتهم  للـ»ترند«، وضحوا  أنفسهم  باعوا 
سبيل تحقيق الشهرة الفارغة والمؤقتة، وسلموا 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  لشيطان  أرواحهم 
فأصبحت األرقام هوسهم على حساب الصدقية 

والسمعة الحسنة. 
وبرامج  اإلعالم  وسائل  جري  سبب  وعن 
الـ»توك شو« في لبنان وراء الـ »ترند«، أشارت 
باتريسيا هاشم إلى أنه مع بدء تدهور األوضاع 
اللبنانية  التلفزيونية  المحطات  في  االقتصادية 
يحتذى  ومثاالً  المنطقة  في  منارة  كانت  والتي 
به في اإلعالم العربي لما تقدمه من برامج فنية 
سوق  تراجع  ومع  راقية،  وترفيهية  واجتماعية 
االقتصادية  لبنان  أزمة  قبل  حتى  اإلعالنات 
األخيرة، تحول اإلعالم اللبناني الى بؤرة لإلثارة 
كسب سوق  وبالتالي  الـ»ترند«،  كسب  أجل  من 

أكبر لإلعالنات والرعاة الُممولين لمعظم البرامج. 
وتراجعت نوعية البرامج لترضي شريحة جديدة 
والفضيحة  اإلثارة  عن  الباحثين  المشاهدين  من 
اليوم.  األكبر  الشريحة  هي  ولألسف  والنميمة. 
باعت  والرعاة،  اإلعالنات  استدراج  أجل  ومن 
مبادئها  اللبنانية  التلفزيونية  المحطات  معظم 
بتاريخها  وخاطرت  اإلعالمية،  ومسلماتها 
الذين  الفضوليين  بعض  إرضاء  ألجل  وسمعتها 
يعتاشون على الفضيحة والنميمة واإلثارة وأخبار 

الناس وخصوصياتهم. 

مسؤولون
وعما إذا كان هذا هو ما يسعى إليه الجمهور 
وأصحاب  الحكومات  ذلك:  عن  المسؤول  ومن 
اإلعالميين  ضحالة  أم  الخاصة  الفضائيات 
كلنا  أننا  إلى  هاشم  باتريسيا  لفتت  لبنان،  في 
اللبناني  اإلعالم  في  اليه  وصلنا  عما  مسؤولون 
اليوم. والمسؤول األول برأيي هو الجمهور الذي 
أضاع بوصلة التمييز بين الخطأ والصواب، فبات 
يسكت عن التجاوزات في اإلعالم، ويتغاضى عن 
على  بالجودة  يطالب  وال  اإلعالميين،  اخفاقات 
الشاشة، وال يبحث عن الرقي في البرامج، وهذا 
المستوى  فانحدار  الحقيقة،  في  يقلقني  ما  أكثر 
الجمهور وانعدام بصيرته وتراجع  لدى  الفكري 

ذوقه وتوجهاته مقلق جداً.
المحطات  هو  الثاني  المسؤول  أن  وأضافت: 
باعت  التي  األخرى  اإلعالم  التلفزيونية ووسائل 
مبادئها مقابل حفنة إعالنات ودوالرات. ولو أننا 
نعذر هذه المحطات بسبب ضائقتها المالية إال أنها 
تخطت كل الخطوط الحمراء يوم تبنت إعالميين 
وفقط  اإلعالمي،  المستوى  دون  من  وإعالميات 

ألنهم إما مدعومون من جهات نافذة مختلفة وإما 
ممّولون من جهات أخرى لشراء هواء يسرحون 
ويمرحون عليه من دون رقابة أو محاسبة. وحين 
يباع ويشترى الهواء ماذا يجب أن نتوقع بعد من 

األعالم؟ 
عاتق  على  تقع  الثالثة  المسؤولية  أن  وتابعت 
وزارة اإلعالم اللبنانية التي يجب أن تراقب الهواء 
اإلعالمي وتحرص على عدم تلويثه. أال أن وزاراتنا 
غائبة منذ سنوات بحجة »الحرية اإلعالمية« التي 
فالحرية  مضمونها.  من  وفرغت  بريقها  فقدت 
العام  الذوق  يصان  حين  فقط  تصان  اإلعالمية 
المشاهدين  عقول  وتحترم  المهنية  واألخالق 
وبيوتهم التي تجتاحها هذه األيام برامج أقل ما 

يقال في بعضها أنها فارغة وسطحية وسخيفة.

رقابة 
وعن المطلوب من أصحاب القرار واإلعالميين 
والجمهور في لبنان لترسيخ إعالم يحترم ذكاء 
إن  قائلة:  هاشم  باتريسيا  أجابت  الجمهور، 
المسبقة  الرقابة  وهو  وبسيط  سهل  المطلوب 
على المضمون والبرامج، فنحن أثبتنا في معظم 
األحيان أننا غير جديرين بالحرية التي تمنح لنا، 
فنستغلها ونستعملها بشكل خاطئ. والرقابة في 
أولوية.  بل  ماسة  حاجة  »منحط«  إعالمي  زمن 
الذي  اللبناني  إلعالمنا  البريق  نعيد  بذلك  وربما 
النفسي  الضغط  اإلبداع بسبب  الشهية على  فقد 
دعم  المعنية  والجهات  الدولة  على  لذا  والمادي. 
القطاع اإلعالمي لكسر األغالل التي تكبل إبداعه 
بالـ  المتسلحين  الرعاة  عبودية  من  وتحريره 
»ريتنغ« الخبيث الذي أودى بإعالمنا اللبناني إلى 

الهالك.

الغالف

 نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات

 إلـى أصحـــــاب السمــــــو
أعضاء المجلس ا على لالتحاد حكام ا�مارات

وإلى شعب دولـة ا�مـــارات الكريـم
بمناسبـــة اليــوم الوطني الخمسين
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العدد 613 يناير 382022

تحقيق

الماضي،  القرن  وتسعينيات  ثمانينيات  في 
عكست الدراما نمطاً من الخالفات األسرية كان قد 
تفشى في المجتمع المصري في ذلك الفترة، وتمثل 
في قتل فئة من الزوجات ألزواجهن بسبب خالفات 
زوجية، وذلك من خالل الذبح وتعبئة الضحية في 

»كيس بالستيك« وإلقاء الجثة في مكان مجهول.
نبيلة  للفنانة  »المرأة والساطور«  ويصور فيلم 
عبيد، والراحل أبو بكر عزت في تسعينيات القرن 
الماضي، جانباً من هذه القضية التي شغلت الرأي 
العام وقتها، وكذلك فيلم »موعد مع العشاء« للفنانة 
حسين  الفنان  زوجها  قتلت  التي  حسني  سعاد 
»غرام  فيلم  المنوال  نفس  وعلى  بالسم،  فهمي 
عبدالحميد،  وهشام  علوي  ليلى  للفنانة  األفاعي«، 
وكلها أفالم تجسد مسلسل قتل األزواج، وإن كان 

الضحية هو الزوج. 
وبعد ثالثة عقود، تطل جرائم قتل األزواج من 
أكثر بشاعة، تجسدها على نطاق  جديد وبصورة 

حتقيق: ليلى عبد�حلميد-م�ضر 

واسع السوشل ميديا، والتي تعمل على »تشيير« 
يخيل  حتى  األزواج،  قتل  حوادث  من  سلسلة 
للكثيرين أنها تبدو وكأنها ظاهرة، بدءاً من حادث 
الثالثة،  أطفالهما  أمام  الطبيبة  لزوجته  قتل طبيب 
الزواج  من  عاماً   12 بعد  زوجته  قتل  آخر  وزوج 
التي  بالزوجة  مروراً  بالخلع،  مطالبتها  بسبب 
لتتخلص  الثالثة  وأوالدها  لزوجها  سماً  وضعت 
من األسرة بأكملها بعد افتضاح أمر عالقتها غير 
في  البالد  شهدتها  مماثلة  الشرعية...وحوادث 
اآلونة األخيرة حصادها قتل متبادل في بيوت كان 
مفترضاً أن تظللها »المودة والرحمة« لتتحول إلى 

بيوت لـ»الذبح والقتل«.
المجتمع  حفيظة  الحوادث  هذه  تكرار  تثير 
بأسره، األمر الذي يدعو للتساؤل..ما الذي حدث 
لمجتمعاتنا العربية؟ لماذا تحولت العالقات األسرية 
التي يقدسها الشرع والقوانين إلى »حرب أهلية« 
النسوية  الناشطة  وصف  حد  على  الزوجين  بين 

الزوجين  أحد  يدفع  ماالذي  القمصان؟  أبو  نهاد 
المصاعب  هل  معاً؟  قتلهما  أو  اآلخر  قتل  إلى 
االقتصادية تقف وراء تحويل البيوت من مساكن 
إلى  الكريم  القرآن  يصفها  كما  والرحمة  للمودة 

بيوت للقتل؟

الزوجة الضحية
وحقوقيين  نفسيين  ومحللين  خبراء  بحسب 
وفي  العربية  المجتمعات  فإن   ،»999« التقتهم 
تطورات  تشهد  المصري  المجتمع  مقدمتها 
من  تبدأ  متعمقة،  دراسة  إلى  تحتاج  اجتماعية 
النشأة والتربية، في ظل غياب المؤسسات التربوية 
المنوط بها تعليم وتنشئة وتوعية األجيال الصغيرة 

على حسن وتقديس الحياة الزوجية.
وسائل  تلعبه  الذي  الدور  على  هؤالء  ويتفق 
والتي  الحديثة  والتقنيات  االجتماعي،  التواصل 
التربية، وتغذي  يرون أنها تلعب جانباً سلبياً في 

حرب أهلية
ملاذ� تز�يدت جر�ئم »قتل �الأزو�ج« وهل جائحة كورونا �ل�ضبب؟
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39 2022 يناير العدد 613

تكرار  مباشر  غير  وبطرق  اإلعالم  وسائل  مع 
حوادث القتل وارتكاب الجريمة، إذ كثيراً ما تمجد 
وتعظم من شأن »البلطجي« و»الشرير«، وتقلل من 

شأن القيم واألخالق. 
العاملة في  النيل  بنت  تقرير لمؤسسة  بحسب 
األول  النصف  فإن  المصري،  النسوي  الشأن 
العنف  جرائم  في  تنوعاً  شهد  الحالي،  العام  من 
الموت،  إلى  أفضى  بين ضرب، وضرب  األسري، 
وشروع في القتل، وقتل للشك في السلوك، وكان 
بمجموع  الجرائم  ارتكاب  في  األعلى  مايو  شهر 
17 جريمة، رغم أنه الشهر الذي تزامن مع شهر 
رمضان وعيد الفطر، ما يؤكد أن الجرائم ال تردعها 
الظروف والمناسبات الدينية المقدسة أحياناً، يليها 
شهرا يناير ويونيو بمجموع 13 جريمة لكل منها.

النساء  بحق  ارتكاباً  األكثر  الجريمة  وكانت 
والفتيات، وفقاً للتقرير، هي القتل بواقع 41 جريمة 
بنسبة 64%  أسري  عنف  64 جريمة  إجمالي  من 
في مختلف المحافظات مثل القاهرة واإلسكندرية 
التي  األسباب  وتنوعت  القبلي،  الوجه  ومحافظات 
واإلزعاج  السلوك،  في  الشك  بين  القتل  إلى  أدت 
ذكور،  ألبناء  قتل  جرائم   4 وارتكبت  والتأديب، 
الجميع  يطال  األسري  العنف  أن  يؤكد  ما  وهو 
داخل األسرة ذكوراً وإناثاً، لكنه يطال بنسبة أكبر 

الفتيات والنساء.
المركز  رئيسة  القمصان  أبو  نهاد  الحقوقية 
القومي  المجلس  المرأة، وعضو  المصري لحقوق 

إنه من  المصري لحقوق اإلنسان، تقول لـ»999«، 
مؤخراً،  التي جرت  والدراسات  االحصاءات  واقع 
وقت  التي  األسري  العنف  جرائم  إلى  واستندت 
الفترة األخيرة، تبين أن 60% من جرائم قتل  في 

الزوجات تم على أيدي أزواجهن.
في  الزوجات  ضد  العنف  نسبة  ارتفعت  كما 
كل  بين  من  وأصبح   ،%46 إلى  األخيرة  الفترة 
منزلين تتعرض زوجة للعنف، وهذا يشير إلى أننا 
الزوجين،  بين  أهلية«  »حرب  في  وكأننا  أصبحنا 
لألمن  وليس  للصراع  حلبة  إلى  تحولت  فالبيوت 

واألمان.
وتشهد السنوات األخيرة ارتفاعات غير مسبوقة 
في حاالت العنف المتبادلة بين األزواج، وإن كانت 
إذ  المرأة،  نحو  موجهة  العنف  من  األعلى  النسبة 
للمرأة،  القومي  المجلس  أجراها  دراسة  تظهر 
بالتعاون مع الجهاز المركزي لإلحصاء في مصر، 
أن هناك 5.6 مليون امرأة تعاني من عنف على يد 
2.4 مليون  الخطيب سنوياً، كما أصيب  أو  الزوج 
نتيجة  اإلصابات،  من  أكثر  أو  واحد  بنوع  امرأة 
لعنف على يد الزوج أو الخطيب، وأن مليون امرأة 

تترك منزل الزوجية نتيجة العنف على يد الزوج.
المنزلي  العنف  القمصان:»جرائم  أبو  وتضيف 
غالباً ما تقع من دون قصد جنائي، فالزوج الذي 
يقتل زوجته أو الزوجة التي تقتل زوجها، ال يقصد 
منه القتل بحد ذاته، بل غالباً ما يكون القصد في 
»التهديد«،  أو  »التخويف«  أو  »الهزار«  إما  البداية 

ثم يتطور األمر إلى استخدام باأليدي ثم استعمال 
بين  النزاع  يتطور  حين  السكين  مثل  حادة  آالت 

الزوجين لتقع جريمة القتل.
بدائرة  أشبه  األزواج  قتل  جرائم  أن  والحقيقة 
تبدأ بتوجيه اإلهانات سواء من الزواج لزوجته أو 
العكس، أو عدم احترام كل طرف لآلخر، أو ضغوط 
نفسية ومادية تعانيها الزوجة وإذا ما نشب خالف 
بينها وبين الزوج تنفجر الزوجة لحظتها وتخرج 
ما بداخلها من غضب مكتوم، ليتطور األمر ويصل 
إلى حد ارتكاب الجريمة، وهو ما حدث في جرائم 

عدة.
كافة  التربوية  المؤسسات  على  يتعين  ولذلك 
بدور  ومروراً  األسرة  من  بدءاً  بدورها،  القيام 
العلم والعبادة ووسائل اإلعالم في توجيه النصح 
مشاكلها  معالجة  كيفية  في  لألسر  واإلرشاد 
معاملة  حسن  هناك  يكون  وأن  السليمة،  بالطرق 
تعديالت  إدخال  أهمية  على  فضالً  األزواج،  بين 
تجرم  أن  يجب  التي  والتشريعات  القوانين  على 
حاالت العنف األسري، حتى ولو كان بسيطاً، ذلك 
بعنف بسيط،  تبدأ  كثيراً  األزواج  قتل  أن حوادث 

وتنتهي بوقوع جريمة القتل.
وتتابع أن القوانين لألسف ال تتعامل بجدية مع 
للعنف  تتعرض  التي  أي  المعنفة،  المرأة  شكاوى 
التي  الحاالت  من  كثير  ففي  زوجها،  قبل  من 
الشرطة لتحرير محضر  إلى أقسام  المرأة  تذهب 
بتعرضها للعنف من قبل الزوج، يطلب المسؤول 
من  بدالً  الصلح  إلى  تسعى  أن  الزوجة  من  غالباً 
في  »البهدلة«  بـ  يسميه  لما  وزوجها  تعرضها 
أقسام الشرطة وتحقيقات النيابة، األمر الذي يغري 
الزوج بمزيد من توجيه العنف لزوجته، طالما ال 

يجد من يردعه.
النسوية  الحقوقية  الناشطة  تدعو  ولذلك 
العنف  قانون  إصدار  سرعة  إلى  القمصان،  أبو 
األسري بما يضمن آليات حماية للنساء المعنفات، 
وهو  الناجزة،  العدالة  تحقق  تقاضي  وإجراءات 
األمر المعروض على مجلس النواب المصري، إذ 
المجلس  على  المعروض  القانون  مشروع  يطالب 
كل  وتعدى  حدث  إذا  الزوجة،  أو  الزوج  بمعاقبة 
منهما على اآلخر، ونشأ عن ذلك عجز عن العمل 
لمدة تزيد على 20 يوماً، أو عاهة مستديمة يستحيل 
برؤها، بالسجن لمدة تصل إلى ثالث سنوات، وفى 
حالة الضرب مع سبق اإلصرار والترصد ترتفع 

العقوبة إلى خمس سنوات.

دوافع القتل
وترجع د. نجوى الشايب أستاذ علم االجتماع 
بكلية البنات بجامعة عين شمس، تزايد جرائم قتل 
األزواج إلى انخفاض المستوى الثقافي للزوج أو 
للزوجة أو للطرفين معاً، وافتقاد ثقافة الحوار بين 
أفراد األسرة، فضالً عن اتسام اعضهم بالسلبية و 

الالمباالة وعدم تحمل المسؤولية. 
يكونون  األسرية،  الجرائم  »مرتكبو  وتضيف: 
عادة نتاج مستوى تعليمي منخفض أو دون تعليم 
على اإلطالق، إلى جانب تربية خاطئة منذ الصغر 

جنوى ال�سايب: غياب 

احلوار وفقدان الحرتام 

املتبادل دافعان يوؤديان 

اإىل القتل 

نان�سي توفيق: الكثري من 

الأزواج يتعر�سون للعنف 

من الزوجات ولكنهم ل 

يعرتفون
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ونشأة  لآلخر،  وضرب  إهانة  أساس  على  تقوم 
ونمط  الشخصية،  في  وخلل  اضطرابات  قوامها 
يكون  ما  غالباً  ألحدهما  أو  للطرفين  الشخصية 
قبل  أواًل  العنف  أعمال  يقدم  عدوانية،  شخصية 

التفكير السليم«.
للعنف  تدفع  أخرى  نفسية  عوامل  وهناك 
وعدم  النفسي،  والضغط  اإلحباط  منها  األسري، 
اإلهانات  من  سلسلة  وكلها  واإلشباع،  االنتماء 
الزوجة  تحاول  وقد  الزوجين،  بين  المتبادلة 
ما  وإذا  الطالق،  وتطلب  الكبت  هذا  من  التخلص 
خصوصاً  القتل،  إلى  يضطر  ربما  الزواج  رفض 
في مجتمع ذكوري يسمع كثيراً مقولة أن زوجتي 

التسمع الكالم سوى بالضرب، وهذا خطأ فادح.
األسري،  العنف  ضحايا  بأن  الشايب  وتتابع 
بحاجة إلى الدعم النفسي والعاطفي واالجتماعي، 
وذلك بالتركيز على مراكز القوة في شخصياتهم، 
وإعالء قدراتهم الخاصة وانصهارهم في المجتمع، 
الحوادث  وتجاهل  رياضياً،  نشاطاً  وممارستهم 
بمستواهم  واالرتقاء  ذكرها،  تكرار  بعدم  المؤلمة 

الدراسي.
التي يجب أن يحرص عليها  أهم األشياء  ومن 
اآلباء في تربية األطفال، أن يساعدوهم على تكوين 
صورة إيجابية عن أنفسهم، من خالل بث الرسائل 
اإليجابية، مثل إبراز مميزاته الشخصية واإلشادة 
هنا  السلبية، ومن  بالعبارات  توبيخهم  بها، وعدم 
علي  للمقبلين  البداية  منذ  النصح  توجيه  ينبغي 

الزواج، بأنه إذا لوحظ أن الفتاة أو الشاب المتزوج 
حديثاً أن هناك عنفاً في المعاملة بين الطرفين، أن 
البداية حتى ال  يطلب منه وضع حدود لذلك منذ 

يصل األمر إلى نهاية مأساوية كالقتل.
تنمية  اإلعالم عن  تبتعد وسائل  أن  يتعين  كما 
العنف في المجتمع، خاصة األفالم والمسلسالت 
الدور  عن  فضالً  القتل،  جرائم  تتناول  التي 
النصح  توجيه  في  الدينية  للمؤسسات  المحوري 
واإلرشاد للمتزوجين حديثاً بالتحديد، بحيث يتعلم 
التي  حياتهما  إدارة  كيفية  الزواج  حديثا  الطرفان 

يجب أن تقوم أساساً على االحترام المتبادل.

الصيف وكورونا
استشاري  هندي  وليد  الدكتور  رأي  وفي 
القتل األسري كانت  النفسية، فإن جرائم  الصحة 
في  أمرها  يتضح  ولكن  الماضي،  في  موجودة 
الوقت الحالي مع انتشار السوشل ميديا وتسليط 
الضوء عليها، حتى تبدو للكثيرين وكأنها ظاهرة 

اجتماعية منتشرة في المجتمع.
لكن من المالحظ أن جرائم قتل الزواج تنتشر 
أكثر في فصل الصيف مقارنة بفصل الشتاء، من 
غالباً  وخالفه،  واالنفعال  القتل  جرائم  أن  زاوية 
تحدث مع ارتفاع درجات الحرارة، إذ يرتفع معها 
القلق والتوتر والعصبية الزائدة ما يدفع الطرفين 
إلى العنف، كما لوحظ أن نسبة الجرائم األسرية 
خالل العامين األخيرين من تفشي جائحة كورونا 

الزوجين  بقاء  جراء  متزايدة،  ارتفاعات  سجلت 
حبيسين في البيت، خصوصاً إذا ما كان الزوج فقد 
وظيفته وأصبح بال عمل، ووجد نفسه جالساً في 
المنزل، األمر الذي تزايدت معه الخالفات األسرية 
بين الزوجين جراء الضغوط المالية، كما لوحظ أن 
غالبية الجرائم األسرية التي وقعت مؤخرا،ً اتسمت 
من  المصري  المجتمع  يعتدها  لم  التي  بالبشاعة 
ومتشابكة  عديدة  عوامل  إلى  ذلك  ويرجع  قبل. 
التنشئة  أبرزها  بعضاً،  بعضها  مع  ومتداخلة 
الزوجين  بين  الحوار  ثقافة  تنعدم  إذ  االجتماعية، 
والتنكيل  والضرب،  العنف  ثقافة  محلها  ليحل 
والنبذ، والوصمات غير المستحبة، وهناك مجموعة 
أكثر  األسري  العنف  تجعل  أخرى  نفسية  عوامل 
عنفاً، مثل االحباط أو الضغط النفسي، وكلها تدفع 

الشخص إلى ارتكاب الجريمة.
األسرية  الجرائم  جميع  أن  د.هندي  ويضيف 
لديهم  من قتل وعنف وضرب، يرتكبها أشخاص 
عدواني،  نمطها  الشخصية  في  وخلل  اضطرابات 
وليست  الرشيد،  التفكير  على  العنف  أعمال  تقدم 
لديها مهارات أو حلول ألي صراع قد ينشب داخل 
األسرة، ناهيك عن الشخصية السادية التي تتلذذ 

بتعذيب اآلخرين وتجد في ذلك متعة. 
والحقيقة أن جرائم قتل األزواج تزايدت مؤخراً، 
والحياة  التربية  في  جديدة  روافد  دخول  نتيجة 
التواصل  ووسائل  اإلنترنت،  مثل  االجتماعية، 
االجتماعي، وتطبيقات المواعدة، مما يجعل الخيانة 
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الزوجية على سبيل المثال سهلة وميسرة، خاصة 
يبحث  امرأة  أو  رجالً  كان  سواء  كل شخص  أن 
عن ملذاته، وبناء عليه عندما يضيق صدره باآلخر 
يقبل على جريمة القتل، نتيجة زيادة في الغريزة 

والشهوة والجنس واتباع الرغبات.
األمر الثاني أن كل فرد من أفراد األسرة أصبح 
يعيش في جزر منعزلة عن اآلخر، فالكل مشغول 
بمتابعة الهاتف المتحرك والسوشل ميديا، لذلك ال 
وجود للحوار المشترك، ومع أول مشكلة يغضب 
الطرفان ويتشاجران وقد يصل األمر إلى حد القتل، 
وربما تكون األمم المتحدة قد انتبهت إلى مثل هذه 
النوعية من الجرائم، إذ حذرت في العام 2018 من 
إحصائية  وذكرت  األسري،  العنف  حاالت  تزايد 
تستدعي الدراسة تقول إن الرجال معرضون للقتل 

أكثر من النساء بنسبة أربعة إلى واحد. 
وبحسب هندي فإن دراسة األمم المتحدة تقول 
أيضاً إنه من كل 10 رجال يتم قتلهم يقتل منهم 8 
على أيدي النساء المقربات، وغالباً ما تكون الزوجة 
أو العشيقة أو الصديقة، ويأتي تصنيف مصر في 
ويرجع  األزواج،  قتل  في  عربياً  الثالثة  المرتبة 
على  السيدات  تمرد  أهمها  مباشرة  ألسباب  ذلك 
ممارسة ضغوط  نتيجة  منها،  والتخلص  حياتهن 
نفسية على الزوجة أو استغالل الزوج لها سواء 
جسدياً أو مادياً أو نفسياً وأحياناً أخرى االعتياد 
على عدم وجود الزوج، نتيجة الهجر المستمر أو 

السفر للخارج.
استشاري  توفيق  نانسي  ترى  جانبها  ومن 
البرامج  إحدى  ومقدمة  األسرية،  العالقات 
التوعوية، إن العالقات األسرية التي تتسم بسوء 

المعاملة بين الزوجين في ظل صعوبات المعيشة 
وتحديات الحياة، تؤدي في النهاية إلى تعدي طرف 

على آخر، وقد يصل األمر إلى حد القتل.
وتضيف: »إن تعرض الرجل العربى بشكل عام 
للعنف من قبل زوجته ليس باألمر الجديد، فالكثير 
من  أي شكل  أو  للضرب  يتعرضون  األزواج  من 
أشكال العنف على يد الزوجة، غير أنهم يفضلون 
عدم إعالن ذلك خوفاً من افتضاح أمرهم، فالرجل 
الشرقي بطبيعته يخجل من أن يعترف بأن زوجته 
العادات  أن  أو تقسو عليه، ذلك  تعنفه  أو  تضربه 
أن  عليه  تملي  العربية  مجتمعاتنا  في  والتقاليد 
يكون قوياً«. وال يمكن أن تقدم امرأة على ارتكاب 
جريمة القتل من تلقاء نفسها، خصوصاً وأن القتيل 
دوافع  في  بالبحث  فإنه  ولذلك  زوجها،  سيكون 
القتل في حال حدوثه سنجد أن ظروفاً قهرية ما قد 
تدفع الزوجة للقتل ال يكون الجميع على دراية بها، 
وغالباً ما تكون الزوجة ضحية لضغوطات نفسية 
واجتماعية متراكمة على فترات زمنية طويلة، وكما 
ما  فأفرغت  الكيل«،  »فاض  الشعبي  المثل  يقول 

بداخلها مع أول مشاحنة مع زوجها.
ولذلك فإننا نحث دوما األزواج على تعلم إدارة 
من خالل حضور  أفضل،  بشكل  األسرة  مشاكل 
دورات تدريبية وتوعوية تسمى بـ »إدارة الغضب« 
يتلقاه  الذى  األساسى  كالتعليم  مهمة  تعتبر  التي 
حوادث  تزايد  مع  اآلن  أهميتها  واتعاظم  األطفال، 

قتل األزواج، وارتفاع وتيرة العنف األسري.
من  أن  في  السابقة  اآلراء  مع  توفيق  وتتفق 
العنف  حاالت  زادت  كورونا  جائحة  تداعيات 
األسري، إذ وجدت األسرة نفسها ولفترات زمنية 

ليست بالقليلة حبيسة جدران المنزل، األمر الذي 
تكن  لم  التي  األسرية  المشاكل  من  العديد  خلق 
موجودة من قبل، فالزوج ترك عمله وبات يتدخل 
في كل صغيرة وكبيرة في المنزل، نتيجة جلوسه 
هى  نفسها  وجدت  والزوجة  البيت،  في  الطويل 
األخرى تحت ضغط تصاعد أعمال وأعباء المنزل، 
مما خلق أجواء من التوتر والغضب والعصبية التي 

تولد مشاكل عدة.
األسري  العنف  ودوافع  أسباب  من  أن  وتتابع 
بين الزوجين والتي قد تقود إلى القتل، هي الشعور 
وعدم  عليه  وهيمنته  اآلخر  على  طرف  بسلطة 
ومناقشته،  رأيه  وتقبل  ومحاورته  إليه  االستماع 
والمادية،  المعيشية  الحياة  ضغوطات  عن  فضالً 
لزوجته  يستمع  أن  أوالً  الزوج  على  يتعين  لذلك 
باعتبارها شريكته في الحياة خصوصاً وأن النساء 
يحتجن دوما إلى تفريغ طاقاتهن في الحديث وإلى 
من يستمع إليهن، وفي المقابل يتعين على الزوجة 
بندية  تعامله  وأال  إهانته،  وعدم  الزوج  احترام 
له  أن تكون  الشرقي يحب  الرجل  وأن  خصوصاً 
القوامة دوماً، ويفضل أن تكون له الكلمة العليا في 

البيت. 
وقتاً  األسرة  تخصص  أن  أهمية  تأتي  وهنا 
مع  أو  انفراد  على  الزوجين  بين  سواء  للجلوس 
على  الجميع  يتدرب  بحيث  األسرة،  أفراد  بقية 
كيفية إدارة شؤون األسرة، وأن يستمع كل طرف 
لآلخر، وأن تتم معالجة كل مشاكل األسرة بحرية 
وأريحية، األمر الذي يجعل أي مشكلة تنشب بين 
الزوجين سهلة الحل، وال يبدو األمر وكأنه صراع 

بين الطرفين.
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كورونا  لفيروس  األخير  المتحور  أن  يبدو 
قبل  العالم  ضرب  والذي  »أميكرون«،  المسمى 
انتابت  التي  شهر من نهاية 2021 قد خيب اآلمال 
الجائحة  وتكاد   ،2022 عام  استقبال  من  كثيرين 
االختفاء  على  قاربت  قد  الثاني  عامها  أكملت  التي 
صدارتها  وفي  عدة  دول  قطعت  بعدما  تدريجياً، 
اإلمارات، أشواطاً كبيرة في تطعيم سكانها بالكامل، 
من  تدريجياً  التعافي  على  اقتصادياتها  وأوشكت 
التبعات الباهظة التي تحملتها على مدار عامين من 

بدء الجائحة.
عام  وبدء   2021 عام  نهاية  من  شهر  نحو  قبل 
العالمي  االقتصاد  تعافي  مؤشرات  كانت   2022
توافد  مع  العربي،  العالم  في  قوة  وأكثر  قوية، 
لحضور  اإلمارات  دولة  على  الزوار  ماليين 
معرض إكسبو 2020، وعودة العديد من القطاعات 
السياحة  قطاعات  خصوصاً  للتعافي،  االقتصادية 
للدول  قوي  دعم  عن  فضالً  والتجزئة،  والطيران 
 80 فوق  النفط  أسعار  ارتفاع  من  يأتي  الخليجية 

حتقيق: عبد�لرحمن �إ�ضماعيل- م�ضر

دوالراً للبرميل، مما يشي بعودة اإليرادات النفطية 
من جديد إلى دعم الموازنات الخليجية التي أصيبت 

بعجز مالي كبير على مدار سنوات الجائحة.
من  كغيرها  العربية  االقتصادات  أن  يبدو  لكن 
اقتصادات العالم ستعيش في 2022 عاماً ثالثاً من 
االرتباك، بحسب خبراء اقتصاديين التقتهم »999«، 
ما بين مؤشرات إيجابية وسلبية في آن واحد، مما 
يصعب من مهمة صانعي القرار االقتصادي خالل 
حركة  تقييد  أعيد  حال  خصوصاً  الجديد،  العام 
السفر والسياحة، إذ تتوقع منظمة السياحة العالمية 
 2 نحو   2021 عام  القطاع خالل  أن تصل خسائر 

تريليون دوالر، جراء تبعات الجائحة. 
وتشير التوقعات إلى تحسن األداء االقتصادي 
ارتفاع  جراء  للنفط  المصدرة  الخليجية  للدول 
أسعار النفط الذي تجاوز سعره 80 دوالراً للبرميل 
وإن تراجعت األسعار دون ذلك، مع تجدد المخاوف 
تحورات  جراء  للدول  العامة  اإلغالقات  عودة  من 
من  مخاوف  هناك  تزال  ال  كما  الجديدة،  كورونا 

يلمسها  التي  التضخم  معدالت  ارتفاع  استمرار 
المواطن العادي في موجة ارتفاعات غير مسبوقة 
في  اختناقات  عن  فضالً  كافة،  السلع  أسعار  في 
سالسل إمدادات السلع، وتوقعات بارتفاع عالمي 
سيؤثر  الذي  األمر  الغذائية،  المواد  أسعار  في 
غالبية  تستورد  التي  العربية  الدول  على  بالسلب 

غذائها.

ضغوط جديدة
التساؤالت عن توقعات األداء  العديد من  وتثار 
االقتصادي للدول العربية خالل 2022، وهل يحمل 
العام الجديد تعافياً حقيقياً للركود التضخمي الذي 
جائحة  بدء  منذ  العربية  األسواق  غالبية  تعيشه 
كورونا، أم تبقى االقتصادات العربية تحت رحمة 
إلى آخر،  المتالحقة للفيروس من وقت  التحورات 
الموازنات  تحملتها  التي  الضخمة  األموال  رغم 
الصحة  قطاع  على  المتزايد  اإلنفاق  جراء  العربية 

بسبب تطعيم السكان ضد الفيروس؟.

اقتصادات العرب 2022..إلى أين؟
كيف يو�جه �ضانع �لقر�ر �القت�ضادي حتديات �لعام �جلديد حمليًا وعامليًا؟
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االقتصادي  القرار  صانع  سيتصرف  كيف 
التضخم  تحديات  إزاء   2022 العام  في  العربي 
واحتماالت  السكان،  معيشة  مستويات  وارتفاع 
عودة القيود من جديد على حركة السفر والسياحة، 
وكذلك عودة االغالقات العامة للدول، بعدما حظرت 
دول عدة فور االعالن عن التحور الجديد للفيروس 
منشأ  أفريقيا  جنوب  وإلى  من  الجوية  الرحالت 

»اميكرون« وعدة دول أفريقية أخرى؟
على   »999« التقتهم  اقتصاديون  خبراء  يجمع 
العربية  للدول  االقتصادي  األداء  توقع  صعوبة 
وعدم  الضبابية  حالة  ضوء  في   2020 عام  خالل 
اليقين التي يعيشها االقتصاد العالمي، جراء ظهور 
ضغوط  ومعها  كورونا،  لجائحة  خامسة  موجة 
اقتصادية تواجه االقتصاد العالمي، أبرزها ارتفاع 
مسبوقة  غير  مستويات  إلى  التضخم  معدالت 
المتحدة  الواليات  مثل  المتقدمة،  االقتصادات  في 
وبريطانيا وألمانيا، فضالً عن ارتفاع أسعار النفط 
والذهب وكافة أنواع السلع، واستمرار االختناقات 
في سالسل اإلمدادات العالمية لألسواق، وارتفاع 
تكلفة الشحن، وكلها عوامل يقول اقتصاديون إنها 
ستكون سلبية على االقتصادات العربية التي يعاني 

معظمها من ارتفاع ديونها السيادية.
إن  يقول  نوار  إبراهيم  االقتصادي  الخبير 
المؤسسات  تقارير  بحسب  العالمي  االقتصاد 
والبنك  النقد  صندوق  مقدمتها  وفي  الدولية 

الدوليان كان يتجه للتعافي االقتصادي من جائحة 
كورونا خالل 2021، بعدما قطعت غالبية دول العالم 
اللقاحات، وإن جاء هذا  كبيرة في مسألة  أشواطاً 
التضخمية  المحركات  من  بعدد  التعافي مصحوباً 
الرئيية، أهمها ارتفاع أسعار الطاقة، وأسعار السلع 
الزراعية، واألجور، واستمرار اضطرابات سالسل 
والحرب  وبيئية،  اقتصادية  عوامل  بسبب  اإلنتاج 

التجارية بين الواليات المتحدة والصين.
ولكن يبدو أننا سندخل عام 2022 محملين بمزيد 
من الضغوط الجديدة التي ستعيق من التعافي الذي 
حدث ومن النمو االقتصادي الذي تحسن إلى حد 
الماضي،  العام  خالل  الدول  من  العديد  في  كبير 
بسبب تحورات جديدة لفيروس كورونا قد تجبر 
ضغوط  لفرض  جديد  من  العودة  على  الدول 
وقيود على حركة السفر والتنقل وقد تضطر إلى 

االغالقات العامة من جديد.
النقد  صندوق  توقعات  »بحسب  ويضيف: 
 ،2021 عام  عن  العربية  االقتصادات  لنمو  الدولي 
للنفط  المصدرة  للدول   %4.5 بين  تتراوح  فإنها 
  %4.1 يبلغ  بمتوسط  المستوردة  و3.6%.للدول 
معدالت  أعلى  المغرب  وستحقق  ككل،  للمجموعة 
العراق  يليها  العربي بنسبة %5.7  العالم  النمو في 
ومصر بنسبة 3.6 و3.3% مع استمرار النمو القوي 
خالل عام 2022، لكن قوة محركات التعافي والنمو 
في الناتج المحلي اإلجمالي ستتوقف على عوامل 

زيادة  بمدى  تتعلق  صحية وبيئية ومالية ونقدية، 
نسبة الحاصلين على لقاح كورونا«.

العربية  االقتصادات  نمو  أن  نوار  ويتابع 
 ،2022 عام  خالل  أخرى  إلى  دولة  من  سيتفاوت 
من  مزيداً  للعمالة  المصدرة  الدول  حيث ستواجه 
الصعوبات، في حين ستكون الدول المصدرة للنفط 
في وضع أفضل من حيث توازن ماليتها الداخلية، 
وموازين حساباتها الجارية مع العالم، ويعود ذلك 
زيادة  ثم  ومن  الطاقة،  أسعار  زيادة  توقعات  إلى 
إيرادات تصدير النفط والغاز، وفي المقابل ستظل 
دوراً  تلعب  الخليج  دول  في  العاملين  تحويالت 
القناة  باعتبارها  التفاوت،  حدة  تقليل  في  رئيساً 
النفطية في  الثروة  الرئيسة إلعادة توزيع عائدات 

العالم العربي.
ستؤدي  النفطية  الصادرات  أن  والمؤكد 
النفطية  القطاعات  في  االستثمارات  إنعاش  إلى 
األخرى،  االقتصادية  القطاعات  وفي  الخليجية 
تحتاج  التي  األساسية  البنية  مشاريع  فيها  بما 
إلى عمالة كثيفة، وهو ما سيؤدي إلى رفع معدل 
التوظيف سواء بين العمال المواطنين أو األجانب، 
على  المقاولين  وحصول  العمالة،  تسريح  وتقليل 
إلى  واالتجاه  بل  المتأخرة  المالية  مستحقاتهم 

زيادتها.
الطاقة  أسعار  ارتفاعات  تعتبر  المقابل  لكن في 
إضافة  العمل،  سوق  وارتباكات  الغذائية،  والسلع 

هاين توفيق: البنوك 

املركزية يف ماأزق ب�ساأن 

حتريك �سعر الفائدة 

ملواجهة الت�سخم
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تحقيق

إلى ارتباكات السياسات المالية والنقدية، خصوصاً 
سياسة أسعار الصرف، أهم محركات التضخم في 
المنطقة العربية خالل 2022، نظراً العتمادها الكبير 
االستيراد  على  الغذاء  وأهمها  احتياجاتها  في سد 
من الخارج، ونظراً لوجود حالة من الفراغ التنظيمي 
للسياسات االقتصادية وأدوات تنفيذها في خمس 
دول عربية هي اليمن ولبنان وسورية والسودان 

وليبيا.
حالة  ستغذي  المحركات  »هذه  نوار:  ويضيف 
عدم االستقرار وإعاقة التعافي االقتصادي، ولذلك 
يتوقع صندوق النقد الدولي، أن يبلغ معدل التضخم 
المتوقع  المتوسط  في السودان 194%، بينما يبلغ 
في المنطقة ككل 12.7% ويرتفع في مجموعة الدول 
المستوردة للنفط إلى 13.2%، في حين ينخفض في 

الدول المصدرة للنفط إلى %10.8.

حلول للمواجهة 
للجمعية  السابق  الرئيس  توفيق  هاني  ويتفق 
مما  الكثير  مع  المباشر،  لالستثمار  المصرية 
ذهب إليه نوار، ويقول إنه حذر منذ بداية النصف 
الثاني من العام الماضي من موجة تضخمية حادة 
تجتاح االقتصاد العالمي، ولن يفلت منها أحد جراء 
فرق الزمن بين جانب العرض وتعافي الطلب بعد 

الخروج جزئياً من جائحة كورونا.
العالم،  اقتصادات  يجتاح  »التضخم  ويضيف: 
هل  السؤال  لكن  متوقفة،  شبه  العرض  وسالسل 
البنوك  تواجهه  بحيث  مؤقتاً  التضخم  سيكون 
المركزية بخفض طباعة النقود أم سيكون تضخماً 
اتخاذ  يستتبعه  الذي  األمر  طويلة،  لفترة  مستمراً 
إجراءات قد تؤدي إلى نتائج سلبية على االقتصادات 
العربية خصوصاً، ومنها اضطرار البنوك المركزية 

إلى رفع سعر الفائدة«.
األسعار  ارتفاعات  موجة  أن  يتابع  كما  المؤكد 
ستستمر لفترة باعتبارها موجة عالمية، األمر الذي 

منها  العربية  وبالطبع  المركزية  البنوك  سيضع 
اإلقدام  حالة  ففي  الفائدة،  سعر  بشأن  مأزق  في 
المحلي  االستثمار  تشجيع  بغرض  خفضها  على 
سيؤدي  الحكومية،  المديونية  وتقليل  واألجنبي، 
ذلك إلى هروب االستثمارات األجنبية أو ما يعرف 
وسندات  أذون  في  المستثمرة  الساخنة  باألموال 
الحكومات العربية التي تعاني من ارتفاع العجز في 

موازناتها.
من  يقرب  ما  هناك  مصر  مثل  بلد  حالة  ففي 
أذون  أموال أجنبية مستثمرة في  33 مليار دوالر 
الخزانة المصرية تستفيد من االرتفاع األكبر عالمياً 
المركزي  البنك  أقدم  حال  وفي  الفائدة،  في سعر 
المحتمل  فمن  الفائدة،  خفض  على  المصري 
خروج هذه األموال للخارج، مما سيؤثر سلباً على 

االقتصاد المصري.
لذلك وجهة النظر الصحيحة في هذا الشأن هي 
أال تقوم البنوك المركزية في االقتصادات الناشئة 
لمواجهة  ايجاباً  أو  سلباً  الفائدة  سعر  بتحريك 
الضغوط التضخمية، خصوصاً إذا ما كانت الفائدة 

الحقيقية مرتفعة .
أطول،  لفترة  التضخم  استمر  حال  في  ويمكن 
تدريجياً،  ولكن  باالرتفاع  الفائدة  سعر  تحريك 
خصوصاً لمساعدة المواطنين من محدودي الدخل 
الذين يعتمدون في معيشتهم على ودائعهم البنكية 

على مواجهة ارتفاعات األسعار.
األمر الثاني الذي يراه توفيق في عام 2022، أن 
اسوأ  المقبلة  الفترة  خالل  ستعيش  االقتصادات 
مع  أسعار  ارتفاع  وهو  التضخمي،  الركود  أنواع 
الكثير من  اقتصادي، وهو ما ستعاني منه  كساد 
األسواق واالقتصادات العربية خالل العام الجديد، 
لذلك يتعين على صانعي القرار االقتصادي العربي 
أن ينتبهوا لهذا األمر، ويضعوا من الخطط السليمة 
الجديدة،  للتحديات  السلبية  التبعات  من  يحد  ما 
خصوصاً مع زيادة التوقعات بأن يقوم االحتياطي 

خالل  الفائدة  سعر  برفع  األمريكي  الفيدرالي 
أعلى  إلى  أمريكا  التضخم في  2022، بعدما وصل 
مستوياته من 30 عاماً، وهو ما قد يؤدي إلى هجرة 

معاكسة لألموال الساخنة من األسواق الناشئة.
سرعة  إلى  العربية  الحكومات  توفيق  ويدعو 
تكوين مخزون كاف من السلع االستراتيجية، حتى 
يمكن االعتماد عليه خالل األشهر القادمة للحد من 
الموجة  انتهاء  المرتفعة، ولحين  فاتورة االستيراد 
التضخمية المتوقع استمرارها طيلة النصف األول 
من عام 2022، فضالً على حتمية وقوف الحكومات 
سياساتها  عن  مؤقتاً  والتخلي  شعوبها  بجانب 
االقتصادية المتشددة ، على أن تتحمل الدولة فروق 
الدعم من ميزانياتها بطباعة المزيد من النقود، ولو 
على حساب بعض التضخم ، خصوصاً إذا كان هذا 

الدعم لمدة أشهر قليلة.
األمر اآلخر، يتعين على السلطات المسؤولة في 
األسواق  على  الرقابة  تشديد  كافة،  العربي  الدول 
لمنع بعض التجار الجشعين والمنتجيين من رفع 
مشتري  مخزون  ظل  في  خصوصا  أسعارهم، 
في  بشدة  أيديهم  على  والضرب  القديم،  بالسعر 
حالة مخالفة ذلك، وهو ما يتطلب تفعيل كل األجهزة 

واإلجراءات الرقابية خالل الشهور القادمة.
ويرى أن الفترة المقبلة والتي ستحمل المزيد من 
التحديات لالقتصادات ولألفراد على السواء، تعتبر 
مناسبة لشراء األصول رغم ارتفاع أسعارها، وعلى 
حالة  في  اآلمن  المالذ  يعتبر  الذي  الذهب  رأسها 
أمام  للقيمة  نفسه مخزن  الوقت  اليقين وفي  عدم 
ارتفاع  لمواجهة  األفراد  على  يجب  كما  التضخم، 
األسعار، ترشيد االستهالك خصوصاً الترفي منه، 
الحالي،  الوقت  في  المعمرة  السلع  شراء  وتأجيل 
باعتبار أن ارتفاعات أسعارها ستكون األعلى، وفي 
سلة  تنويع  له  األفضل  من  فإنه  المستثمر،  حالة 
عمالته واالبتعاد عن أدوات الدخل الثابت، ذلك أن 

قيمتها ستنخفض مع رفع أسعار الفائدة المتوقع.
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4 أزمات ومقترحات لألزمة 
ويرى الخبير االقتصادي أحمد معيس أن ارتفاع 
ثالثة  قبل  متوقعاً  كان  عالمياً  التضخم  معدالت 
أشهر على األقل جراء زيادة طباعة النقود لمواجهة 
الواليات  في  خصوصاً  كورونا  جائحة  تداعيات 
خروج  إلى  النهاية  في  قاد  الذي  األمر  المتحدة، 
معدل التضخم عن السيطرة، إذ تجاوز في أميركا 
5% وفي إنجلترا 4% وربما يصل إلى 5% مقارنة 

مع المستهدف %2.
األسواق  في  األسعار  ارتفاع  فإن  هنا  ومن 
عالمية،  أنها  ما  بقدر  محلية  أزمة  ليس  العربية 
العام  من  األول  النصف  في  تتواصل  أن  ويتوقع 
الجديد على األقل، ولن يكون غريباً أن يجد المواطن 
السلع  أسعار  في  ارتفاعات  العربية  األسواق  في 

الغذائية والسلع المعمرة والسيارات والطاقة.
ويضيف أن تبعات جائحة كورونا ستتواصل في 
عام 2022 وللعام الثالث على التوالي، جراء نشوء 4 
أزمات األولى ممثلة في سالسل اإلمداد التي تعطلت 
الطلب عن العرض، والثانية شكوى  ارتفاع  نتيجة 
من  الكبرى  العالمية  الدول  وخاصة  أجمع  العالم 
انخفاض العمالة والتوظيف في المجاالت المختلفة 
وتحديداً في مجال الزراعة، واألزمة الثالثة ارتفاع 
أسعار النفط والغاز الطبيعي، والرابعة مشكلة تغير 
السلع  إلى مشكالت في بعض  التي تؤدي  المناخ 

الزراعية والغذائية خاصة خالل فصل الشتاء.
ويضيف: »هناك طلب قوي على السلع في حين 
يبدو المعروض منها منخفضاً، لذلك ترتفع أسعار 
التي  تلك  خصوصاً  ملحوظ،  بشكل  كافة  السلع 
ترتبط بأسعار النفط، ففي بعض األسواق العربية 
ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي والبنزين جراء ارتفاع 
السيارات  أسعار  ارتفعت  كما  عالمياً،  أسعارها 
الخاصة  الرقائق  غياب  أزمة  بسبب  الجديدة 
بتصنيع السيارات، وهي السبب أيضاً في ارتفاع 
أسعار السلع التكنولوجية مثل الهواتف المحمولة 

والسيارات والكمبيوتر«.

والحل في رأي معطي أن تتخذ الحكومات العربية 
حزمة من القرارات االقتصادية لمواجهة التحديات 
الجديدة التي ستخلقها األزمات االقتصادية خالل 
جانب  إلى  األسعار،  ارتفاعات  وأبرزها   2022
بحيث  االستهالك  بترشيد  األفراد  قيام  ضرورة 
يقتصر على السلع األساسية والتخلي عما يسمى 

باالستهالك الترفي.
وفي رأي زياد بهاء الدين وزير التعاون الدولي 
 2022 عام  فإن  السابق،  المصري  واالستثمار 
يحمل العديد من التحديات االقتصادية التي تشغل 
التي  كورونا  مواجهة  مرحلة  خالل  سواء  العالم 
التحديات  تلك  أو بعدها، وتتمثل  ال تزال مستمرة 
وزيادة  والنقل،  اإلنتاج  سالسل  اضطراب  في 
في  ونقص  األولية،  والمواد  الطاقة  أسعار  في 
األسعار  في  متوقع  وارتفاع  اإلنتاج،  مستلزمات 
السياسية  التوترات  بجانب  الفائدة،  أسعار  ومعها 
واالجتماعية غير معروفة العواقب، وتحديات بيئية 

تناولتها القمة الدولية األخيرة.
كل هذه التحديات سيواجهها العالم خالل 2022، 
بعد  »ما  مرحلة  هي  هل  الحقيقة  يعرف  أحد  وال 
كورونا«، أم أنها هدنة مؤقتة تسبق موجات جديدة 
من التحورات والتوابع التي قد تعيدنا للوراء، ولهذا 
ومحملة  للغاية،  ضبابية  الصورة  تبدو  السبب 
بتحديات اقتصادية جمة تزيد األمر ارتباكاً، ذلك أننا 
في العالم العربي جزء من العالم نتأثر بما يحدث 
فيه، وعلى أرض الواقع تواجه االقتصاديات العربية 
األولية  والمواد  السلع  أسعار  في  ارتفاعاً  حالياً 
بسبب  سواء  التوزيع  شبكات  في  وانقطاع  كافة، 
لتحالفاتها  الدول  تغيير  بسبب  أو  كورونا  تبعات 
على  يستلزم  الذي  األمر  والتجارية،  االقتصادية 

الدول العربية وضع سياسات جديدة لالستثمار.
فإن  العالمية،  األوضاع  »بجانب  ويضيف: 
غالبية االقتصادات العربية تواجه تحديات إضافية، 
العام،  الدين  وارتفاع  الموازنة  عجز  رأسها  على 
وخطر  االستثمار،  وضعف  اإلنتاجية،  وانخفاض 

والتنموية  االجتماعية  التحديات  بجانب  التضخم، 
المعروفة، ولهذا السبب يبنغي وضع آليات جديدة 
لمواجهة التحديات االقتصادية المحلية وتلك التي 
ستنتج عن تداعيات األزمات االقتصادية العالمية«.

الموازنات  ينصلح حال  لن  إنه  تقول  والحقيقة 
الحصيلة  بزيادة  وال  اإلنفاق،  بترشيد  العامة 
الضريبية، وال ببيع األصول، ما لم تصاحب ذلك 
طفرة في االستثمار واإلنتاج، كما لن ينحسر الدين 
العام لمعدالت مقبولة وآمنة إال بنمو االقتصادات 
على  فضالً  اإلنتاجية،  قطاعاتها  بمختلف  الوطنية 
المدفوعات إال بمزيد من  عدم تحسن حال ميزان 
نتيجة  الوطني  اإلنتاج  بقيمة  واالرتفاع  التصدير 

الستثمار جديد.
ويطالب بهاء الدين الحكومات العربية باقتناص 
االقتصادية  األزمات  تتيحها  قد  التي  الفرص 
الفارغة  بالمساحات  ما يسمى  واستغالل  الحالية، 
الصين  بين  التجارية  الحرب  تتيحها  قد  التي 
األوروبي  االتحاد  وسعي  المتحدة،  والواليات 
والدول الصناعية لعدم االعتماد على الصين وحدها 
في توفير المواد الخام أو وسائل اإلنتاج، والبحث 
عن مصادر إنتاج أخرى ولو ثانوية، وهو ما يدفعنا 

كأسواق عربية ألن يكون لنا ميزة تنافسية.
عن  البحث  العربية  للدول  يمكن  هنا  ومن 
المجاالت والقطاعات خصوصاً الصناعية والخدمية 
في  لها  وتحقق  تنافسية  مزايا  فيها  تمتلك  التي 
تغير خريطة  في ضوء  قيمة مضافة،  الوقت  ذات 
اإلنتاج العالمية بعد كورونا، إلى جانب دراسة نظام 
ومساعدته  االستثمار  لجذب  به  المعمول  الحوافز 
الضريبية  الحوافز  هنا  أقصد  وال  النجاح،  على 
اإلطالق،  على  الحوافز  أسوأ  هذه  ألن  المعتادة، 
ودعم  صناعية،  مناطق  من  الدولة  تتيحه  ما  بل 
اإلغراق  والحماية من  للشباب،  للتصدير، وتدريب 
واالحتكار، ومن تدخل أجهزة الدولة بال مبرر، وما 
توفره من مناخ آمن يطمئن فيه المستثمرون أنهم 

محل ترحيب ومساندة ال مالحقة واتهام وجباية.

issue 613.indd   45issue 613.indd   45 27/12/2021   11:14 AM27/12/2021   11:14 AM



العدد 613 يناير 462022

الجريمة و العقاب

بعيدة  المهن  بعض  هناك  أن  الكثيرون  يرى 
عن مجال القتل لكونها تحتاج الى قلوب تتصف 
باللين والرحمة وتقف بجانب الذين يعانون من 
المرض والفقر ولعل أبرز هذه المهن هي المهن 

الطبية خاصة التمريض.
جرائم  من  العديد  شهد  المجال  هذا  أن  إال 
القتل التي صدمت المجتمع األميركي خاصة أن 
مرتكبيها كانوا ممن يطلق عليهم لقب »مالئكة 
التي  تومان  جين  الممرضة  ومنهم  الرحمة«، 
تتملكها  كانت  إذ  األمر  في هذا  إنموذجاً  تعتبر 
المال  لجلب  حولها  من  قتل  في  شديدة  رغبة 
في  القاتالت  أشهر  إحدى  بأنها  واشتهرت 
شبابها  بداية  في  وعرفت  األميركي  التاريخ 
بلقب »جولي جين« لحسن تعاملها مع المرضى 

وأقاربهم.
ولدت هذه المرأة في مارس 1854 وهي ابنة 
ألسرة أيرلندية مهاجرة وتوفيت والدتها بمرض 
السل وهي في عامها األول حيث تولى والدها 
بيتر كيلي رعايتها مع ثالثة من أشقائها. والذي 
وسلوكه  الكحول  على  إدمانه  األب  عن  عرف 
األخيرة  سنواته  وفي  اآلخرين  تجاه  العنيف 
إلى  حالته  وتفاقمت  عقلي  باضطراب  أصيب 
رموش  بخياطة  قيامه  الى  دفعه  الذي  الجنون 

عينيه خالل عمله كخياط.
ازدادت األمور سوءاً حيث قام والدها بإيداعها 

مع أشقائها الثالثة في دار لأليتام وكانت في 
قامت  الوقت  من  فترة  وبعد  العمر  من  الثامنة 
العائلة  لقب  ومنحها  جين  بتبني  األسر  إحدى 
أحد  في  كخادمة  للعمل  لجأت  والتي  توبان 
وعندما   . سيئة  معاملة  تتلقى  وكانت  المنازل 
كممرضة  العمل  وبدأت  المنزل  غادرت  كبرت 
ماساتشوستس  في  كامبردج  مستشفى  في 
وكان العاملون بالمستشفى يصفونها بالثرثارة 
المرضى  كان  وإن  للمتاعب  والمثيرة  والذكية 
يحبونها كثيراً لسلوكها الجيد معهم ، إال أنها مع 
الوقت أصبحت قاتلة محترفة تقتل مرضاها بال 
المورفين  رحمة عن طريق وضع جرعات من 

واألتروبين في طعامهم وشرابهم. 
اعترفت   1901 عام  في  عليها  القبض  لدى 
طريق  عن  وثالثين شخصاً  واحداً  قتلت  بأنها 
السم لكنها أكدت أن من قتلتهم تجاوزوا المائة 
إثني  قتلت  أنها  أكدت  الرسمية  األوراق  أن  إال 
في  القاتلة  هذه  تحدثت  وقد  شخصاً.  عشر 
مقابلة صحفية أجريت معها عن أن طموحها في 
الحياة يتمثل في قتل المزيد من البشر خاصة 
من البؤساء والفقراء والمرضى وأقاربهم وأنها 

تشعر بالسعادة في قتلهم.
قد استغلت عالقتها القوية بالمرضى وثقتهم 
أحدهم،  تختار  حيث  جرائمها  تنفيذ  في  بها 
العمر  في  ومتقدماً  جداً  مريضاً  عادة  ويكون 

حقنه  طريق  عن  تجارب  كحيوان  وتستخدمه 
تتعمد  وكانت  واألتروبين،  المورفين  بمادتي 
أحياناً وقف إعطاء مرضى آخرين تلك الجرعات 
لمعرفة رد فعل نظامهم العصبي. وتمادت في 
المرضى  مع  وسلوكية  طبية  أخطاء  ارتكاب 
وفًقا لما ذكرته إدارة المستشفى التي أكدت أن 
توبان كانت توزع أيضا األفيون على المرضى 
بشكل علني وتعرض نفسها على األثرياء منهم 
أخرى جسدية مما  لها مهام  كممرضة خاصة 

جعل وجودها في المستشفى غير مرحب به. 
إثر ذلك بدأت عملها في التمريض في المنازل 
قامت  كما  وزوجته،  عجوزاً  رجالً  قتلت  حيث 
في عام 1895 بتسميم مالك المنزل الذي تقيم 

وتعمل فيه وأزهقت روح زوجته.
بالتبني  أختها  بقتل  قامت   1899 عام  وفي 
معاناتها  من  مراراً  لها  اشتكت  التي  اليزابيت 
من االكتئاب حيث حقنتها بجرعة سامة، وبعد 
ألدن  الكبير  أخيها  مع  لإلقامة  انتقلت  عامين 
ديفيس وأسرته في بلدة كاتوميت للعناية به بعد 
وفاة زوجته التي كانت قد قتلت على يد توبان. 
وخالل أسابيع قليلة قتلت ديفيس وابنتيه ميني 

وجينفيف. 
وقد طلب من أفراد عائلة ديفيس الذين كتبت 
لهم النجاة إجراء فحص تسمم على ميني ابنة 
الفحص  تقرير  وجد  حيث  الصغيرة  ديفيس 

الممرضة المجنونة

ترجمة:د. ح�ضن �لغول
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السلطات  لعملية تسمم مما دفع  أنها تعرضت 
المعنية إلى إصدار أمر بمراقبة توبان.

بتهمة  عليها  القبض  ألقي   1901 أكتوبر  في 
اعترفت  قد  كانت  التالي  العام  وبحلول  القتل 
انعقاد  وإثر   . ضحية  وثالثين  واحد  بقتل 
جلسة المحكمة نشرت إحدى الصحف المحلية 
اعترافات توبان لمحاميها التي ادعت فيها أنها 
المحلفين  هيئة  من  تريد  وأنها  العشرات  قتلت 
غير  أنها  على  عقلها وأصرت  تؤكد سالمة  أن 
مختلة عقلياً متسائلة كيف المرأة فاقدة لعقلها 
القتل وتميز ما بين  أن تخطط وتنفذ إجراءات 

الخطأ والصواب.

بعد  هوسيير  صحيفة  نشرته  مقال  وذكر 
كانت  أنها  القاتلة  اعتقال هذه  وقت قصير من 
محاولة  في  قتلهم  بعد  الضحايا  بجثث  تعبث 
للكشف عن العمل الداخلي ألرواحهم عبر النظر 

في عيونهم وفقاً إلدعاءاتها.
لدى استجوابها قالت إنها كانت تشعر بإثارة 
حسية تتملكها، وهي ترى ضحاياها على حافة 
الموت ثم يعودون للحياة قبل أن يفارقوا هذا 
ضحيتها  باختيار  تقوم  وكانت  ثانية.  العالم 
الجديدة وتستلقي إلى جوارها وتداعب جسدها 

وتكون ممسكة بيدها لدى وفاتها.
أحياناً  الجرائم  بعض  بوتان  ارتكبت  وقد 

لدوافع شخصية مثلما األمر مع أسرة ديفيس، 
وهناك أسباب أخرى كالغيرة حيث قتلت في عام 
1889 صديقة لها ألنها أرادت أن تأخذ وظيفتها. 
ظلت هذه المرأة تقتل بال رحمة إلى أن توفي 
شخص كانت تعالجه وطلب قريبه إجراء تحقيق 
توفي  أنه  المفاجأة  وكانت  وفاته  سبب  بشأن 
مسموماً، حيث اعتقلت الشرطة توبان في أكتوبر 
1901، وفي يونيو من العام ذاته أعلنت المحكمة 
أن هذه القاتلة مختلة عقليًا وأمرت بإيداعها في 
وهناك  الحياة  مدى  العقلية  لألمراض  مصحة 
والثمانين  الرابعة  في  وفاتها وهي  بقيت حتى 

من العمر. 
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اآلسيوية،  الجنسية  من  شاب  28عاماً«،  »س، 
األدوات  شركات  بإحدى  للمبيعات  مندوباً  يعمل 
الكهربائية في إحدى مدن الدولة، تعّرف ذات مّرة 
غيداء  فتاة  إلى  »الُموالت«  التجارية  المراكز  بأحد 
بأس  ال  »26عاماً«  د  ُتدَعى  اللون،  حنطيّة  دلّوعة، 
حديثها  ورّقة  قيافتها،  وحسن  جمالها،  بمنسوب 
وكلماتها، فوقع هذا الشاب في شباكها طريح الحّب 

والُهيام من الوهلة األولى..
منذ اللقاء األّول الذي جمع بينهما في مقهى من 
المقاهي، تعانق القلبان، سَرى فيهما دم طازج من 
نسغ الحّب والُقرب، ويوم سأل الشاب »س« بذاك 
اللقاء حبيبة قلبه “د” عن عملها، وهي المقيمة مثله 
في الدولة، قالت له بلساٍن فصيح، وعلى المكشوف:

• أعمل كخادمة لدى إحدى األسر المحترمة منذ 
نحو ثالث سنوات.. أنا مرتاحة بعملي في منزلهم 
اللطف  في  غاية  ومخدومتي  ومخدومي  كثيراً، 

والّدماثة والكرم وحسن المعاملة..
قال لها »س« موّضحاً لها طبيعة عمله:

الّشركات..  بإحدى  أعمل كمندوب مبيعات  وأنا 
منذ ثماني سنوات، ومرتاح بعملي تماماً، صاحب 
أّيما احترام، يقّدر  الشركة يحترم موظفي شركته 
جهودهم، ويعطيهم حقوقهم كاملة غير منقوصة.. 

على  بقليل  أكثر  أو  أسابيع  ثالثة  مرور  بعد 
عالقتهما العاطفية، َعَرَف الشاب »س« بطريقٍة ما، 
أّن حبيبة قلبه، وساحرة عقله »د«، لم تكن صادقة 
في كالمها وحبّها وعالقتها ومركز عملها، بل كانت 
فتاة مغناجاً لعوباً مكذابة، فهي لم تكن تعمل خادمة 
الكذبة  هي  وهذه  المحترمة،  األسر  إحدى  لدى 
من  ُمستأجَرة  شّقة  في  تعمل  كانت  بل  األولى، 
ُتدَعى »ب«  ِقبل إحدى صديقاتها األكبر منها سنّاً 

لممارسة الّرذيلة، وهذه هي كذبتها الثانية..
حين َعَرَف الشاب »س« ذلك، ُجّن جنونه، ضرب 
أخماساً في أسداس، دخل في نفق القهر والفوران، 

�إعد�د: وجيه ح�ضن

محبوبته  ألّن  االنزعاج،  غاية  انزعج  ثائرته،  ثارت 
»د« خانت عهدها له، ولم تحفظ الموّدة التي تشّكلت 
بينهما بلمح البصر، فقد وضع في حساباته وبؤرة 
في  له  وزوجة  خطيبة  ستكون  »د«  أّن  تطلّعاته، 
قلبه، فقد ملكت  أحبّها من شغاف  المستقبل، ألنه 

عليه كّل أحاسيسه وجوارحه من النظرة األولى..
وحين اجتمع بها في غرفته في الشقة التي يقيم 
فيها، ليتباحثَا في أمر كذبها وخيانتها له، وليضع 
»س« النّقاط على الحروف، عال صوتها في وجهه، 
ثارت ثائرتها مّدعية أّن َمْن نقل إليه هذا الخبر، هو 
إنسان حاقد ُمغِرض لئيم حاسد، ال يريد لهما الخير 

والمستقبل الّسعيد، ال من قريب وال من بعيد..
»د«  طلبت  بينهما،  البَرِقي  الحوار  هذا  بعد 
جزئياً  عمالً  لديها  أّن  مّدعية  غرفته،  من  الخروج 
كخادمٍة بأحد المنازل، وأّنها ستعود إليه، إلى حبيب 

القلب حال انتهائها من هذا العمل الجزئي..
هاتفه  حبيبها  من  استعارت  ذاته،  اللقاء  في 
الّضرورة  عند  الستخدامه  »الموبايل«  المتحرك 
ألنها نسيت هاتفها المتحرك في المنزل الذي تعمل 
وتقيم فيه.. فأْعطاها »س« الهاتف من دون ترّدد.. 
على أْن تتصل به على »الموبايل« الثاني الموجود 

في حوزته، حين انتهائها من عملها الجزئي.. 
أخبرته سيّدة  ذاته،  اليوم  من  متأّخر  وقت  في 
آسيوية - وهي إحدى قريباته – ُتدَعى »ر«، تسكن 
الُمخاِتلة  الفتاة  »د«  المدعّوة  أن  سكنه،  من  قريباً 
شّقة  إلى  ذهبت  وأنها  عليه،  تكذب  الُمخاِدعة 
ثلّة من صويحباتها،  مع  الّرذيلة  لممارسة  سكنيّة 
في  اآلسيوي  النّسائي  الوسط  في  سمعتها  وأّن 
امرأة ساقطة من  ُتديُرها  الشّقة  الحضيض، وهذه 
الجنسية اآلسيوية، وسارت معه قريبتُه لتدلّه على 
الشّقة المشبُوهة، ثّم تركته وحده وعادت أدراجها 

على َعَجل..
أمام  إلى  »س«  المخدوع  الشاب  وصل  عندما 

هاتفه  على  هاتفياً  اتصل  إليها،  الُمشار  الشّقة 
الموجود لدى »د« مّرات عّدة، والتي رّدت عليه بعد 
مّدة، بأّنها اآلن متوّجهة إلى مدينة أخرى ألمٍر مهّم، 
بعدما انتهت من عملها الجزئي، وأّنها حينما تعود 

ستأتيه إلى غرفته اليتيمة بكّل تأكيد..
لها  عندما واجهها »س« بحقيقة الموقف، قائالً 

بالفم المآلن، وبصراحة متناهية:
فيها..  أنِت  التي  الشّقة  أمام  اآلن  أقف  أنا   •

اخرجي لنتفاهم..
أخرى..  مدينة  إلى  طريقي  في  أنا  لَك  قلُت   •

وعندما أعود نلتقي، أال تفهم؟!
• اخرجي وإاّل اّتصلت بالشرطة حاالً..

خرجت  عينها،  الشّقة  جرس  »س«  رن  وحين 
في وجهه امرأة آسيوية بِدينة، قد صبغت وجهها 
كقوس  مختلفة  بألوان  عجيبة،  غريبة  بمساحيق 
قزح، وهي نفسها المدعوة »ب«، والتي تدير شقة 

الرذيلة هذه.
وبسؤالها عن الفتاة التي ُتدَعى »د«، وبمواجهتها 
الفتاة  بهذه  معرفتها  البدينة  المرأة  أنكرت  باألمر، 
وبهذا االسم تماماً، لكّن الشاب »س« هّددها بتقديم 
بالغ إلى مركز الشرطة القريب في الحال، إذا لم 
تخرج »د« لمقابلته بأسرع وقت ممكن، وإاّل »وقع 

الفأس في الّرأس«..
اللعوب  الُمخاِدعة  حبيبته  إليه  خرجت  وبالفعل 
المرأة  منها  طلبت  حينها  إليه،  والتحّدث  لمقابلته 
دون  من  المكان  مغادرة  الشّقة  صاحبة  البدينة 

تباطؤ.. 
وفي الشارع فتحت »د« حقيبتها النّسائية ألمٍر 
ما، فلمح الشاب »س« فيها سّكيناً، فاستولى على 
هاتفه  إليه  تعيد  أْن  منها  طلب  ثّم  عنوًة،  الّسكين 
المتحرك، لحظتها تمنّعت عن تسليمه هاتفه المتحرك 
صارخة بوجهه بصوت كلّه حشرجة، بعد أْن كالَْت 
باب الوِقح، طالبة  له جملة من الشتائم البذيئة، والسُّ

المخدوع والمغناج

issue 613.indd   48issue 613.indd   48 27/12/2021   11:14 AM27/12/2021   11:14 AM



49 2022 يناير العدد 613

منه الكّف عن التدّخل بشؤونها الخاّصة، والخروج 
من حياتها وإلى األبد..

حينها عمي بصر الّشاب، أظلم عقله تماماً، وفي 
ثورة غضب وهيجان وتيَهان، استّل السّكين، ليقوم 
إلى  َنْجالء  بتوجيه طعنة  رعناء  لحظة طائشة  في 
الفتاة  لكّن  اللعوب،  الِمغناج  للفتاة  اليُسرى  الفخذ 
السّكين من مكانه، كما صّرَح  “تمّكنت من سحب 

المتّهم بإفادته أمام القضاء..
الّشاب  أِصيب  اإلجراميّة،  عمليته  تنفيذ  لحظة 
وحاول  والّضياع،  والجنون  المّس  من  بشيء 
توقيف سيّارة أجرة لنقل الفتاة المطعونة إلى أقرب 
مستشفى، لكّن أحداً من سائقي سيارات األجرة لم 
يستجب له، حينئٍذ لم يكن أمامه من سبيل سوى 
ُيدَعى  له  قريب  إلى  واللجوء  المكان،  من  الهروب 
“ل”، يعمل في محطة وقود بعيدة نوعاً ما عن مكان 
الضحيّة، خوفاً من القبض عليه ُمتلبّساً بالجريمة، 

كما جاء في تصريحه أمام القضاء المختّص، حين 
تّم إلقاء القبض عليه فيما بعد..

أحد عّمال محطة الوقود من الجنسيّة اآلسيوّية 
نفسها، هو الذي قام خلسًة بإعالم مركز الشرطة 
حيث  ومالبساتها،  بالواقعة  المحطة  من  القريب 
حضرت دورية من »التحريات والمباحث الجنائية« 
في المركز بأسرع من البرق، ليتّم إلقاء القبض على 
المتّهم القاتل »س«، ألّن الفتاة »د« ونتيجة الطعنة 

النّْجالء، لم تستمّر طويالً على قيْد الحياة..
سرد  الشرطة،  بمركز  التحقيق  قسم  وفي 
الشاب المتّهم حيثيات الواقعة من ألفها إلى يائها، 
يكن  لم  أنه  القسم،  رئيس  أمام  إفادته  في  مؤّكداً 
لكنها  روحها،  وإْزهاق  المغدورة،  قتل  بتاتاً  ينوي 
وبذاءة  أخالقها  وسوء  َوِخداعها  بكذبها  استفّزته 
لسانها األْعور، وأنه بالفعل أحبّها من كّل قلبه، وأنه 
عرض عليها فكرة االرتباط الزوجي، لكنها بخداعها 

وكذبها وسلوكها الّدنيء، هي التي أثارته الرتكاب 
هذه الجريمة البشعة و”على نفسها َجنَْت براقش” 

كما يقول المثل..
وكشف التقرير الطبّي الّشرعي فيما بعد، أّن َمْن 
مارس الّرذيلة مع الَمجنِي عليها ليس المتّهم نفسه، 
الفتاة  »س« كان قد أحّب  وإّنما شخص آخر، ألّن 
الضحيّة من شغاف قلبه، لكنها بسلوكها الخطأ هي 

التي دفعته الرتكاب جريمته النّكراء..
بعدما  القضبان،  وراء  »س«  الشاب  يقبع  اليوم 
حكمت عليه المحكمة المختّصة بالعقوبة القانونية 

الالزمة ليكون عبرة لمن اعتبر.

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

أخرى هو محض صدفة. 
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أوراق قانونية

أو مصطلح  بتعبير  المقصود  استجالء  سنحاول 
القانوني  التكييف  ماهية  وتحديد  األموال«،  »غسل 
هذا  كان  إذا  وما  اإلجرامية«،  العائدات  »نقل  لفعل 
جرائم  من  ومستقلة  تامة  جريمة  ُيعد  »النقل« 
إحدى  ارتكاب  في  شروع  هو  أم  األموال،  غسل 
كما  مراحلها؟  من  مرحلة  مجرد  أو  الجرائم،  هذه 
األساسية  لألركان   - إلمامة موجزة  في   - نعرض 
لهذه الجريمة والعقوبات المقررة لمرتكبيها، وموقف 

المشرع اإلماراتي منها.

المفهوم العام لمصطلح »غسل األموال«
تدر الجرائم ذات الدافع المالي - كجرائم اإلتجار 
باألسلحة  أو  بالبشر،  أو  بالمخدرات  المشروع  غير 
عائدات ضخمة،   - وغيرها  باآلثار  أو  والمتفجرات، 
المليارات  بمئات   – العالمي  الصعيد  على   - تقدر 
استمرار  في  األموال  هذه  وُتسهم  الدوالرات.  من 
المالية،  قدراتها  ودعم  الجريمة،  شبكات  وازدهار 
والتوسع في أنشطتها اإلجرامية، داخل وعبر البلدان.
من  الضخمة  العائدات  هذه  تثيره  ما  وبسبب 
فإن  القانون،  إنفاذ  لدى سلطات  تساؤالت وشكوك 
وبكل  دوماً،  تسعى  اإلجرامية  والشبكات  العناصر 
على   – أو  تماماً،  العائدات  هذه  إخفاء  إلى  الُسبل، 
ومحاوالت  المشروع،  غير  إخفاء مصدرها   – األقل 
إضفاء الصبغة القانونية عليها، بما يؤدي إلى طمس 
لهذه  الحقيقي  الجرمي  المصدر  تمويه  أو  إخفاء  أو 
األموال، لتبدو – على خالف الحقيقة – أنها متأتية من 
نشاطات مشروعة، وهو ما يوصف في النهاية بتعبير 

.Money Laundering »أو مصطلح »غسل األموال
وكثيراً ما تتسم عمليات غسل األموال بطابع »عبر 
وطني«، نظراً لحرص العديد من المجرمين وغاسلي 
األموال على نقل وتحريك العائدات اإلجرامية خارج 
بلدانهم، صوب »المالذات المالية اآلمنة«، باستخدام 
واإللكتروني  المادي  النقل  وآليات  وسائل  مختلف 

والمستندي لألموال عبر الحدود.
مثالياً  وضعاً  األموال  غسل  عمليات  وتوفر 
بين  للجمع  الفرص،  أفضل  لهم  تتيح  إذ  للمجرمين، 
هدفين مهمين في آن واحد، أولهما هو »األمن«، من 
خالل طمس وإخفاء أي صلة بين المجرم والجريمة 
خشية  العائدات،  هذه  منها  تحصلت  التي  األصلية، 
وثانيهما  القانونية.  والمساءالت  األمنية  المالحقات 

د. م�ضطفى طاهر- م�ضت�ضار قانوين

هو »الكسب«، من خالل استثمار العائدات اإلجرامية 
المزيد  للمجرمين  تحقق  مستقبلية،  مشروعات  في 
باالنتقال  أنفسهم«،  »غسل  لهم  وتكفل  األرباح،  من 
من العالم السفلي للخارجين على القانون، إلى العالم 

المخملي لرجال المال واألعمال.

التعريف القانوني لغسل األموال
غير  اإلتجار  لمكافحة  المتحدة  األمم  اتفاقية  تعد 
لسنة  العقلية  والمؤثرات  المخدرات  في  المشروع 
1988)اتفاقية فيينا( أول وثيقة قانونية دولية، تعتمد 
األموال غير  لمكافحة غسل  محددة  تدابير وأحكاماً 
دولية  صكوك  نهجها  على  سارت  وقد  المشروعة، 
التشريعات  بأحكامها  التزمت  كما  الحقة،  عديدة 
معظم  في  األموال،  غسل  بمكافحة  المعنية  الوطنية 
دول العالم، مع تباين النطاق التجريمي في كل منها. 
ولم تورد االتفاقية تعريفاً لغوياً محدداً لمصطلح 
ذلك  عن  عوضاً   - قدمت  أنها  إال  األموال«،  »غسل 
أكثر من  التجريمي،  بالنطاق  ُيعنى  عملياً،  تعريفاً   -
عنايته بالمفهوم اللغوي لغسل األموال، حيث طرحت 
على الدول األطراف »أنموذجاً تجريمياً«، يشتمل على 
عدد من األفعال العمدية، التي رأت أنها تشكل جوهر 

عملية »غسل األموال«، وهي:
العائدات  • تحويل األموال، أو نقل األموال )نقل 

اإلجرامية(.
• إخفاؤها أو تمويه حقيقة األموال.

• بعض األفعال األخرى، المرتبطة بغسل األموال، 
وهي: اكتساب، وحيازة، أو استخدام األموال.

أو  الجرائم،  هذه  في  االشتراك  أفعال  تجريم   •
الشروع فيها.

فيها جريمة  بما   – الجرائم جميعها  هذه  وتعتبر 
الشكلية،  الجرائم  من   - اإلجرامية«  العائدات  »نقل 
أي من »جرائم السلوك المجرد«، أو »جرائم النشاط 
المحض«، التي يكفي لقيام الركن المادي فيها، وقوع 
تحقق  عن  النظر  وبغض  فقط،  اإلجرامي  السلوك 
أو عدم تحقق نتيجة إجرامية بعينها، وذلك بخالف 
والنتيجة«،  السلوك  »جرائم  أي  المادية«،  »الجرائم 
أو »جرائم النشاط والنتيجة«، التي ُيشترط الكتمال 

ركنها المادي تحقق نتيجة معينة. 
ومن ناحية أخرى؛ فإن جرائم غسل األموال كثيراً 
الوطنية«،  عبر  المنظمة  »الجرائم  ضمن  تندرج  ما 

ومن قبيل الجرائم المعقدة، كثيفة العمل، التي تتطلب 
عصابات  عليها  وتهيمن  النطاق،  واسعة  أنشطة 
وتتمتع  مدربة،  بشرية  كوادر  تضم  منظمة،  دولية 
بموارد مالية ضخمة، وبشبكة واسعة من العالقات 

واالتصاالت، داخل البلدان وخارجها. 

العائدات  »نقل  لجريمة  القانوني  البنيان 
اإلجرامية«

النص  األطراف  الدول  على  فيينا  اتفاقية  أوجبت 
العائدات  “نقل  فعل  على  الداخلية  قوانينها  في 
مكتملة  تامة،  جنائية  جريمة  باعتباره  اإلجرامية”، 
بقية  مثل  ذلك  في  مثلها  بذاتها،  ومستقلة  األركان 
الصور اإلجرامية األخرى لغسل األموال، المنصوص 
عليها في االتفاقية، شريطة علم »الناقل« بكون هذه 
غير  اإلتجار  جرائم  إحدى  من  مستمدة  األموال 
المشروع في المخدرات »بمفهومه الواسع«، أو من 
الجرائم، وبهدف  االشتراك في هذه  أفعال  فعل من 
إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لهذه األموال، 
أو مساعدة شخص متورط في ارتكاب إحدى هذه 
الجرائم، على اإلفالت من العواقب القانونية ألفعاله.

وتكتمل جريمة »نقل العائدات اإلجرامية« بتوافر 
عن  فضالً  والمعنوي،  المادي  األساسيين:  ركنيها 
وجود  في  ويتمثل  »مفترض«،  ثالث  ركن  تحقق 
الجريمة األولية أو الجريمة األصلية، التي استُمدت 
ُعجالة  في  ونعرض  المشروعة.  غير  األموال  منها 

لهذه األركان الثالثة، على الترتيب المتقدم.

أوالً - الركن المفترض )الجريمة األولية(
كغيرها  اإلجرامية«ـ  العائدات  »نقل  جريمة  ُتعد 
من جرائم غسل األموالـ من »الجرائم التبعية«، التي 
جريمة  وقوع  القانوني،  بنيانها  الكتمال  تقتضي 
أخرى سابقة عليها، وهي الجريمة األولية أو الجريمة 
األصلية، التي تحصلت منها األموال غير المشروعة، 
غير  اإلتجار  جريمة  واألشهر  األوضح  ومثالها 
المشروع بالمخدرات، إلى جانب غيرها من الجرائم 

ذات الدافع المالي، التي أشرنا إليها آنفاً.
والقوانين  الدولية،  القانونية  الصكوك  أن  على 
المعنية بمكافحة غسل األموال، قد تفرقت  الوطنية، 
»الجريمة  هذه  لنطاق  تحديدها  في  السبل  بها 

األولية«- بين اتجاهات ثالثة:

نقل العائدات اإلجرامية: 
جريمة مستقلة من جرائم غسل األموال

issue 613.indd   50issue 613.indd   50 27/12/2021   11:14 AM27/12/2021   11:14 AM



51 2022 يناير العدد 613

أوالً: االقتصار على تجريم وعقاب غسل األموال، 
المتحصلة من جرائم المخدرات من دون سواها. 

ثانياً: تجريم وعقاب غسل األموال، المتحصلة من 
الجريمة بوجه عام، أو من الجرائم الجنائية تحديداً. 

تحديدها  في  المعنية،  للدول  الخيار  ترك  ثالثاً: 
لنطاق الجرائم األولية، ليشمل أياً من البدائل التالية:

في  كافة  عليها  المنصوص  الجرائم  أو  بعض   •
قانون المخدرات، والنظر في مد نطاق هذا التجريم 

ألي جرائم أخرى مرتبطة بالمخدرات. 
قانون  في  عليها  المنصوص  الجرائم  بعض   •

العقوبات.
• بعض أو جميع الجرائم الخطيرة، و/ أو الجرائم 

كافة التي تتولد عنها عائدات مالية كبيرة. 

ثانياً - الركن المادي
من  المستمدة  لألموال  المادي  النقل  أن  رغم 
لتلك  ذاته غسالً  يعد في حد  اإلجرامية ال  األنشطة 
أولية  يعتبر خطوة  أنه  إال  الدقيق؛  بالمعنى  األموال 
في هذا السبيل، فضالً عن كونه وسيلة شائعة إلتمام 
الرواتب  المالية، ودفع  التسويات  الصفقات، وإجراء 
الجريمة  عالم  في  الشائعة  والرشاوى،  والمكافآت 

والمجرمين.
العائدات  »نقل  جريمة  فإن  آنفاً؛  ذكرنا  وكما 
اإلجرامية« تعد من من الجرائم الشكلية، التي يقتصر 
السلوك  المادي فيها على عنصرين فحسب:  الركن 
اإلجرامي وهو »النقل«، ومحل الجريمة وهو »األموال 
أو  تحقق  عن  النظر  بغض  وذلك  المشروعة«،  غير 
عدم تحقق نتيجة إجرامية بعينها، أي دون اشتراط 
استخدام األموال المنقولة، في تمويل هذه األنشطة 

اإلجرامية أو تسهيل ارتكابها. 
ويعد تهريب المبالغ النقدية واحداً من أكثر الطرق 
شيوعاً لنقل األموال عبر البلدان، لكونه ال يخلف أثاراً 
مستندية، ويتم ذلك بوسائل عديدة ومتنوعة، مشابهة 
المخدرات،  تهريب  مجال  في  المستخدمة  لتلك 
ُيستعان  كما  المشروعة،  غير  المواد  من  وغيرها 
في كثير من األحيان بمهربين محترفين، يسمون بـ 
الخاصة،  السفن واليخوت  Mules«. وتعتبر  »البغال 
والطائرات التجارية والخاصة، من أكثر وسائل النقل 
استعماالً في هذا المجال، ويتم إخفاء المبالغ النقدية 
الضخمة، داخل الحقائب واألمتعة وشحنات البضائع 
وجواً  براً  نقلها  يجري  التي  المختلفة،  والطرود 
وبحراً. وعادًة ما يتم استبدال العمالت ذات الفئات 
عمليات  لتسهيل  أكبر،  فئات  من  بعمالت  الصغيرة 
إلى شيكات مصرفية  النقود  النقل، كما يتم تحويل 
ثم  السائلة،  الكبيرة  المبالغ  من  للتخلص  شخصية، 
الستخدامها  الخارج،  إلى  النقدية  الصكوك  تهريب 
اإلنفاق  وفي  المشروعة،  غير  الصفقات  تمويل  في 
الباذخ لبارونات المخدرات، وفتح حسابات بالبنوك 
والشركات األجنبية، حيث يجري إدماج هذه األموال 

في النظام المالي الدولي.

ثالثاً - الركن المعنوي
عمدية،  جريمة  اإلجرامية  العائدات  نقل  جريمة 
عنصرين  على   - بداءًة   - المعنوي  ركنها  ينطوي 

ومختارة  مميزة  واعية  إرادة  توافر  هما:  أساسيين 
لدى الجاني، واتجاه هذه اإلرادة إلى إتيان السلوك 
»نقل األموال«، مع علم  المتمثل في فعل  اإلجرامي، 
الجاني بالطبيعة غير المشروعة أو بالمصدر الجرمي 
لهذه األموال، أي بكونها »عائدات إجرامية«، متحصلة 
من إحدى جرائم المخدرات أو غيرها من الجرائم، أو 

من أحد أفعال االشتراك فيها.
التي  الوطنية  والقوانين  فيينا،  اتفاقية  أن  على 
أخذت عنها، قد استلزمت - فضالً عن توافر عنصري 
»القصد الجنائي العام« وفق ما تقدم – توافر نوع 
من »القصد الخاص«، بأن يستهدف الجاني بنشاطه 
اإلجرامي تحقيق أحد غرضين غير مشروعين، وهما: 
إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لألموال، أو 
جرائم  إحدى  ارتكاب  في  متورط  مساعدة شخص 
اإلفالت  المخدرات، على  المشروع في  اإلتجار غير 

من العواقب القانونية ألفعاله.
  

عقوبات لجريمة »نقل العائدات اإلجرامية«
العائدات  »نقل  جريمة  فيينا  اتفاقية  اعتبرت 
اإلجرامية« وغيرها من جرائم غسل األموال المشار 
إليها آنفاً، من »الجرائم الخطيرة«، التي يتعين إخضاع 
مرتكبيها لعقوبات مشددة، تتناسب مع جسامة هذه 
غيره  أو  السجن  ذلك  ومن  وخطورتها،  الجرائم 
المالية،  والغرامات  للحرية،  المقيدة  العقوبات  من 

والمصادرة.
المشددة  الظروف  بعض  االتفاقية  وأوردت 
عصابة  بمعرفة  الجريمة  ارتكاب  ومنها:  للعقوبة، 
في  الجاني  تورط  الجاني،  إليها  ينتمي  إجرامية 
أنشطة  أو في  أخرى  دولية  إجرامية منظمة  أنشطة 
استخدام  الجريمة،  ارتكاب  يسهلها  أخرى  إجرامية 
الجاني للعنف أو األسلحة، شغل الجاني لوظيفة عامة 
واتصال الجريمة بتلك الوظيفة، صدور أحكام إدانة 
أجنبية، وبوجه خاص في جرائم  أو  سابقة، محلية 
مماثلة. كما حثت االتفاقية الدول األطراف، أن تضع 
محاكمها أو سلطاتها المختصة األخرى في اعتبارها، 
النظر  لدى  األموال،  لجرائم غسل  الخطيرة  الطبيعة 
عن  المبكر(  )اإلفراج  الشرطي  اإلفراج  احتمال  في 
األشخاص المحكوم عليهم في هذه الجرائم، ومنها 

جريمة “نقل األموال”.

التشريع  في  اإلجرامية  العائدات  نقل  جريمة 
اإلماراتي

أصدرت دولة اإلمارات العربية المتحدة تشريعها 
الجزائي األول لمكافحة غسل األموال، وهو القانون 
االتحادي رقم )4( لسنة 2002 بشأن مواجهة جرائم 
وتعديالته  اإلرهاب  تمويل  ومكافحة  األموال  غسل 
الدولة  أصدرت  ثم   ،2014 العام  في  الصادرة 
المرسوم بقانون اتحادي رقم )20( لسنة 2018 في 
شأن مواجهة جرائم غسل األموال ومكافحة تمويل 
تعبيراً  المشروعة،  غير  التنظيمات  وتمويل  اإلرهاب 
الدولية  بالمعايير  والمستمر  الثابت  التزامها  عن 
المختصة  سلطاتها  لجهود  وتعزيزاً  الصلة،  ذات 
بمواجهة هذه األنشطة اإلجرامية المشبوهة. ووفقاً 
لهذا المرسوم بقانون؛ فإنه ُيعد مرتكباً لجريمة »نقل 
غير  أموال  بنقل  قام  من  كل  اإلجرامية«،  العائدات 
من  متحصلة  األموال  هذه  بأن  علمه  مع  مشروعة، 
تمويه  أو  إخفاء  بقصد  ذلك  وكان  أو جنحة،  جناية 
مصدرها غير المشروع، أو مساعدة مرتكب الجريمة 

األصلية على اإلفالت من العقوبة.
وغيرها  اإلجرامية«،  العائدات  »نقل  وُتعد جريمة 
القانون،  هذا  في  عليها  المنصوص  الجرائم  من 
معاقبة  تحول  وال  بذاتها.  قائمة  مستقلة«  »جرائم 
على  معاقبته  دون  من  األصلية  الجريمة  مرتكب 
جريمة غسل األموال، كما ال يشترط حصول اإلدانة 
غير  المصدر  إلثبات  األصلية  الجريمة  بارتكاب 
المشروع للمتحصالت. وُيعاقب مرتكب هذه الجريمة 
والغرامة  سنوات،  عشر  على  تزيد  ال  مدة  بالحبس 
التي ال تقل عن مائة ألف درهم وال تزيد على خمسة 

ماليين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة هي السجن المؤقت والغرامة التي 
ال تقل عن ثالثمائة ألف درهم وال تزيد على عشرة 
مستغالً  الجريمة،  الجاني  ارتكب  إذا  درهم،  ماليين 
أو  وظيفته  بموجب  له  المخولة  سلطته  أو  نفوذه 
نشاطه المهني، أو ارتكب جريمته من خالل جمعية 
إجرامية  جماعة  خالل  من  أو  للربح،  هادفة  غير 

منظمة، أو حال توافر ظرف »العود«. 
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قضايا و أحكام مرجعية

دولة  في  العليا  االتحادية  المحكمة  عاقبت 
اإلمارات العربية المتحدة محامياً، بتأييدها القرار 
دائرة  في  المحامين  تأديب  مجلس  من  الصادر 
اسمه  بشطب  الدولة  إمارات  بإحدى  القضاء 
نهائياً من جدول المحامين، وذلك بدعوى إخالله 
بواجبات مهنة المحاماة، وذلك على خلفية شكوى 
تعويض،  دعوى  في  موكله  من  ضده  مقدمة 
وإلبرامه اتفاقاً ينطوي على أخذ جزء من الحقوق 
يجوز  ال  ما  وهو  األتعاب،  نظير  عليها  المتنازع 
للقانون، إلى جانب عدم إعادة  االتفاق عليه طبقاً 
التوكيل  على  بناء  تسلمه  الذي  التعويض  مبلغ 
الصادر له من موكله، ما يعد إخالالً بالتزامه تجاه 
المهنة. وتتلخص  أمانة  عليه  تفرضه  موكله وما 
تفاصيل واقعة الدعوى في أن المحامي المشكو 
قضية  ليرفع  الشاكي  مع  اتفاقاً  أبرم  حقه  في 
الدولة عن  مدن  بإحدى  تعويض ضد مستشفى 
نتيجة  بزوجته  لحقت  التي  الجسيمة  األضرار 
 25% بنسبة  األتعاب  تكون  أن  على  طبي،  خطأ 
حكمت  وقد  بها،  المقضي  المطالبات  قيمة  من 
بمبلغ ثالثة ماليين درهم  المختصة  المحاكم  له 
تسلمها بموجب شيك تمكن من صرفه بالوكالة 
التي تبيح له ذلك والتي منحه إياها موكله، واقتطع 

�ضعد حممد �أبوزيد - باحث قانوين 

منها أكثر مما يوازي النسبة المتفق عليها، وأودع 
في حساب زوجة الشاكي مبلغ مائتي ألف درهم 
فقط. وبعد تقديم شكوى من الموكل على المحامي 
صدر قرار عن مجلس تأديب المحامين في دائرة 
القضاء في اإلمارة بشطب اسمه نهائياً من جدول 
مهنة  بواجبات  إخالله  بدعوى  وذلك  المحامين، 
تقاضي  ينطوي على  الذي  الشرط  المحاماة ألن 
به  المحكوم  التعويض  من  األتعاب  المحامي 
للموكل ال يجوز االتفاق عليه إعماالً للمادة 31 من 
قانون تنظيم مهنة المحاماة، والتي تنص على أنه 
)ال يجوز للمحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق 
المتنازع عليها أو أن يتفق على أخذ جزء منها نظير 
محام  توكيل  طريق  عن  المحامي  أتعابه(.ورفع 
أمام  التأديبي  المجلس  بقرار  عاجالً  طعناً  آخر 
المحكمة االتحادية العليا في الدولة، والتي أيدت 
من  نهائياً  اسمه  بشطب  التأديبي  المجلس  قرار 
الدعوى،  الثابت من أوراق  المحامين، ألن  جدول 
المحامي  قبل  من  المستلمة  المبالغ  إعادة  عدم 
المشكو ضده فهو لم يرد منها سوى مائتي ألف 
درهم، وهو ما يعد مخالفة لما تفرضه عليه أمانة 
مهنة المحاماة وآدابها المنصوص عليها في المادة 
47 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، والتي تتحقق 

بأي تصرف يأتيه المحامي ومن شأنه أن يحط 
بما  موكله  حقوق  على  يؤثر  أو  المهنة  قدر  من 
تمليه عليه اعتباراتها أو مقتضيات الوكالة،  ومن 
المحامي  اسم  بشطب  الصادر  القرار  يكون  ثم 
المحامين قد  من جدول  المشكو في حقه نهائياً 
إليه  انتهى  فيما  صحيحاً  تطبيقاً  القانون  طبق 
المحكمة  حكم  على  وللتعليق  اإلدانة.  حيث  من 

االتحادية العليا في هذه القضية، نوضح التالي:
المحاماة هي من المهن الجليلة التي لها مكانتها 
واستقصاء  الظلم  دفع  غايتها  فمن  االجتماعية، 
المتقاضين  القوانين بحق  العدل، وقد تكفلت كل 
وعن  عنهم  الدفاع  ليتولوا  المحامين  بتعيين 
مصالحهم، إذ يعد من أبرز الحقوق التي تقضيها 
ووفقاً  اإلنسان.  وحقوق  العدالة  مبادئ  أبسط 
حرة  مهنة  هي  فالمحاماة  اإلماراتي،  للقانون 
القضائية  السلطة  وتشارك  عامة،  خدمة  تؤدي 
في تحقيق رسالة العدالة وتأكيد سيادة القانون 
وقد  والحريات.  الحقوق  عن  الدفاع  حق  وكفالة 
نظمت مهنة المحاماة في اإلمارات بالقانون رقم 
23 لسنة 1991 وتضمن العديد من المواد والقواعد 
العليا  المهمة، لذلك كان قرار المحكمة االتحادية 
إنذار  وجرس  وفاصالً  حازماً  القضية  هذه  في 

شطب محاٍم 
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لمن يمتهنون المحاماة، وحافظ على آداب المهنة 
وسمعتها. وقد استندت المحكمة في قرارها بهذه 
القضية للمواد 31 و35 و47 من القانون المذكور، 
حيث تنص المادة 31 على أنه )ال يجوز للمحامي 
أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها أو أن 
يتفق على أخذ جزء منها نظير أتعابه(. وقد خالف 
هذا المحامي نص المادة وصمم على أخذ أتعابه 
من التعويض وهذا خطأ جسيم ال يليق بمعاملة 
ويجب  األمانة  تكمن  وهنا  لموكله،  المحامي 
توكيالً  المحامي  ملك  ولو  وصيانتها  صونها 
القانون  من   )35( المادة  أما  والصرف.  بالقبض 
ذاته، فتذكر أنه على المحامي أن يلتزم في عمله 
بمبادئ الشرف واألمانة، وأن يتقيد بما تفرضه 
خالف  وقد  وآدابها.  المحاماة  مهنة  تقاليد  عليه 
المحامي هذه المادة أيضاً بحجز المبلغ المحكوم 
زوجة  وأعطى  درهم  ماليين  ثالثة  ومقداره  به 
المذكور،  المبلغ  فقط من  ألف درهم   200 موكله 
متجاهالً أن القانون يعطي لكل ذي حق حقه، وفي 
هذا خرق لمبادئ الشرف واألمانة المفروض أن 
يتحلى به رجال القانون عموماً ورجال المحاماة 

خصوصاً.
بينما المادة 47 من القانون نفسه، نصت على 
أنه )كل محام يخالف واجبات مهنته المنصوص 
عليها في هذا القانون أو يتصرف تصرفاً يحط من 

قدرها يجازى بإحدى العقوبات التأديبية اآلتية:
1 - التنبيه: ويكون بكتاب موجه إلى المحامي 
عدم  منه  ويطلب  منه  وقع  ما  إلى  نظره  بلفت 

تكراره مستقبالً.
2 - الوقف عن العمل مدة ال تجاوز السنتين.

3 - شطب االسم نهائياً من الجدول. وهذا ما 

اعتمده المجلس التأديبي مباشرة وأيدته المحكمة 
وجسارة  الفعل  لجسامة  نظراً  العليا  االتحادية 
التصرف الذي أقدم عليه المحامي، فكانت العقوبة 

واألشد كما يقال )آخر الدواء الكي(.
المحاماة في اإلمارات  كما نص قانون تنظيم 
المحامين  تأديب  )يكون   51 المادة  التالي:  على 
من اختصاص مجلس تأديب يؤلف برئاسة أحد 
رؤساء محاكم االستئناف وعضوية قاضيين من 

قضاتها يختارهم وزير العدل(.
أمام  بالحضور  المحامي  )يعلن   52 المادة 
بكتاب  أو  شخصياً  المختص  التأديب  مجلس 
موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل الجلسة 
ويجوز  األقل.  على  يوماً  بخمسة عشر  المحددة 
للمحامي أن يوكل محامياً للدفاع عنه أمام مجلس 
بحضوره  يأمر  أن  التأديب  ولمجلس  التأديب 

شخصياً أمامه إذا رأى داعياً لذلك(.
تلقاء  من  التأديب  لمجلس  )يجوز   53 المادة 
نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أو المحامي 
الشهود  بالحضور  يكلف  أن  للتأديب  المحال 
من سماع شهادتهم،  فائدة  المجلس  يرى  الذين 
دون  من  الحضور  عن  الشهود  أحد  تخلف  فإذا 
الشهادة  أداء  عن  وامتنع  أو حضر  مقبول،  عذر 
جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة لذلك في 

قانون العقوبات(.
التأديب  مجلس  جلسات  )تكون   54 المادة 
النيابة  طلبات  سماع  بعد  قراره  ويصدر  سرية، 
أو  المجلس  إلى  المحال  المحامي  ودفاع  العامة 
من يوكله، ويجب أن يكون قرار مجلس التأديب 

مسبباً(.
بواسطة  التأديبية  القرارات  )تعلن   55 المادة 

مندوب اإلعالن، ويقوم مقام اإلعالن تسليم صورة 
القرار إلى المحامي صاحب الشأن بإيصال، وال 
يجوز الطعن بالمعارضة في القرارات التأديبية(.

والمحامي  العامة  النيابة  من  )لكل   56 المادة 
القرار  في  باالستئناف  يطعن  أن  عليه  المحكوم 
بالمحامين  الخاص  التأديب  مجلس  من  الصادر 
أمام المحكمة االتحادية العليا خالل خمسة عشر 
يوماً من تاريخ صدور القرار بالنسبة إلى النيابة 
صورته  تسليم  أو  إعالنه  تاريخ  ومن  العامة 
بصحيفة  الطعن  ويكون  المحامي،  إلى  بالنسبة 
تودع قلم كتاب المحكمة االتحادية العليا. وينظر 
االستئناف أمام دائرة النقض الجزائية بجلسات 
في  لالستئناف  المقررة  لألصول  وطبقاً  سرية 
قانون اإلجراءات الجزائية(.  وقد راعى المجلس 
هذه  كل  العليا  االتحادية  والمحكمة  التأديبي 
المواد القانونية في قرارهما الموحد بشطب اسم 
وكان  المحامين.  من جدول  نهائياً  المحامي  هذا 
المشرع اإلماراتي رحيماً حتى مع هذا النوع من 
فجعل  وجههم،  في  الباب  يغلق  فلم  المحامين، 
للمشطوب من المحامين بحكم قضائي أن يمنح 
فرصة ثانية بحسب المادة 57 من قانون تنظيم 
مهنة المحاماة )للمحامي الذي صدر قرار أو حكم 
تأديبي نهائي بشطب اسمه من الجدول أن يطلب 
بعد مضي ثالث سنوات على األقل من لجنة قبول 
وللجنة  الجدول.  في  اسمه  قيد  إعادة  المحامين 
القيد  الطلب وتأمر بإعادة  أن تقبل  إليها  المشار 
إذا رأت أن المدة التي مضت كافية إلصالح شأن 
قررت  إذا  منه. أما  وقع  ما  أثر  وإزالة  المحامي 
اللجنة رفض الطلب فال يجوز النظر في تجديده 

إال بعد مضي سنة أخرى من تاريخ الرفض(.
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آفاق

األسد  أن  تعلم  عندما  الدهشة  تصيبك  قد 
بيض  للصيد، نصف  محاوالته  ربع  في  ينجح 
الدببة  مواليد  نصف  التهامها،  يتم  األسماك 
تهطل  العالم  أمطار  معظم  البلوغ،  قبل  تموت 
تأكلها  األشجار  بذور  معظم  المحيطات،  في 
ال  بما  األمثلة  من  وغيرها  وغيرها  العصافير 
يرفض  من  وحده  اإلنسان  يحصى،  وال  يعد 
هذا القانون الكوني ويعتبر أن عدم نجاحه في 
الكيانات  أعظم  الفشل.إن  أنه  محاوالت  بضع 
التي يعتمد عليها اإلنسان ليواجه أحداث الحياة 
ربه هو  اعتماده على  بعد  بصعابها وتحدياتها 

ثقته في قدرة نفسه.
إمكانياتك  تحتقر  أسرة  في  تنشأ  قد  ولكن 
بنفسك،  ثقتك  يهز  ما  االنتقاص  من  وُتسمعك 
بأن  وقد تفشل في خطوة من حياتك تشعرك 
الفشل جزء من تكوينك فتعقد العزم الدائم على 
اإلنسحاب. إن اإلنسان سيدٌ كبير لكنه إذا انهار 

كان في عين نفسه ريشة في مهب الريح.
هو  لإلنسان  تهديها  وخدمة  هدية  أعظم  إن 
أن تزرع فيه اليقين بأنه قادر على الحياة، وهذا 
اهتّزت  كلما  لشعوبها  العظمى  الدول  تفعله  ما 
في  تغذي  أمريكا  فهذه  الكوارث،  بها  وعصفت 
في  ويذّكرونهم  األول،  الشعب  بأنه  شعبها 
ما  التي  اإلمبراطورية  أصحاب  بأنهم  بريطانيا 
بأن  ألمانيا  في  وأقنعوهم  الشمس،  عنها  غابت 
ولطالما  األجناس،  أشرف  هو  اآلرّي  جنسه 
المختار.  الله  شعب  بأنهم  اليهود  من  سمعنا 
كل هذا ليقنعوا الشعوب بأن الحضارة بأيدينا 

فلنتحرك. 

فما هي الثقة بالنفس؟
لشخصية  الفقري  العمود  هي  بالنفس  الثقة 
احترامه  اإلنسان  يفقد  بدونها  إذ  اإلنسان 
ُعرضًة النتقاد واستغالل من  أو يصبح  لذاته، 
حوله وبالتالي يعيش حياة بائسة، وعكس ذلك 
فالشخص الواثق تجده محط احترام الجميع من 
دون إفراط )عجب أو كبر أو عناد( ومن دون 

م. مي�ضون قا�ضم- خبرية تنمية ذ�تية

تفريط )من ذلة أو خضوع غير محمود(.

أسباب انعدام الثقة بالنفس
أكثر  الخوف هو  الفشل:  الخوف من   – أوالً 
الفشل  بالنفس،  الثقة  لعدم  الظاهرة  األعراض 
الوحيد هو – التوقف عن المحاولة - والنجاح 
من  خالية  حياة  سيرة  لديك  يكون  أن  ليس 
تمشي  ان  هو  النجاح  بل  والسقطات،  العثرات 

على أخطائك.
ضعفك  يرون  اآلخرين  بأن  االعتقاد  ثانياً– 

وسلبياتك وأنك ال تستطيع إخفاء عيوبك.
اإلنسان  بسبب سعي  المستمر  القلق  ثالثاً– 
الدائم ألن يكون على أفضل صورة وخوفه من 

عدم تحقيق ذلك.
الشعور  إن  حيث  بالنقص:  الشعور  رابعاً– 
واإلحساس الداخلي لدى الشخص بأنه أقل من 
باآلخرين  مقارنة  ما  نقصاً  يعاني  أنه  أو  غيره 

يفقده ثقته بنفسه.
أساليب  إن  البائسة: حيث  الطفولة  خامساً– 
التربية الخاطئة كالتعامل المتسلط مع الطفل قد 
يجعله خائفاً أو قلقاً، وعدم كسر حاجز الخوف 
يجعله شخصاً غير واثق من نفسه عندما يكبر.

نظرة  إن  حيث  الذهنية:  الصورة  سادساً– 
وعلى  تصرفاته  على  تنعكس  لنفسه  اإلنسان 
ثقته بنفسه، فإن كان يعتقد بأنه لن ينجح وقام 

بالحكم على نفسه بالفشل فإنه غالباً سيفشل.
سابعاً– اإلغراق في المثالية: إن الرغبة الدائمة 
وبأفضل  مثالية  بصورة  شيء  بكل  بالقيام 
في  في حال فشل  الشخص  تحبط  قد  النتائج 
بعدم  تشعره  وبالتالي  المستوى  لهذا  تحقيقه 

الثقة بنفسه أو بقدراته.
الشجاعة  عكس  القطيع:  عقلية  تبني  ثامناً– 
ليس الجبن وإنما الخضوع وبالتالي فإننا نتبع 
هذا  يرجع  الخراف!  من  كقطيع  بعضاً  بعضنا 
واإلذعان  األغلبية  مع  التكيّف  نحاول  أننا  إلى 
لها، فهو بحاجة إلى قبول واستحسان اآلخرين 
وبمعنًى آخر قد حكم على نفسه بأن يكون عبداً 

نفسياً لهم.
عدم  إن  للذات:  المتدني  التقدير  تاسعاً– 
لنفسه، وإذا  لذاته قد يجعله عدواً  المرء  تقدير 
استعدى المرء نفسه فال خير فيه، وهذا المفهوم 
وقد يكون خاطئاً، الصحيح  قد يكون صحيحاً 
فيها  ترى  التي  الدرجة  بنفس  عيوبك  ترى  أن 
عندك  تضطرب  أن  الخاطئ  والتصور  مزاياك. 
بها،  وتبالغ  مزاياك  إال  ترى  فال  األمور  هذه 
الطبيعية  حركتك  فتشل  عيوبك  إال  ترى  ال  أو 
النفسية.  بالصحة  النفسي والشعور  النمو  في 
واألسباب الجوهرية للتقدير المتدني بالنفس لها 

عدة أسباب أهمها:
نلوم  نحن  ببساطة  والشكوى:  اللوم   -  1
اآلخرين ونشكو لهم ومنهم ألننا نرفض قبول 
حقيقة أننا مسؤولون عن كل شيء يحدث لنا، 
بنفسه  االرتقاء  يحاول  الشخص  نرى  وهنا 

ألعلى عن طريق الحط من شأن اآلخرين.
إحساس  لديهم  واألنانية: هؤالء  الطمع   -  2
إنهم  الكفاءة،  وعدم  األهلية  بعدم  غامر 
التي  ورغباتهم  احتياجاتهم  في  مستغرقون 
عليهم أن يشبعوها بأي ثمن لتعويض افتقارهم 
ما  نادراً  إنهم  الذات،  وقيمة  باألهمية  للشعور 
يكون لديهم وقت أو االهتمام الكافي لالنشغال 

باآلخرين أو االعتناء بهم.
3 - التردد والتسويف: كثيراً ما يكون تقدير 
طبيعي  غير  بخوف  مصحوباً  المتدني  الذات 
القيام بأي شيء  األخطاء، ويؤجل  ارتكاب  من 
ألطول فترة ممكنة، إنه متردد في اتخاذ القرار 
القرار  اتخاذ  على  قادر  غير  بأنه  يشعر  ألنه 

الصحيح.
الذي  ما  أدري  الناس )لست  ما يقول  كثيراً 
أريده حقاً (، وهذا مجرد عذر واٍه لعدم العمل، 
عدم اتخاذ قرار هو في ذاته قرار، فإذا أردت أن 
تكون حراً وتبني ثقتك التامة بالنفس يجب عليك 
أن تدفع ثمن التغيير وتنفيذ خطة لحياة تستحق 

العيش. فما هي خطوات بناء الثقة بالنفس:
1 - ابدأ من حيث أنت: أحد أعظم االكتشافات 

الثقة بالنفس
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التي ستتوصل إليها على اإلطالق هو أن تتعلم 
الزمن  هو  الحاضر  الحاضر،  في  تعيش  أن 
على  نصّر  فإننا  ذلك  ومع  الموجود  الوحيد 
ال  ماٍض  في  ذهنياً  العيش  طريق  عن  إهداره 
يمكننا تغييره أو مستقبل نتوق إليه أو نخشاه.

2 - التعلم من الماضي: إن التعلم من الماضي 
عدم  على  والعزم  األخطاء  على  التعرف  يعني 
تكرارها. إن حياتك تعكس أي شيء يحتل جّل 
انتباهك، فإذا كنت تمنح جّل انتباهك لما قلته أو 
فعلته فإن الحاضر سوف يكون مليئاً باإلحباط 
من  تدفعه،  باهظ  ثمن  وهذا  والحيرة،  والقلق 
االفضل أن تسامح نفسك وتصفح عنها وتتقدم 

نحو المستقبل بموقف ذهني إيجابي.
3 - مصادقة الفشل: عندما كنت طفالً صغيراً 
النمو، في  الفشل مقبوالً كجزء من عملية  كان 
االهتمام  شديد  أصبحت  عمرك  من  ما  مرحلة 
والقلق بما سيعتقد اآلخرون عنك وقررت وقتها 
تجنب الفشل وأن تعمل فقط على األشياء التي 
أردنا  النجاح مضموناً مسبقاً، فإذا  يكون فيها 
الخروج من دائرة االرتياح التي صنعناها يجب 
األخطاء  عدد  يهم  ولن  الفشل،  مصادقة  علينا 
هدفنا  إلى  سنصل  أننا  طالما  نرتكبها  التي 
النهائي، فال شيء في العالم يمكن أن يحل محل 

اإلصرار.

4 - اإليمان بالله وحسن الظن: لعلنا ندرك أن 
أقوى دعائم ثقة المرء بنفسه يحددها مستوى 
عالقة المرء بربه، فكلما كانت هذه العالقة متينة 
ومتماسكة بالطاعات والعبادات كلما شعر هذا 
اإلنسان بطاقة هائلة تشع ّ في قلبه )وال تهنوا 
 ) مؤمنين  كنتم  إن  األعلون  وأنتم  تحزنوا  وال 
كل  مع  بأن  وثق  متفائالً  كن   .139 عمران  آل 

عسر يسراً.
5 - ابتسم: ابتسم في وجه كل من يحاول 
استفزازك أو التقليل من شأنك. من الرائع أن 
تمتلك دماً بارداً أحياناً، فاالبتسامة توحي بالثقة 
بالنفس بغض النظر فيما تفكر فيه بالفعل، كما 
إن ابتسامتك في وجه اآلخرين يزيد من قبولك 
الناس، والتنَس بالطبع ان تبتسم لنفسك  لدى 

في المرآة ألنك تستحق ذلك أيضاً.
الشخص  جسد  لغة  تبنى  الجسد:  لغة   -  6
أنفسهم  من  الواثقون  فاألشخاص  الواثق، 
رؤوسهم  ويرفعون  األمام  إلى  دائماً  ينظرون 
في  مباشرة  وينظرون  قليالً  أعلى  إلى  والذقن 
عينيك فلغة الجسد لديهم تكون مفتوحة وجذابة 
صوتك  نبرة  تكون  أال  كله  ذلك  من  واألهم 

مستكينة بل حازمة.
الرئيس وراء  التوقع: إن السبب  7 - قانون 
نجاح كل شخص هو أنه توقع تحقيق النجاح. 

على  يؤكد  ما  دائماً  كالي  علي  محمد  كان 
)عندما  بعبارة  بدئها  قبل  بالمباراة  انتصاره 

أفوز في هذه المباراة (.
وكما قال أرسطو: ما تتوقعه هو ما ستجده، 
عندما تتوقع شيئاً إيجابياً فإنك تجذب إليك ما 
أن  اعلم  كالمغناطيس،  تماماً  كان،  أياً  تتوقعه، 

توقعاتك اليوم ماهي إال حياتك غداً.
أن  من  الرغم  على  الفرص:  اقتناص   -  8
الفرصة قد تدق باب بيتك أكثر من مرة فإنها 
البيت  ما تجلس لفترات طويلة عند عتبة  نادراً 
في انتظارنا. افعل األشياء التي تتمنى وترغب 
أبداً  لديك  يكون  لن  اآلن وليس غداً،  فعلها  في 
وقت أطول مما لديك اآلن، ال تتردد وكن واعياً 

لكل فرصة تدق باب عقلك وقلبك.
وفي النهاية ليس من المطلوب منك أن تكون 
من  ليستا  والكمال  فالمثالية  مثالياً،  شخصاً 
صفات البشر، استمتع بكونك إنساناً عادياً وثق 
بنفسك وإذا لم تثق بنفسك فمن ذا الذي سيثق 
بك، ولطالما كانت طبيعة الحياة التقلب من حال 
إلى حال، وإّن أمسك غير يومك وأنت غداً بحال 
ٍ ثالثة، فلَِم الخوف ولَِم التردد، واعلم أنك سوف 
تنجح وتتفوق وتنتصر ولكن فقط عندما تصبح 

رغبتك في النجاح أكبر من خوفك من الفشل.
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الشرطة العالمية

األلمانية  الواليات  مسؤولية  دائماً  كانت  الشرطة 
نص  البالد.  توحيد  تم  عندما   1871 عام  بعد  حتى 
إمكانية  على   1919 لعام  فايمار  جمهورية  دستور 
إنشاء قوة شرطة وطنية، إذا نشأت الضرورة، ولكن 
الحكم  تحت  الوالية  شرطة  قوات  توحيد  يتم  لم 
النازية وإنشاء قوة شرطة  الحقبة  إال في  المركزي 
أصبحت  للرايخ(.  الرئيس  األمن  )مكتب  وطنية 
بعد  النازي.  المركزية والحزب  للدولة  أداة  الشرطة 
 1949 عام  ألمانيا. في  تقسيم  تم   ،1945 عام  هزيمة 
الغربية،  ألمانيا  إلى  الثالث  الغربية  المناطق  تحولت 
وأصبحت المنطقة السوفييتية ألمانيا الشرقية. اتبع 

كل بلد طريقاً مختلفاً فيما يتعلق بإنفاذ القانون.
في ضوء سوء االستخدام الفادح للسلطة من قبل 
الدولة النازية المركزية، نص الدستور الجديد أللمانيا 
الغربية على الفصل الصارم بين السلطات، مما يضع 
وكاالت  الواليات.  أيدي  في  بحزم  القانون  تطبيق 
المستوى  على  بها  المسموح  الوحيدة  الشرطة 
شبه  الفيدرالي  الحدود  حرس  هي  االتحادي 
العسكري، المسؤول أيضاً عن خدمات خفر السواحل 
يخضع  وكالهما  الفيدرالية،  الجنائية  والشرطة 
إلشراف وزارة الداخلية االتحادية. نظًرا ألن حدود 
ألمانيا أصبحت مفتوحة إلى حد كبير منذ عام 2005، 
في  شنغن  واتفاقية  األوروبي  االتحاد  لتطور  نظًرا 
جميع دول الجوار، تم تغيير اسم البوندسغرينزكوتز 
 .) Bundespolizei :إلى الشرطة الفيدرالية )األلمانية
ال تزال مهام الشرطة الفيدرالية مقصورة على أمن 
خطوط السكك الحديدية ومحطات السكك الحديدية 
من  والعديد  البحرية  والموانئ  والمطارات  الرئيسة 
المهام الخاصة األخرى. أنشأت ألمانيا الشرقية قوة 
شرطة مركزية تابعة لوزارة الداخلية، فولكسبوليزى 
كما  الشعب«(.  »شرطة  )حرفيًا  العسكرية  شبه 
أنشأت قوة شرطة حدودية ) في البداية قوة مستقلة، 
اندمجت الحقاً في الجيش ثم أعيد تنظيمها كمنظمة 

عسكرية مستقلة(.

المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية 
المكتب  هو  أخرى،  مركزية  شرطة  وكالة 

 999 - خا�س

الجنائية، مع ما يقرب من 7100  الفيدرالي للشرطة 
المقر  من  البالد  أنحاء  جميع  في  يعمل  وكيل، 
مقاصة  غرفة  هو  والمكتب  فيسبادن.  في  الرئيس 
المساعدة  يقدم  الجنائية  االستخبارات  لسجالت 
لمكاتب الشرطة الجنائية بالوالية في مسائل الطب 
الشرعي والبحث والتحقيقات الجنائية. كما أنها نقطة 
الجنائية  الدولية للشرطة  للمنظمة  الوطنية  االتصال 
الجنائية  التحقيقات  مكتب  يجري  )اإلنتربول(. 
القضايا  يدخل  أو  به  الخاصة  الجنائية  التحقيقات 
الموجودة فقط عندما تطلب سلطات الدولة ذلك، أو 
أكثر. ويضطلع  أو  التي تشمل دولتين  القضايا  في 
مكتب التحقيقات الجنائية بالتحقيقات ضد مجموعات 

إرهابية مختلفة منذ الستينيات.

دائرة الجمارك الفيدرالية 
وزارة  من  والمالية  التنفيذية  اإلدارية  الجهة  هي 
ألمانيا  في   1949 عام  تأسست  االتحادية.  المالية 
إدارة  هو  الجمارك  خدمة  من  الغرض  الغربية. 
نيابة عن  الدفع  طلبات  وتنفيذ  الفيدرالية،  الضرائب 
الفيدرالية،  القانونية  والشركات  الفيدرالية  الحكومة 
يتعلق  الحدود فيما  البضائع عبر  ومراقبة تحركات 
باالمتثال للحظر والقيود، ومنع العمل غير المشروع. 
الرسمي  الزي  يرتدون  اتحاديون  وكالء  يستخدم 
الجمركية  التحقيقات  مكتب  المالي.  التشريع  لتنفيذ 
في كولونيا التابع لدائرة الجمارك الفيدرالية، ينسق 
التحقيقات الجمركية على الصعيد الوطني وال سيما 
انتهاكات  عن  والكشف  الخارجية،  التجارة  مراقبة 
وصادرات  األوروبي،  االتحاد  في  السوق  لوائح 
في  الدعم  في  والغش  القانونية،  غير  التكنولوجيا 
وغسيل  بالمخدرات  واالتجار  الزراعي،  القطاع 
ضباط  ضد  المتزايد  للعنف  استجابة  األموال. 
للجمارك،  »سوات«  فريق  تشكيل  تم  القانون،  إنفاذ 
 1997 عام  في  المركزية  الجمارك  دعم  ومجموعة 

كوحدة تكتيكية جمركية للمهام الخطرة.

دائرة المخابرات الفيدرالية 
كان مقر دائرة المخابرات الفيدرالية في ميونيخ 

عمل  يقتصر   .2019 فبراير  في  برلين  إلى  نقل  ثم 
دائرة االستخبارات االتحادية األلمانية على التحقيق 
بشكل  يعتمد  ألمانيا.  خارج  الناشئة  التهديدات  في 
كبير على التنصت على المكالمات الهاتفية وتقنيات 
الدولية.  االتصاالت  على  المطبقة  األخرى  المراقبة 
ُيسمح بمثل هذه األنشطة فقط لمواجهة خطر التهديد 
االستخبارات ضغطت  سلطات  لكن  للبالد،  المسلح 
الدوليين  المتاجرين  لمراقبة  القوة  زيادة  أجل  من 

المشتبهين باألسلحة والمخدرات.

المكتب االتحادي لحماية الدستور 
المكتب االتحادي لحماية الدستور هو في المقام 
األول جهاز االستخبارات الداخلية األلمانية، المعني 
لديه  ليس  والفتنة.  والخيانة  التجسس  بقضايا 
صالحيات االعتقال وال يمكنه استخدام القوة، لكنه 
للشرطة  الفيدرالي  المكتب  ويزود  بالمراقبة  يقوم 
عن  بمعلومات  األخرى  الشرطة  ووكاالت  الجنائية 
واإلرهاب  المخدرات  وتهريب  الدولية  الجريمة 
واألنشطة غير القانونية األخرى. يقع مكتبه الرئيس 
في كولونيا. توجد مكاتب مماثلة ومستقلة في كل 
المكتب  مع  الوثيق  تعاونه  من  الرغم  على  والية؛ 
الفيدرالي، إال أنه يعمل تحت سيطرة سلطات الدولة.

الشرطة االتحادية
أنشئت في عام 1951، وهي قوة الشرطة النظامية 
للشرطة  وكان  االتحادية.  الداخلية  لوزارة  وتتبع 
»حرس  باسم  سابقاً  تعرف  كانت  التي  االتحادية 
يوليو   1 حتى  تقييداً  أكثر  دور  االتحادي«  الحدود 
2005 عندما صدر قانون إعادة تسميتها.يحمل جميع 
األفراد المناوبين أسلحة فردية. بعض الوحدات لديها 
طائرات خفيفة وطائرات هليكوبتر لتسهيل الوصول 
والقيام  النائية  الحدودية  المناطق  إلى  السريع 
بالدوريات ومهام اإلنقاذ. تشكل قوة خفر السواحل 
جزًءا من الشرطة االتحادية وهي مجهزة بـ 14 زورق 

دورية كبيراً وعدة طائرات عمودية.
األلمانية،  الحدود  على  السيطرة  إلى  باإلضافة 
فيدرالية  احتياطية  كقوة  االتحادية  الشرطة  تعمل 

تركيبة الشرطة األلمانية 
يتم �إنفاذ �لقانون يف �أملانيا من �لناحية �لد�ضتورية فقط على م�ضتوى �لواليات، و�لتي تعد 

و�حدة من �ل�ضمات �لرئي�ضة للنظام �ل�ضيا�ضي �الأملاين.
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الطوارئ  الكبرى وحاالت  االضطرابات  مع  للتعامل 
تقوم  كما  الوالية.  شرطة  نطاق  خارج  األخرى 
وتتوفر  األجنبية،  والسفارات  المطارات  بحراسة 
لحاالت  عالياً  تدريباً  المدربة  المفارز  من  العديد 
األزمات الخاصة التي تتطلب معدات هدم أو طائرات 
هليكوبتر أو مركبات قتالية. بعد الكشف عن أوجه 
من خالل  والتدريب  الشرطة  إجراءات  في  القصور 
الرياضيين اإلسرائيليين في  اإلرهابي على  الهجوم 
باسم  تعرف  عمل  فرقة  تشكيل  تم   ،1972 أولمبياد 
الحوادث  مع  للتعامل   )9 الحدود  حرس  )مجموعة 
هذه  لفتت  الرهائن.  حاالت  وخاصة  اإلرهابية، 
المجموعة اهتمام العالم عندما أنقذت 86 راكباً على 
مقديشو  إلى  اختطافها  تم  لوفتهانزا  طائرة  متن 

بالصومال، عام 1977.

الشرطة العسكرية 
الشرطة العسكرية في ألمانيا هي المسؤولة عن 
تنفيذ القانون العسكري في ألمانيا. تم تشكيلها في 

أكتوبر 1955.

وكاالت الدولة 
الواليات  الحكومية  الجنائية  المباحث  مكتب 
األكبر من  الجزء  إدارة  المسؤولة عن  األلمانية هي 
شرطة  قوة  والية  لكل  األلمانية.  الشرطة  قوات 
خاصة بها ُتعرف باسم شرطة الوالية وتصدر كل 
على  شرطتها.  وواجبات  تنظيم  يحدد  قانوًنا  والية 
ست  تنظمها  الوالية  شرطة  قوات  أن  من  الرغم 
عشرة هيئة تشريعية مختلفة وهي في الواقع قوات 
نحو  متزايد  اتجاه  هناك  كان  فقد  مختلفة،  شرطة 
أدت  الوطني.  الصعيد  على  الشرطة  أنشطة  توحيد 
المخاوف بشأن اإلرهاب ونمو الجريمة المنظمة إلى 
الشرطة.  وعمليات  إجراءات  لتركيز  الحركة  تعزيز 
ألمانيا  لكل  واحد  شرطة  رمز  إنشاء  فكرة  ظهرت 
تر  لم  ولكنها  الماضي  القرن  من  الستينيات  في 
النور أبًدا. يتم تنظيم هذه القوات من قبل المدن أو 
الريفية ، لكنها كلها مكونات  البلدات أو المجتمعات 
توجد  التي  الوالية  في  الشرطة  قوات  يتجزأ من  ال 
فيها. يشرف وزير الداخلية في الوالية المعنية على 
الرغم  على  اختصاصه.  نطاق  في  الشرطة  عمليات 
أن  إال  ما،  حد  إلى  الداخلية  المنظمات  اختالف  من 
جميع شرطة الوالية مقسمة إلى شرطة الحماية وهي 
خدمة بالزي الرسمي تنفذ واجبات القانون والنظام 
المسؤول  هو  الجنائية  الشرطة  ومكتب   ، الروتينية 
اإلدارية  للشرطة  كانت  الجنائية.  التحقيقات  عن 
السكان  السابق مهام تشمل تسجيل  المنفصلة في 
وإصدار جوازات السفر وبطاقات الهوية والتصاريح 
اإلدارات  إلى  الوظائف  هذه  نقل  تم  المختلفة. 

الحكومية الحكومية المدنية في جميع الواليات.
المركبات  ألوان  وأنظمة  الرسمي  الزي  يختلف 
لقوات شرطة الوالية، ولكنها متشابهة إلى حد ما في 
جميع أنحاء ألمانيا، يتم تنظيم قوات شرطة الوالية 
بشكل مختلف في كل والية أيضاً. على سبيل المثال، 
في بعض الواليات يمكن أن تكون الشرطة الجنائية 
جزًءا من قوة الشرطة العادية، وفي بعض الواليات 

يتم تنظيمها بشكل منفصل.

مكاتب الدولة لحماية الدستور 
مكتب الدولة لحماية الدستور في كل والية، هو 
جهاز المخابرات المحلية، المعني بقضايا التجسس 
إلساءة  السلبية  التجارب  بسبب  والفتنة.  والخيانة 
واجبات  فإن  النازية،  ألمانيا  في  السلطة  استخدام 
المخابرات الداخلية ليست مركزية وبالتالي تحتفظ 
بها الواليات. وهي ال تتمتع بصالحيات االعتقال وال 
يمكنها استخدام القوة، لكنها تقوم بالمراقبة وتزود 
المعارضة  أحزاب  عن  بالمعلومات  الشرطة  أجهزة 
واإلرهاب  المخدرات  وتهريب  الدولية  والجريمة 

واألنشطة غير القانونية األخرى.

قوات شرطة الوالية 
الواليات األلمانية هي المسؤولة عن إدارة الجزء 
األكبر من قوات الشرطة في ألمانيا. لكل والية قوة 
الوالية.  شرطة  باسم  ُتعرف  بها  خاصة  شرطة 
وواجبات  تنظيم  يحدد  قانوًنا  والية  كل  وتصدر 

شرطتها. 

وكاالت تنفيذ أوامر البلدية 
يتم تنظيم تطبيق قانون البلدية في ألمانيا بشكل 

الوالية  لوائح  على  اعتماداً  للغاية،  متجانس  غير 
والمقاطعة والبلدية.

في  المدن  من  العديد  تحتفظ  الحالي،  الوقت  في 
واجبات  مع  المحلية،  النظام  إنفاذ  بوكاالت  ألمانيا 
القانون  إنفاذ  عناصر  الشرطة.  نوع  من  محدودة 
للوحدة  وفًقا  المدينة.  موظفي  من  هم  عام  بشكل 
يرتدون  أو  رسمياً  زياً  العناصر  يرتدي  المعنية، 
مالبس مدنية مع شارة أو سترة عليها ملصق، يمكن 

أن يكونوا مسلحين أو غير مسلحين. 
اإلدارة  وآذان  »عيون  هم  األوامر  تنفيذ  عناصر 
بمراقبة  مكلفون  معظمهم  الشارع«.  في  البلدية 
البلدية التي تقع ضمن مسؤولية  اللوائح والقوانين 
أصحاب  سلوك  مراقبة  تشمل  والتي  البلديات، 
المتاجر، والتفتيش على الصرف الصحي، والتفتيش 
وقوف  مثل  والجنح  البسيطة  والمخالفات  البيطري 
والقوانين  القمامة،  وإلقاء  القانوني،  غير  السيارات 
إال  يقومون  ال  عادة  وهم  األليفة.  بالكالب  الخاصة 
يمكنهم  وال  الغرامات  وفرض  التحذيرات  بإصدار 
اعتقال المخالفين إال كما يفعل أي مواطن آخر يمتلك 

حق االعتقال الفردي. 
مطالبون  فإنهم  كبيرة،  جرائم  أي  شهدوا  وإذا 
باستدعاء شرطة الوالية إلجراء تحقيق جنائي، بينما 

يمكنهم التدخل في الجرائم الجارية بأنفسهم.

شرطة بافاريا بزيها البني

زي شرطة والية هيسه
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لقد الحظنا أن عدداً من أطفالنا يشاهدون مسلسل لعبة الحبار على نتفليكس. والحظنا ازدياد عدد 
األطفال الذين بدؤوا بتصميم نسخهم الخاصة من اللعبة وممارستها في ملعب المدرسة، مما يتسبب 
بتشكيل نزاعات بين الطالب. األطفال الذين يشاهدون المسلسل يتعرضون لمشاهد عنف قاسية حقيقية، 

ولألسف يقومون بإعادة تمثيل تلك السلوكيات في المدرسة والتي لن يتم التسامح معها.
كان هذا هو نص الرسالة التي أرسلتها مدرسة »جون برامستون« في إيلفورد ببريطانيا إلى أهالي 
الطلبة، تحذرهم فيها من أن بعض األطفال الذين شاهدوا المسلسل باتوا يتظاهرون بأنهم يطلقون النار 
على بعضهم بعضاً لتقليد هذه المشاهد. وتضيف الرسالة: نود إحاطتكم علماً بأن المسلسل حصل على 
تصنيف عمري يتمثل بسن 15 عاماً لسبب ما. لذا فهو ال يناسب األطفال في المدرسة االبتدائية. وفي 

حال قيام أي طفل بتقليد تلك السلوكيات، فسيتم استدعاء الوالدين وتطبيق العقوبات بحقه.
في الوقت نفسه، بدأت مدرسة في »كينت« بتقديم دروس إضافية حول العنف واألذى عبر اإلنترنت، 
وذلك استجابة للشعبية الكبيرة التي نالها المسلسل. وقالت متحدثة باسم المدرسة: نقوم دائماً بتحديث 
نصيحتنا لآلباء واألطفال، وهذا شيء نقوم بفعله باستمرار. وأضافت: كرد على هذا العرض وغيره، 

قدمنا   دروساً إضافية حول العنف واألذى عبر اإلنترنت.
مسلسل »لعبة الحبار« أو »Squid Game« الذي أثار جدالً واسعاً في أوساط المعلمين في المدارس 
العالم، وحقق  البريطانية يعرض عبر منصة نتفليكس، وقد حاز على شعبية جماهيرية واسعة حول 
نجاحاً في وقت قصير. تتمحور قصة المسلسل الكوري الجنوبي حول شخصيات تمثل الفئات األكثر 
عرضة للتهميش، تشارك في ألعاب تقليدية لألطفال بهدف الفوز بـ 45.6 مليار وون، أما الخاسرون 
فيتعرضون للتصفية. تدور أحداث المسلسل حول متنافسين يمرون بضائقة مالية، يمارسون ألعاب 
أطفال شعبية، لكن بعواقب وخيمة، وذلك سعياً منهم للحصول على جائزة نقدية كبيرة. السلسلة تمزج 
بين الرمزية االجتماعية والعنف الشديد من خالل رؤية بائسة للمجتمع عبر شخصيات من الفئات األكثر 

عرضة للتهميش في كوريا الجنوبية، بينها مهاجر هندي وهارب من كوريا الشمالية.
الموضوع ليس جديداً بالطبع من ناحية األثر السلبي لأللعاب الحديثة ومسلسالت اإلثارة على تربية 
وسلوكيات األبناء، خاصة الصغار منهم. وواضح من تحذيرات المدرستين البريطانيتين أن المستهدفين 
أعمارهم عادة بين ست سنوات واثنتي عشرة سنة.  الذين تتراوح  االبتدائية،  المدارس  هنا هم طلبة 
واألطفال في هذه السن هم األكثر قابلية للتأثر، واألكثر استعداداً للتقليد، كونهم في سن ال تسمح لهم 
بالتفريق بين الخيال والواقع، وال بين المفيد والضار. لهذا فإن تأثرهم بما يشاهدون كبير، وهو الذي 
غالباً ما يوجه سلوكياتهم، خاصة في ظل غياب رقابة األهل، الذين مهما حاولوا أن يفرضوا رقابة على 
أبنائهم، فإن طبيعة الحياة وانتشار وسائل االتصال ال تسمح لهم بإحكام هذه الرقابة، األمر الذي يدفعهم 
إلى محاصرة هذه الظواهر في نطاق يتسع ويضيق وفقاً للمجتمع الذي يعيش فيه األبناء، وهو مجتمع 

مفتوح من الصعب فرض رقابة محكمة عليه.
»لعبة الحبار« هو المسلسل األكثر انتشاراً هذه األيام بين فئة الشباب على وجه الخصوص. وقبل 
نهاية عام 2021 تم إطالق النسخة اإلماراتية من »لعبة الحبار« بإشراف وتنظيم 5 شبان إماراتيين. ورغم 
أن جميع األنشطة والعروض المقدمة في النسخة اإلماراتية من »لعبة الحبار« أتت لغرض الترفيه فقط، 
مثلما قال منظموها، الذين أكدوا التزام جميع المشاركين بقوانين اللعبة وقواعد السالمة، إال أن األمر ال 
يخلو من شبهة تأثر الصغار باللعبة األصلية التي هي لعبة خطيرة، كما تدل الشواهد، وأولها مناشدة 
المعلمين في بريطانيا ألولياء األمور بمراقبة أبنائهم قبل أن تقع الفأس في الرأس، فال أقل من أن نقوم 

نحن أيضاً بقرع األجراس. 
كنا في زمن نخاف فيه على أطفالنا من تقليد شخصيات خيالية، مثل طرزان وسوبرمان وسبايدرمان، 
وهي سلوكيات يمكن السيطرة عليها إلى حد ما، فأصبحنا في زمن نخاف فيه عليهم من ألعاب إلكترونية 
خطيرة، ومسلسالت تروج لمنافسات من الصعب التنبؤ بنتائجها، حتى غدونا نتمنى أن نعود إلى ذلك 

الزمن الذي نستطيع أن نسميه جميالً مقارنة بهذا الزمن المخيف.

لعبة الحّبار

 نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات

 إلـى أصحـــــاب السمــــــو
أعضاء المجلس ا على لالتحاد حكام ا�مارات

وإلى شعب دولـة ا�مـــارات الكريـم
بمناسبـــة اليــوم الوطني الخمسين

Landmark Metals
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 املؤلفة ستارك في الزي العربي )املصدر: كتاب البوابات(

بمدخول  قد حظيت  أبوظبي  إمارة  كانت  إذا 
نفطي جيد، فإن إمارة دبي اعتمدت على نفسها 
بقية  لكن  لها.  اقتصادية  حلول  إيجاد  في 
اإلمارات كانت تشكو من عجز مالي وفقر. أما 
سياستهم  كانت  األساس  حيث  ومن  اإلنجليز 
عدم التدخل في الشؤون الداخلية، ألنهم كانوا 
مطمئنين إلى أن المنطقة معزولة بسبب تخلفها، 

لذلك لم يسهموا بأي مشروع للتنمية.
عندما  وذلك  استجدت  سياسية  أموراً  لكن 
ابتدأت الدول العربية تخطو خطوات ثورية وأن 
ابتدأت  لذلك  العربي،  العالم  سيعم  جديداً  عهداً 
الداخلية  بالشؤون  باالهتمام  السلطات  تلك 
مسار  وتصحيح  تنمية  برنامج  بوضع  والبدء 
األوضاع الداخلية، فكان أول أعمالها إنشاء قوة 

ساحل عمان.
في  ظهرت  التي  النفطية  االكتشافات  كانت 
إمارة أبوظبي ووجود شركتين نفطيتين عاملتين 
هناك وتدخالت دول الجوار ودخول أعداد كبيرة 
من الباحثين عن فرص عمل هناك، عالوة على 
النفط،  مجاالت  في  تعمل  أجنبية  جالية  وجود 
كل هذا يتطلب أن تكون المنطقة آمنة. ولم تكن 
شرطة  قوة  عدا  أمنية  تشكيالت  اإلمارات  في 
على  قادرة  غير  التدريب  وقليلة  العدد  قليلة 
القيام بمهام األمن بشقيه الخارجي والداخلي. 
المهمة.  بهذه  تقوم  أن  لبريطانيا  البد  فكان 
فهكذا ابتدأت الفكرة بتشكيل قوة مسلحة تقوم 
بالواجبات المذكورة، وكانت تجربتها في عدن 

وفي العراق أن شكلت قوة تسمى »ليفى«، أي 
أما  إنجليزي،  ضباط  بقيادة  عسكرية  وحدات 
ضباط الصف واألفراد فيكونون من المواطنين.

 1949 عام  منذ  بدأت  التأسيس  فكرة  كانت 
وزارة  بين  مناقشات  دارت   1950 عام  وفي 
الموضوع  هذا  الخارجية حول  ووزارة  الدفاع 
قوة  تأسيس  وتم  عليه،  الموافقة  تمت  أن  إلى 
ساحل عمان بموجب المرسوم الملكي رقم »1« 

لعام 1951، وتكون واجباتها كما يلي:
1- إدامة األمن والسالم في منطقة اإلمارات 

المتصالحة.
2- مصاحبة وحماية المسؤولين البريطانيين 

أثناء تجولهم في اإلمارات.
3- تستلم القوة أوامرها من المقيم السياسي 
البريطاني وهو الذي يحدد الواجبات العسكرية.

4- إن منطقة اإلمارات تم تحديدها وال يجوز 
لقائد القوة تجاوزها والعمل في منطقة غيرها.

عواصم  في  تتواجد  أن  للقوة  يجوز  ال   -5
بدون  حاكم  لكل  التابعة  المدن  أو  اإلمارات 

موافقة المقيم السياسي أو من ينوب عنه.
بأي  القيام  القوة  6- ال يجوز ألي فرد من 
نشاط سياسي. وبناء على  ذلك فقد تم اختيار 
لتكون  الشارقة  في  الجوية  والقاعدة  المطار 
»هنكن  الرائد  تعيين  وتم  القوة.  لهذه  معسكراً 
لألفراد  التجنيد  مدة  وكانت  لها  قائداً  تيرفن« 
والراتب  خدمة  عقد  بموجب  سنتين  العرب 
الشهري يبدأ من ستين روبية هندية، وقد تبع 

والجنود  الصف  ضباط  من  عدد  وصول  ذلك 
أن  لبثت  ما  ثم  القوة،  نواة  ليشكلوا  األردنيين 
وصلت األسلحة والمعدات العسكرية. وفي عام 
1951 بلغ تعداد القوة واحداً وثمانين والمكونة 
أردنياً  وثالثين  واحد  بريطاني  ضابط  من 
أبناء اإلمارات وتبدل االسم إلى  وخمسين من 

قوة ساحل عمان.  
القوة مئة رجل  1952 أصبح عدد  عام  وفي 
خمسمائة  إلى  العدد  ارتفع   1953 عام  وفي 
رجل وبقيت هذه القوة في اإلمارات إلى أن تم 
أول  عند  اإلمارات  بجيش  وإلحاقها  تسريحها 
تشكيله. أما قوات الشرطة فكانت موجودة في 
دون  من  عموماً  وهي  ودبي،  أبوظبي  إمارتي 
الحفاظ   في  المتصالح  الساحل  قوات  مقدرة 

على األمن خاصة الدفاع وصد عدو خارجي.

تشكيل مجلس اإلمارات المتصالحة
لم تكتف السلطات بتشكيل قوة مسلحة في 
اإلمارات، لكنها نظرت إلى الوضع االقتصادي 
الذي كانت  الوقت  المتردي في اإلمارات. ففي 
كما  جيدة،  نفطية  بإيرادات  تنعم  أبوظبي  فيه 
تنعم دبي بنوع من االستقرار المالي، فإن بقية 
الذي  الوقت  في  هذا  كذلك،  تكن  لم  اإلمارات 
كانت فيه بريطانيا تنال دعاية مضادة لها من 
الدول العربية والمنظمات اليسارية، لذلك أصبح 
مجلس  بتأسيس  الموقف  هذا  تدارك  لزاماً 
يجتمع فيه كل حكام اإلمارات برئاسة المعتمد 

اإلمارات وإرهاصاتاإلمارات وإرهاصات
منتصف القرن العشرين منتصف القرن العشرين 
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لتوزيع  خطط  وضع  في  للنظر  البريطاني 
تملك  ال  التي  اإلمارات  مساعدة  أي  الثروة 
والتطوير  التنمية  وكذلك وضع خطط  إيرادات 
في كل اإلمارات. ففي يوم 1951/4/2 أرسلت 
المقيم  إلى  رسالة  البريطانية  الخارجية  وزارة 
السياسي البريطاني الموجود في البحرين، جاء 

فيها ما يلي:
»نظراً اللتزامات حكومة صاحب الجاللة في 
المشيخات المتصالحة واالتفاقيات المبرمة مع 
حكامها، فإن مسؤولية حكومة صاحب الجاللة 
المتصالحة  للمشيخات  الخارجية  الشؤون  عن 
والتبعية المترتبة علينا نتيجة لذلك أمام المجتمع 

الدولي، تشير إلى ما يلي:
أ- التأكد من تسيير أمور اإلمارات الداخلية 
التي  التجاوزات  الفعالية ولمنع  بأكبر قدر من 
قد تجلب علينا انتقادات خارجية لها ما يبررها.

ب- تعزيز عملية التطوير بشكل تدريجي في 
جميع الميادين، لذا فنحن نرحب بإنشاء مجلس 
تباشروا  وأن  المتصالحة  اإلمارات  لشيوخ 

بالتنفيذ بعد إجراء دراسة متأنية مع الشيوخ. 
عقد  تم   1952/3/23 يوم  وفي  وهكذا 
السياسي  المقيم  أرسل  وقد  األولى،  الجلسة 
الرسالة التالية إلى وزارة الخارجية »يشرفني 
لمجلس  األول  االجتماع  بأن  علماً  أحيطكم  أن 

اإلمارات المتصالحة قد تم عقده اليوم في دار 
الشيوخ  حضره  وقد  الشارقة.  في  االعتماد 
المعال  راشد  بن  أحمد  أسماؤهم:الشيخ  التالية 
حميد  بن  راشد  والشيخ  القيوين،  أم  حاكم 
حاكم  محمد  بن  والشيخ صقر  عجمان،  حاكم 
والشيخ صقر بن سلطان حاكم  الخيمة،  رأس 
الشارقة.  أما عن دبي فلم يحضر الحاكم الشيخ 
راشد  الشيخ  ابنه  أرسل  بل  مكتوم  بن  سعيد 
بل  شخبوط  الشيخ  يحضر  لم  أبوظبي  وفي 
عمه  وابن  سعيد  الشيخ  ولده  عنه  بدالً  أرسل 
يوسف  بن  خليفة  وسكرتيره  حمدان  الشيخ 
حمد  بن  محمد  الشيخ  الفجيرة  إمارة  وعن 

الشرقي.
وقد استهل االجتماع المعتمد السياسي بقوله 
إن غرض االجتماع هو تأمين إجراء مناقشات 
وبالتالي  المشترك  االهتمام  حول  الحكام  بين 
عن  وأعرب  لتسويتها،  جماعية  إجراءات  اتخاذ 
أمله بأن يكون هذا اللقاء باكورة لقاءات عديدة 
مثمرة. وقد تمت مناقشة األمور التالية: مكافحة 
الجراد ومنع وصول اللؤلؤ الصناعي إلى أسواق 
اإلمارات وحماية اإلمارات من اللصوص وقطاع 
يفتح  دبي مشروعاً  واعتبار مستشفى  الطرق، 
أبوابه لكل أبناء اإلمارات. وأخيراً تم االعتراف 
سياسياً  مستقلة  باعتبارها  الفجيرة  بإمارة 

بقيادة الشيخ محمد بن حمد الشرقي.
وفي يوم 1952/5/1 تم عقد االجتماع الثاني 
عن  الحديث  ودار  نفسها  المجموعة  وحضرته 
دار  ثم  الصناعي،  اللؤلؤ  الجراد ومنع  مكافحة 
وإصدار  للجنسية  قوانين  إصدار  عن  الحديث 
قوانين تحدد الشروط الدقيقة التي يتم بموجبها 
الحصول على جنسية اإلمارات ووجود جاليات 
دواليك  فيها.  وهكذا  كبيرة  وفارسية  هندية 
االجتماعات  عدد  بلغ  أن  إلى  سنة  بعد  وسنة 
بتاريخ  آخرها  كان  اجتماعاً،  وثالثين  ثالثة 
المبارك  االتحاد  قام  عندما  أي   ،1971/7/10
المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  عن  واإلعالن 
رسمياً.  شكالً  واتخذت  االجتماعات  غدت  إذ 
الجدير بالذكر أيضاً، أن تلك االجتماعات  ومن 
في مراحلها األولية كانت تدار من قبل المعتمد 
في  أو  دبي  في  الموجود  البريطاني  السياسي 
أبوظبي، لكن األمر تغير في االجتماع الخامس 
الشيخ  أصبح  إذ   ،1966/3/2 يوم  والعشرين 
الخيمة  رأس  حاكم  القاسمي  محمد  بن  صقر 
إلى آخر  لالجتماع واستمر األمر كذلك  رئيساً 

اجتماع يوم 1971/7/10.
إذاً يفهم من هذا أن االجتماعات من عام 1952 
إلى عام 1965 كانت برئاسة المعتمد السياسي 
البريطاني، وخالل تلك األعوام دارت مباحثات 

اإلمارات وإرهاصاتاإلمارات وإرهاصات
منتصف القرن العشرين منتصف القرن العشرين 
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الداخلية  الحدود  مثل وضع  ومناقشات طويلة 
السفر  ووثائق  المياه  عن  والبحث  والخارجية 
والتعليم  الصحية  والخدمات  السالح  وقضايا 
البريطانية  الحكومة  لرعايا  القانوني  والوضع 
والتعليم وافتتاح مدارس صناعية وزراعية وقوة 
ساحل عمان إلى غير ذلك من األمور والقضايا. 
الجلسات وفي مراحلها  تلك  أن  المالحظ  ومن 
نقاشات في  األولية كانت ال تخرج عن كونها 
اإلجراءات  وبعض  عامة  وقضايا  مواضيع 
التنظيمية. وتغيرت الصورة نحو موضوع مهم 
أطلقت  تطوير  بريطانيا وضعت خطة  أن  وهو 
اإلمارات  لتنمية  الخمسية  »الخطة  اسم  عليها 
الرابع  االجتماع  في  وناقشتها  المتصالحة« 
وسوف   1959/5/16 في  انعقد  الذي  عشر 
من  وكان  قادمة.  سطور  في  عنها  نتحدث 
هو  مناقشتها  تمت  التي  المهمة  المواضيع 
موضوع زيارة وفد الجامعة العربية لإلمارات 
في  الثورية  التدخالت  من  بريطانيا  وخوف 
عنه  سنتحدث  الذي  الموضوع  وهو  المنطقة، 
الحقاً أيضاً، وكان من نتائجه أن قامت بريطانيا 
ويراقب  يشارك  لكي  للتطوير  مكتب  بتأسيس 
المعونات المالية التي قدمتها الكويت والسعودية 
صندوق  هو  فما  لإلمارات.  العربية  والجامعة 

وضعتها  التي  التنمية  خطط  هي  وما  التنمية 
بريطانيا؟ كانت أوليات الموضوع في عام 1953 
عندما تم تأسيس الصندوق البريطاني للتنمية 
في  مؤرخة  رسالة  في  ذلك  جاء  وقد  والمياه. 
1953/12/5 أرسلها المقيم السياسي البريطاني 

إلى وزارة الخارجية وفيها:
تقديري  لكم عن  الفرصة ألعبر  »انتهز هذه 
أن  لإلعالن  لندن  في  اتخذت  التي  للخطوات 
استعداد  على  الملكة  الجاللة  صاحبة  حكومة 
عن  المتصالحة  اإلمارات  تنمية  في  للمساهمة 
التنصيب  أعمال  منحة تخصص إلجراء  طريق 
عاطفية  جاذبية  فللماء  واستغاللها.  المياه  عن 

قوية في نفوس سكان اإلمارات«.
غير أن بريطانيا لم تكن ترغب أن تكون وحدها 
التي تصرف من جيبها لهذا المشروع، بل كانت 
وعلى  نفسها  اإلمارات  فيه  تشارك  أن  تطلب 
األخص إمارة أبوظبي الغنية، لذلك فإن الشيخ 
شخبوط بن سلطان حاكم اإلمارة ساهم بمبلغ 
 1954 عام  وفي  المشروع.  في  باوند   »4000«
خصصت الحكومة البريطانية مبلغ عشرين ألف 
بناء  في  المساعدة  جملتها  ومن  للخطة،  باوند 
مستشفى في دبي وبناء مدرسة في الشارقة، 
وخالل عامي 1955 - 1956 تم تأسيس مدرسة 

في  مياه  آبار  وحفر  الخيمة  رأس  في  زراعية 
أن  تلبث  لم  ثم  اإلمارات،  من  مختلفة  مناطق 
الموازنة  لزيادة  البريطانية  الحكومة  اضطرت 

والضغط على إمارة أبوظبي بالمساهمة أكثر.
لم تكن بريطانيا ستقدم على هذه الخطوات، 
لوال أن المناخ السياسي العام في اإلمارات ابتدأ 
يتحرك إثر االنقالبات العسكرية والسياسية في 
الوطن العربي. وقد جاء هذا في رسالة للمعتمد 
 ،1957/2/15 في  مؤرخة  دبي  في  البريطاني 
قال فيها: »إن اإلعالم اإلذاعي العربي وال سيما 
من القاهرة والذي يبُث برامج معادية لبريطانيا، 
قد ترك انطباعاً قوياً. وفي الفترة األخيرة بدأت 
الصحف والمجالت العربية باإلسهام في التغيير 
النفسي. كما أن الحكام يذهبون إلى الهند للعالج 
والتجار  للسياحة،  ولبنان  القاهرة  وإلى  الطبي 
يذهبون إلى الشرق األقصى وأوروبا للتجارة. 
لذلك فقد ازدادت أعداد السكان الذين يشهدون 
تغيرات في أماكن أخرى، وبدأ هؤالء في انتقاد 
التخلف الذي تعانيه إماراتهم مقارنة بغيرها من 
الدول«. إذاً فإن ما ذكرناه في السطور السابقة، 
التطوير  موضوع  من  البريطاني  الموقف  كان 
والتنمية في اإلمارات، فماذا كان موقف الدول 

العربية؟

نتقدم بأحر التهاني والتبريكات الىحارس  على إحدى بوابات قصر الحصن في أبوظبي 

صاحب السمو الشيخ خليفـة بن زايـد آل نهيان
رئيس الدولة “حفظه ا�”

وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه ا�”

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي ونائب القائد االعلى  للقوات المسلحة

وأصحاب السمو أعضاء المجلس االعلى حكام ا�مارات 
وشعب دولة ا�مـارات 

بمناسبة اليـوم الوطني الخمسين
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نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه ا�”

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي ونائب القائد االعلى  للقوات المسلحة

وأصحاب السمو أعضاء المجلس االعلى حكام ا�مارات 
وشعب دولة ا�مـارات 

بمناسبة اليـوم الوطني الخمسين
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زمان الوصل

د. محمد رضوان الداية
كاتب وأستاذ 

األدب األندلسي والمغربي

بالجغرافية  »موصوالً  الجغرافية  علم  كان 
الفلكية« من العلوم التي نضجت مبكراً في حياة 
فريضة  أداء  في  للرحلة  وكان  العربي.  الفكر 
عليه  وساكنها  المنورة،  المدينة  وزيارة  الحج 
السالم، والصالة في المسجد األقصى الفضل 
الكبير في معرفة المسالك والبلدان، يضاف إلى 
ذلك العوامل األخرى من الرحلة في طلب العلم. 

والتجارة والسياحة وغير ذلك.
شرقاً  اإلسالمية  العربية  البالد  واتسعت 
وأحوج  أوروبا،  إلى  الصين  حدود  من  وغرباً 
المدن  وتبيين  الجغرافية  في  التأليف  إلى  ذلك 
والمواقع والمسالك ومهد هذا لظهور الخرائط، 
األرضية  الكرة  ذلك صنع مجسمات  بعد  ومن 

كالذي صنعه الشريف اإلدريسي.
عامة  الجغرافية  في  إسهام  لألندلس  وكان 
األندلسية  والبلدان  بالمواضع  والتعريف 

والمشرقية خاصة.

»1«
في  الجغرافيين  من  عدد  البكري  سبق  وقد 
األندلس فيهم أحمد بن محمد الرازي »المتوفى 
344هـ« وهو مؤرخ وجغرافي بقي من مؤلفاته 
قطعة في جغرافية األندلس احتفظت بها ترجمات 
موقع  عن  فيها  تحدث  وإسبانية:  برتغالية 
الغربي  األندلس وهيئتها ومناخها في قسميها 
والشرقي وأنهارها وجبالها ومدنها وحصونها، 
وفيهم: أبو عبدالله محمد بن يوسف التاريخي 
القيرواني نزيل األندلس »توفى 363هـ«، وفيهم: 
»من  الدالثي  العذري  أنس  بن  عمر  بن  أحمد 
نظام  كتاب:  وله  476هـ«  توفى  المرية:  مدينة 
محمد  وفيهم  والممالك،  المسالك  في  المرجان 
بن أبي بكر الزهري وله كتاب جغرافي شامل 
فيه  تحدث  للعالم«  المأمونية  »الخريطة  أسماه 
الجغرافية  »بحسب  السبعة  األرض  أقاليم  من 
القديمة« وطبيعة األرض، وسكانها، وُعني عناية 

خاصة باألندلس ووصف مدنها.
بالجغرافية  التاريخية  الكتب  بعض  واعتنت 
عن  المؤلفون  يضعها  مقدمات  في  األندلسية 
»فرحة  كتاب  مثل  وأحوالها  ومدنها  األندلس 

من  غالب  البن  األندلس«  تاريخ  في  األنفس 
تحدث  وقد  الهجري،  السادس  القرن  مؤرخي 
السبعة وطبيعتها  األرض  أقاليم  ابن غالب عن 
القطر  تضمنه  وما  باألندلس  وُعني  وسكانها 
األندلسي من مدن وضياع وحصون، ومسالك 
وما تشتهر به من صناعة وزراعة مع تفصيل 
القول عن قرطبة وجامعها األموي مع بيان ما 

في األندلس من جبال وأنهار..
جغرافية  مقدمة  األندلسي  سعيد  والبن 
»نفيسة« للقسم األندلسي من كتابه: »المغرب 
في حلى المغرب«، واألرض عنده تسعة أقاليم 
مقسمة على عشرة أجزاء من جزائر الخالدات في 
المحيط األطلسي إلى جزائر النتيلي »اليابان«.

والبن الخطيب »توفى 776هـ« مقدمة جغرافية 
غرناطة«  أخبار  في  »اإلحاطة  كتابه  في  مهمة 
»توفى  الحميري  المنعم  عبد  بن  محمد  وألف 

900هـ« الروض المعطار في خبر األقطار.

»2«
ترجم للبكري من القدماء عدد من المؤرخين 
وعن  عنه  وتحدث  والمشارقة،  األندلسيين 
المستشرقين  من  عدد  ومؤلفاته  إنجازاته 
العلمية  العرب ونوهوا بمكانته  الدارسين  ومن 

ومؤلفاته في الجغرافية، وفي علوم أخرى.
وهو أبوعبيد عبدالله بن عبدالعزيز بن محمد 
البكري »من قبيلة بكر بن  أيوب بن عمرو  بن 
وإمارة،  بيت شرف  أهل  من  األندلسي،  وائل« 
قبل  من  وشلطيش  ولبة  على  والة  آباؤه  كان 
خلفاء قرطبة. ولما أطبق محمد بن أبي عمر على 
الدولة، ومن بعده ولداه، وبعد دخول األندلس 
األهلية«  »كالحرب  القرطبية  الفتنة  عصر  في 
تحت  كان  بما  الوالة  من  كبير  عدد  واستبد 
أيديهم من بالد األندلس كان آلل البكري - أهل 
كانوا  حيث  دولة  األديب-  اللغوي  الجغرافي 
شرف  بيت  من  عبارة:  جاءت  هنا  ومن  والة، 

وإمارة في التعريف بأبي عبيد البكري.
أكبر  إشبيلية  في  عباد  بني  دولة  وكانت 
دويالت الطوائف وأقواها، وقويت عند حاكمها 
المعتضد بن عباد الرغبة في ضم ما استطاع من 

تلك الدويالت، فانتزع »ولبة« من أبي المصقب 
عبدالعزيز والد أبي عبيد« بالحرب سنة 443هـ، 
وأخذ منه »شلطيش« بالشراء، فانتقل عبدالعزيز 

بأهله إلى قرطبة التي كان يحكمها بنو جهور.
ولد أبوعبيد البكري في مطلع القرن الخامس 
عشر  الحادي  القرن  »أوائل  تقديراً  الهجري 
الميالدي« وتلقى العلوم على جمهرة من رجال 
أبو  المؤرخين:  الجغرافيين  من  وفيهم  قرطبة، 
المقتبس«  كتاب  »صاحب  حيان  بن  مروان 
بن  عمر  أبو  وفيهم  العذري،  عمر  بن  وأحمد 
من  وغيرهم  الفقيه  المحدث  القرطبي  عبدالبر 
رجال العصر. وانتقل بعد وفاة أبيه سنة 456هـ 
»المرية« ودخل في خدمة حاكمها:  إلى مدينة 
إلى   444 من  »حكم  صمادح  بن  المعتصم 
480هـ«، وكان إلى جانب مهمة الكتابة الديوانية 
وتدبير الحكم يسافر بين المعتصم والدويالت 
وكان  إشبيلية،  إلى  مرة  سافر  ولما  األخرى. 
العبادي،  المعتضد  بن  المعتمد  آنذاك  واليها 
العلم  في  مكانته  عرف  وقد  المعتمد،  استماله 
سنة  المعتمد  نكب  ولما  عنده.  فبقي  واإلدارة 
وفيها  قرطبة  إلى  البكري  عبيد  أبو  رجع   484

كانت وفاته سنة 487هـ »1094م«.

»3«
اختصر د. فروخ الكالم على جهود البكري 
العلمية فقال فيه: إنه مؤلف خصب الجهود، له 
والدين  اللغة  في  الموضوعات:  مختلفة  كتب 
في  هي  إنما  شهرته  أن  غير  والنبات،  والطب 

كتبه الجغرافية.
األندلسيين  العلماء  من  البكري  عبيد  وأبو 
علمه  واستقى  المشرق.  إلى  يرحلوا  لم  الذين 
من الشيوخ والعلماء والرحالة والوافدين، ومن 
الكتب الوفيرة التي كانت تصل إلى األندلس فور 

صدورها عن مؤلفيها في بلدان المشرق.
حسنة  موثوقة،  جامعة  الجغرافية  كتبه   :-

التصنيف والترتيب.
وفي كتبه المطبوعة:

- المسالك والممالك »طبع بالجزائر 1911«.
البالد  أسماء  من  استعجم  ما  ومعجم   -

البكري.. 
أكبر جغرافيي األندلس
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والمواضع في جزيرة العرب. له طبعة أوروبية، 
وطبع في مصر في أربعة أجزاء.

- والمغرب في ذكر بالد أفريقية والمغرب، 
وطبع  أخرى،  وطبعة  استشراقية  طبعة  طبع 

بالتصوير أيضاً.
األندلس  جغرافية  بعنوان:  جزء  وطبع   -
وأوروبا من كتاب المسالك والممالك - تحقيق 

د. عبدالرحمن الحجي 1968.
- وفصل المقال في شرح كتاب األمثال الذي 
ألفه أبو عبيد القاسم بن سالم الهروي، طبع في 

الخرطوم 1958 وبيروت: 1971م.
وهو  األماني.  شرح  في  الآللي  وسمط   -
شرح على كتاب أبي علي القالي البغدادي نزيل 

األندلس- طبع في القاهرة 1926.
وفيه  أماليه،  في  علي  أبي  على  والتنبيه   -
مالحظات علمية ذات أهمية، طبع في مصر - 

بدار الكتب 1926. ثم صّور بعد ذلك.

»4«
استعجم،  ما  معجم  كتابه:  البكري  وصف 
وقال في مقدمته: »هذا كتاب ذكرت فيه ما ورد 
في الحديث واألخبار، والتواريخ واألشعار من 
والجبال  واألمصار،  والقرى  والديار  المنازل 
والحرار  والدارات  واآلبار،  والمياه  واآلثار، 
السواد-  إلى  مائلة  جبلية  أرض  حرة:  »جمع 

بركانية«، منسوبة محددة ومبوبة على حروف 
المعجم مقيدة...«.

واستهل البكري كتابه هذا بوصف الجزيرة 
العربية وحدودها الجغرافية وأقسامها: الحجاز 
عن  مفصل  بيان  مع  واليمن،  ونجد  وتهامة، 
والوقائع  التنقالت  من  بها  يتصل  وما  قبائلها، 

واأليام.
- وقال في اسم جزيرة األندلس من كتابه: 
القديم:  اسمها  أن  »يذكر  والممالك:  المسالك 
إبارية »هي اليوم: إيبرية« من وادي أبرة »نهر 
يبدأ في الشمال الشرقي من شبه جزيرة إيبرية، 
ثم  قال:  األطلسي  المحيط  في  غرباً  ويصب 
سميت بعد ذلك »باطقة« من وادي بيطي. وهو 
اسم رجل  إشبانية من  ثم سميت  نهر قرطبة، 
وقال  »إشبان«...  اسمه  كان  القديم  في  ملكها 
ذلك  بعد  وسميت  إشبارية...  اسمها:  إن  قوم 

باألندلس من أسماء األندليش الذين سكنوها«.
لكتاب  شرحه  على  البكري  مقدمة  ومن   -
األمثال ألبي عبيد القاسم بن سالم قوله: »...

أغفل  قد  »األمثال«..فرأيته  كتاب  إني تصفحت 
»أهمل« تفسير كثير من تلك األمثال فجاء بها 
مملة، وأعرض أيضاً عن ذكر كثير من أخبارها 
فأوردها مرسلة »لم يفسرها« فذكرت من تلك 
األمثال  تلك  من  ووصلت  أشكل،  ما  المعاني 
بأخبارها ما فصل، وبينت ما أهمل، ونبهت على 

ما ربما أجمل رجاء به موجزاً، إلى أبيات كثيرة 
غير منسوبة نسبتها »ذكرت أصحابها« وأمثال 
من  عّرب  وألفاظ  ذكرتها،  مذكورة  غير  جمة 

الغريب فسرتها...«.

»5«
 »387 الباقية  »اآلثار  عنان  األستاذ  ووقف 
عند مدينة ولبة التي ينتمي إليها البكري، وذكر 
أحوالها في القرن العشرين، وسرد ما بقي فيها 

من اآلثار العربية، قال:
يقع على  »مدينة ولبة هي ثغر بحري كبير 
نهر  مصب  عند  األطلسي  المحيط  شاطئ 
»أوديل« ويزدان شارعها الرئيس الطويل الذي 
النخيل،  من  بضفتين  البحر  يلي  مما  يخترقها 
وكذلك تزدان به بعضها لميادين.. وهي عتيقة 
الطراز والمظهر. وذكر من اآلثار العربية الباقية 
نافذة أثرية ذات عقدين أندلسيين بهما زخارف 
من  لوحة  اإلقليمي  ولبة  متحف  وفي  عربية.. 
على وجهه  نقش  بيضاوية: هي شاهد  الفخار 
وتشتهر  وحده....«  لله  الحمد  النسخ:  بخط 
ذلك  في  وهي  األندلسي،  الرقص  بإتقان  ولبة 
ولبة  وسقطت  األندلسية...  المدن  مقدمة  في 
سنة 655 بعد إشبيلية بسنوات قليلة... ومدينة 
»ولبة« هي مدينة »أونبة« القديمة، وبهذا كانت 

تسمى في العصر اإلسالمي.

                                                                      تمثال ألبي عبيد البكري في جناح التنقل في إكسبو 2020 دبي
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مختارات مما نشرته مجلة
»الشرطة« خالل عقودها 

األربعة املاضية

إعداد: موزة احلمادي

األرشيف

في بدء مرحلة جديدة من العمل 
ملا يحقق خير الوطن وتقدمه، 

حتدث صاحب السمو رئيس الدولة 
إلى أعضاء اجمللس الوطني االحتادي 

وإلى جميع املواطنني ليحدث 
األساس الذي ننطلق منه لبناء 

احلاضر واملستقبل، استناداً إلى ما 
تعلمناه من جتربة املاضي. 

أصدر معالي وزير الدولة للشؤون الداخلية 
عدد  بين  محدودة  تنقالت  بإجراء حركة  قراراً 
للشرطة  العامة  باإلدارة  األقسام  رؤساء  من 
بأبوظبي. وتضمن القرار نقل المقدم علي سالم 
حبوش من قسم الشؤون الذاتية وتعيينه رئيساً 
خميس  محمد  الرائد  ونقل  التخطيط،  لقسم 

سالم من قسم التخطيط، وتعيينه رئيساً لقسم 
محمد  يوسف  الرائد  وإلحاق  الذاتية،  الشؤون 
عبدالله من قسم المرور بإدارة شرطة العاصمة. 
كما تضمن القرار ترفيع المالزم أول زايد صقر 
حمدان إلى رتبة نقيب من قسم الترخيص رئيساً 

لقسم المرور.

بالشارقة  الشرطة  تدريب  مدرسة  احتفلت 
بتخريج دورة الضباط اإلنعاشية الثانية، وقام 
التخطيط  عام  مدير  سيف  علي  حميد  المقدم 
الرائد سالم  الداخلية، يرافقه  والتدريب بوزارة 
بتفقد  االحتفال  بداية  في  المدرسة  مدير  عبيد 
التقديرية  الشهادات  الخريجين وتسليم  طابور 

للخريجين.
خالل  سيف  علي  حميد  المقدم  وألقى 
االحتفال كلمة دعا فيها جميع إدارات الشرطة 
وخاصة  أنواعها  بجميع  بالدورات  لالهتمام 

تنقالت عدة بين عدد
 من رؤساء األقسام بشرطة أبوظبي

االحتفال بتخريج الدورة اإلنعاشية الثانية للضباط

ممكن  عدد  أكبر  وتنسيب  منها  التخصصية 
الدورات  هذه  في  للمشاركة  مرتباتهم  من 
سواء أكانوا ضباطاً أم ضباط صف. وأكد بأن 
اإلدارة العامة للتخطيط والتدريب حريصة على 
والخارجي  المحلي  بشقيها  الدورات  تكثيف 
الوزارة  الحتياجات  كاملة  )برمجة  ولديها 
الدورات  أكانت  سواء  كافة  التخصصات  من 
على  وذلك  التأسيسية،  أم  منها  التخصصية 
والوسائل  العلم  على  المبني  التدريب  أساس 

الحديثة.
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بكل الثقة والتفاؤل نستقبل 
العام اجلديد ، وكلنا أمل في 

أن يكون عام خير وبركة ، 
وعزة ومنعة .لقد شهدت 
بداية العام املاضي انتصار 

احلق والشرعية في مواجهة 
الغي والعدوان، حيث كان 

اندحار العدوان الباغي على 
دولة الكويت الشقيقة ، وإن 

كانت هذه التجربة املريرة 
قد أبرزت مدى التالحم بني 

الدول اخلليجية التى يجمعها 
مجلس التعاون. 

وسام الخدمة المخلصة لضباط الشرطة

كلية الشرطة تحتفل بتخريج الدفعة الرابعة لمرشحي الضباط

قام معالي اللواء حمودة بن علي وزير الداخلية 
بتقليد وسام الخدمة المخلصة على المستحقين 
له من الضباط العاملين والمتقاعدين والممنوح 
لهم من صاحب السمو رئيس الدولة وقد جرى 
ذلك خالل احتفال بمناسبة يوم الشرطة العربية، 
أقيم في نادي ضباط الشرطة بأبوظبي، وشهد 
سعادة العميد صقر غباش وكيل وزارة الداخلية، 
وحصل  الشرطة.  وضباط  المسؤولين  وكبار 
على وسام الخدمة المخلصة 190 ضابطاً، منهم 

الضباط  من  و113  العاملين  الضباط  من   77
اللواء حمودة بن  المتقاعدين. وقد وجه معالي 
على  حصلوا  الذين  الضباط  إلى  التهنئة  علي 
لقد  معاليه:  وقال  المخلصة،  الخدمة  وسام 
السمو  صاحب  يوليه  ما  مدى  جميعاً  لمسنا 
رئيس الدولة من اهتمام بجهاز الشرطة ورعاية 
لرجاله، ويأتي ذلك تعبيراً عن إيمان سموه بما 
للتقدم، وحقاً  باعتباره ركيزة  أهمية  لألمن من 

لكل مواطن ومقيم على أرض الدولة.

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد 
الشرطة  كلية  احتفلت  المسلحة  للقوات  األعلى 
مساء يوم الثالثاء الموافق 24 ديسمبر الماضي 
الضباط.  من مرشحي  الرابعة  الدفعة  بتخريج 
وقد شهد الحفل سمو الشيخ سلطان بن زايد آل 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وسمو الشيخ 
في  الحاكم  ممثل  نهيان  آل  محمد  بن  طحنون 
المنطقة الشرقية نائب رئيس المجلس التنفيذي، 
نهيان رئيس  آل  زايد  الشيخ سعيد بن  وسمو 
عدد  الحفل  شهد  كما  البحرية،  الموانئ  دائرة 
من أصحاب السمو الشيوخ، وأصحاب المعالي 
الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة من مدنيين 
وعسكريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي 
وأولياء  العامة  الشخصيات  وكبار  واألجنبي، 

أمور الخريجين.
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ال توجد دولة في العالم تنص 
قوانينها على مكافأة املعتدي 

أو اخملطئ بحق القانون وهذا 
طبيعي جداً .الطبيعي جداً 
هو أن يعاقب املسيء ، إال إذا 

اتسع صدر املُساء إليه فقرر أن 
يصفح ويسهم وهذا مافعلته 

دولة اإلمارات مع ما يقارب الـ 
350 ألف شخص أقاموا فيها 
بصفة غير مشروعة وخالفوا 

قوانينها وجعلوا أمنها 
واستقرارها عرضة ألخطار ال 
تقبل أي دولة أن تتعرض لها. 

قام الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 
هيئة  إدارة  مجلس  رئيس  نائب  الداخلية  وزير 
اإلمارات للهوية، بإطالق خدمة التسجيل المتنقل 
في  للهيئة  الجديد  اإللكتروني  الموقع  وتدشين 
مركز العمليات التابع للهيئة، وذلك بحضور معالي 
محمد أحمد الحميري األمين العام لوزارة شؤون 
الرئاسة عضو مجلس إدارة الهيئة وأعضاء مجلس 
اإلدارة. وقام سموه بقص الشريط التقليدي إيذاناً 
ببدء خدمة التسجيل المتنقل، حيث تم استعراض 

لتوفير  استعمالها،  التي سيتم  السيارات  أنموذج 
في  الراغبين  لجميع  المفتوحة  الخدمة  هذه 

التسجيل في مكان سكناهم.
من جهة أخرى قام الفريق سمو الشيخ سيف 
اإللكتروني  الموقع  بتدشين  نهيان  آل  زايد  بن 
المعلومات  إلى شرح عن  للهيئة واستمع  الجديد 
السجل  برنامج  بشأن  الموقع  يحتويها  التي 
التي  الخدمات  الهوية ومختلف  وبطاقة  السكاني 

توفرها الهيئة

سيف بن زايد يدشن خدمة التسجيل املتنقل هليئة اهلوية

اتفاقية تعاون بني دولة اإلمارات وأذربيجان
ملكافحة اجلرائم االقتصادية واالجتار بالبرش

آل  زايد  بن  الشيخ سيف  الفريق سمو  استقبل 
وزير  أوسوبوف  راميل  الداخلية،  وزير  نهيان 
ووقع  له،  المرافق  والوفد  األذربيجاني  الداخلية 
الجانبان اتفاقية تعاون مشترك بينهما، في مجاالت 
مكافحة الجرائم المتعلقة باالتجار بالبشر والجرائم 
وجرائم  األموال،  وغسل  والمالية  االقتصادية 
تعزيز  االتفاقية  كافة. وتضمنت  بأنواعها  اإلرهاب 

المعلومات  تبادل  ليشمل  التعاون،  أوجه  وتوسيع 
والكتب  والبحوث  والفنية  والتكنولوجية  األمنية 
ونقل  األمن  مجاالت  في  المتخصصة  والنشرات 
والمؤتمرات  الندوات  عقد  عبر  الخبرات،  وتبادل 
الوزارتين.  لمنتسبي  المشتركة  العمل  وورش 
وتضمنت االتفاقية التعاون بين مختلف المؤسسات 

التعليمية والتدريبية الشرطية في الدولتين.
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بدايات

 العقيد �ضامل التاجر نائب مدير �ضرطة العني يح�ضر تخريج دفعة

 من العاملني بالإدارة العامة للجن�ضية والهجرة والإدارة العامة للدفاع املدين عام 1981.

العقيد عبداهلل ال�ضري مدير عام ال�ضرطة يف ال�ضارقة يح�ضر تخريج دفعتني من رجال ال�ضرطة مبدر�ضة ال�ضرطة يف ال�ضارقة عام 1980
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نساء في الميدان

�إعد�د: لر� �لظر��ضي

في هذا العدد من نافذة )نساء في الميدان( 
العسكريات  على  الضوء  بتسليط  تعنى  التي 
على  هنا  نركز  العمل،  ميدان  في  المتميزات 
واجتهاد  بجد  يعمل  الذي  النسائي  العنصر 
المجاالت  مختلف  في  الوطن  لخدمة  ومثابرة 

والفروع تحت مظلة وزارة الداخلية.
أيها القارئ الكريم..هذا الباب محاولة لقراءة 
أن  سنحاول  لهذا  العسكري،  النسائي  الواقع 
نتعرف معاً على تجربة عسكرية نسائية متميزة، 
في  العسكري  مشوارها  بدأت  التجربة  هذه 
2002، وهي حاصلة على شهادة البكالوريوس 

في مساق اإلعالم والعالقات العامة واإلعالن.
علي  سهرة  أول  الرقيب  اليوم  نجمتنا 
قسم  في  كإدارية  تعمل  التي  المرزوقي 
المؤتمرات في إدارة العالقات العامة و المراسم 

في وزارة الداخلية.

العسكري،  للمجال  التحاقها  بدايات  وعن 
بأنني  راهنت  البداية،  منذ  رغبتى  كانت  قالت: 
في  االستمرار  و  والعمل  التميز  على  قادرة 
ولم  أحد  يشجعني  لم  العسكري،  القطاع 
يساندني أحد، بالعكس في البداية واجهت بعض 
بعضهم  وانتقاد  الفكرة،  تقبل  في  الصعوبات 
النجاح  على  مصممة  كنت  ولكنني  لقراري، 
واالستمرارية وارتداء الزي الشرطي، وأن أكون 
باختصار  الشرطي،  العمل  ميدان  في  جندية 
الزي  أرتدي  أن  حلمت  إنني  القول  أستطيع 
الشرطي ونجحت في أن أكون إحدى بنات الزي 
وسعادة،  بفخر  وارتديته  اإلماراتي،  الشرطي 
دافعت عن حلمي النبيل باالستمرارية في العمل 

واالجتهاد. 
مظلة  تحت  بها  تنقلت  التي  الوظائف  وعن 
سهرة  أول  الرقيب  أوضحت  الداخلية،  وزارة 

علي المرزوقي قائلة: عملت في أكثر من موقع 
انتقلت  ذلك  وبعد  بدالة،  بمأمور  بدأت  وظيفي، 
العامة  اإلدارة  في  السيناريوهات  قسم  إلى 
في قسم  المركزية االتحادية، وحالياً  للعمليات 
المؤتمرات في إدارة العالقات العامة والمراسم 

في وزارة الداخلية.
عليها  التي حصلت  الجوائز واألوسمة  وعن 
خالل مسيرتها التي بدأت منذ 2002 إلى اآلن، 
على  حصلت  واعتزاز:  بفخر  المرزوقي  قالت 
وسام مئوية زايد - التميز - الخدمة المخلصة. 

وأنا فخورة جداً بهذا الوسام.
أثناء  التي تحب أن تقوم بها  الهوايات  وعن 
تحب  أنها  المرزوقي  أوضحت  فراغها،  وقت 
لكن  مختلفة،  مجاالت  في  الهوايات  من  العديد 
األقرب إليها هي الرياضة البدنية بكل أنواعها، و 
هي أيضاً مهتمة في الزراعة، ولها تجارب جميلة 
بالجانب  اهتمامها  المجال، هذا بجانب  في هذا 
الندوات  تحضر  أن  دائماً  تحب  لهذا  الثقافي، 

الثقافية التي ترعاها وزارة الداخلية.
على  للمقبالت  تقدمها  التي  النصيحة  وعن 
العمل العسكري، قالت المرزوقي: أنصحهن بأن 
يبذلن كل ما بوسعهن لتحقيق الهدف في بناء 
يكملن  وأن  الطامعين  من  وحمايته  الوطن  هذا 
مسيرة المرأة اإلماراتية كما أعطوها أبناء زايد 
لها من القدر العالي في الوطن والمجتمع ألنها 

تمثل جزءاً من درع الوطن.

سهرة المرزوقي: 
حلمت »بالزي الشرطي« ودافعت عن حلمي باالستمرار

 راهنت باأنني قادرة على التميز 

والعمل وال�ستمرار يف القطاع الع�سكري
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المتميزون

هالل  أول  الرقيب  هما  العدد  هذا  في  ضيفانا 
راشد، والشرطي أول علي زين، اللذان ناال شرف 
أداء  على  دبي  لشرطة  العام  القائد  من  التكريم 
واجبهما على أكمل وجه وسرعة في اإلنجاز بدقة 

وكفاءة عالية.
مرتب  من  سلطان  راشد  هالل  أول  الرقيب 
»مركز المرقبات« شعبة الدوريات من مواليد 1986 
متزوج وحاصل على شهادة بكالوريوس في اللغة 
العربية وآدابها في عام 2012 . انتسب لشرطة دبي 
عام 2015، وعمل في مركز المرقبات محققاً جنائياً 

ثم انتقل إلى شعبة الدوريات.
أما الشرطي أول علي زين علي من مرتب مركز 
 1986 مواليد   من  فهو  الدوريات  المرقبات شعبة 
 ،2003 عام  ثانوية  شهادة  على  وحاصل  متزوج 
مركز  في  وعمل   ،2014 عام  دبي  لشرطة  انتسب 
شعبة  إلى  انتقل  ثم  الشيكات،  قسم  المرقبات 

الدوريات.
وقد كرمهما سعادة الفريق عبدالله خليفة المري 
زمن  لتنفيذهما  وذلك  دبي  لشرطة  العام  القائد 
االستجابة للحاالت الطارئة في غضون دقيقة و17 
أعلى  يعتبر  ما  االختصاص وهو  ثانية في منطقة 
معدل استجابة بين المراكز قي شرطة دبي خالل 

عام 2020.
أشعر  راشد:  هالل  يقول  التشريف  هذا  عن 
بالفخر واالعتزاز وسأبقى دائماً مجتهداً في عملي 

�إعد�د: �أماين �ليافعي

لكي أقدم لبلدي أفضل ما لدّي ألنها تستحق منا كل 
غاٍل ونفيس ولن أتوقف عن تقديم األفضل والمزيد 

دوماً.
العارمة  بالسعادة  أشعر  فيقول:  زين  علي  أما 
التي لطالما كنت أحلم بها، وسأظل أقدم كل مالدّي 

من قوة وإرادة لهذا الوطن المعطاء.
يروى لنا البطالن الحادثة، إذ وردهما بالغ من 
من  كبير  عدد  بين  مشاجرة  وجود  عن  العمليات 
منطقة  في  األبيض  السالح  باستخدام  األشخاص 
هور العنز، ويعتبر هذا البالغ من البالغات السبعة 
المهمة في شرطة دبي، ويعني ذلك االنتقال بأسرع 
وقت ممكن، فوصال في وقت قياسي )1.17 دقيقة( 
وهناك شاهدا عدداً كبيراً من األشخاص، فتم طلب 
الوضع  على  السيطرة  وتمت  مساندة  دوريات 

واتخاذ اإلجراءات الالزمة.
والشرطي  راشد  هالل  أول  الرقيب  ويقول 
علي زين إنهما حصال على عدة جوائز وشهادات 
تكريم من معالي الفريق عبدالله خليفة المري قائد 
شرطة دبي وسعادة اللواء خبير خليل المنصوري 
مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وكذلك 
شهادات شكر وثناء وتقدير من سعادة اللواء علي 

غانم مدير مركز المرقبات وغيرها العديد.
العمل، يقول  وعن كيفية تعاطيهما مع تحديات 
من  الميداني  العمل  يخلو  يكاد  ال  راشد:  هالل 
وحسن  باإلرادة  ولكن  والصعوبات،  التحديات 

التي  المشكالت  عليها. ومن  التغلب  يتم  التصرف 
البالغات  تلقي  فعند  المروري،  االزدحام  تواجهنا 
البليغة نواجه كثيراً من االزدحام أثناء االنتقال، وتم 
الداخلية  الطرق  بحفظ  المشكلة  هذه  على  التغلب 
للمنطقة والقيام بتقسيم المنطقه إلى ثالثة أقسام 
)أ( و)ب( و)ج( األول للبالغات البسيطة، والثاني 
يأتيني  عندما  لذلك  للمتوسطة،  والثالث  للبليغة، 
األدق واألسهل واألسرع  الطريق  اتخذ  بليغ  بالغ 

لالنتقال إلى موقع الواقعة. 
التحديات  فإن  زين  علي  أول  الشرطي  أما 
نظره  وجهة  فمن  زميله.  عن  مختلفة  له  بالنسبة 
تكمن التحديات في إيجاد الحلول المبتكرة والفرص 
الجديدة للتغلب عليها وهي التي كانت بمثابة عتبات 

التقدم والنجاح لتجاوز العقبات وقتها.
وعما يمكن أن ينصحا به زمالءهما يقول هالل: 
العمل  في  النجاح  وراء  بالسعي  زمالئي  أنصح 
والذي يحتاج منا الجهد والمثابرة، وال يمكن ذلك إال 
عن طريق التعلم الدائم وتحسين مهارات التواصل 

مع اآلخرين وتبادل الخبرات والتعلم منهم. 
أما علي زين فينصح زمالءه المنتسبين بتقديم 
النجاح  وراء  والسعي  خبرة  من  لديهم  ما  كل 
والمثابرة  واالجتهاد  والجد  والعزيمة  باإلرادة 
التعلم  من  بد  ال  وأنه  واحد،  عمل  كفريق  والعمل 
مع  التواصل  مهارات  لتحسين  مستمر  بشكل 

اآلخرين لتقديم األفضل دوماً.

هالل سلطان وعلي زين..أسرع من البرق

 نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات

 إلـى أصحـــــاب السمــــــو
أعضاء المجلس ا على لالتحاد حكام ا�مارات

وإلى شعب دولـة ا�مـــارات الكريـم
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خارج المهنة

�إعد�د : لر� �لظر��ضي- ت�ضوير: حممد علي

فاطمة الحضرمي: أبذل كل ما أستطيع لتحقيق 
أحالمي في قالب جمالي

كمدخل  الحضرمي  راشد  فاطمة  التحقت 
بيانات في مديرية ترخيص اآلليات والسائقين 

في القيادة العامة لشرطة أبوظبي عام 2002. 
الوظيفي  الجانبين  في  متميزة  وفاطمة 
مهام  فخارج  سواء،  حدا  على  واإلبداعي 
في  تمارسه  شغف  لديها  الرسمية  وظيفتها 
عاشقة  فهي  به،  وتتميز  وتبدع  فراغها  أوقات 
ما  ودائماً  الصندوق  خارج  والتفكير  لإلبتكار 
»أحب  وتقول  وابتكارية،  إبداعية  أفكاراً  تقدم 
تحقيق خياالتي وأفكاري، وأبذل كل ما أستطيع 
لتحقيقها ورؤيتها على أرض الواقع ألنني أؤمن 
بها، وسأظل دوماً أسعى إلى تحقيقها في قالب 

جمالي«.
وكان من نتاج ذلك التميز أنها حصدت المركز 
الناجحة في دبلوم  الخامس في فئة المشاريع 
وهو  الخامسة،  دورته  في  المتعاملين  إسعاد 
إنجاز اعتبرته فاطمة »شرفاً ووساماً« موجهة 

ال  التي  الرشيدة  القيادة  إلى  والعرفان  الشكر 
تألو جهداً في تشجیع مواطنیھا وتحفیزھم 

على اإلبداع والتميز واالبتكار. 
وتتابع قائلة: »أعتز بنجاحاتي داخل النطاق 
والتقدير  التميز  شهادات  بكل  وأعتز  الوظيفي 
التي حصدتها من إدارتي، واعتبرها حافزاً كبيراً 
لي ومشجعاً على المزيد من العطاء والتقدم فيما 

يخدم وطننا الحبيب«.
وعن الشغف الذي يلقى هواها توضح قائلة: 
»منذ أكثر من 15 عاماً وأنا أتتبع شغف الجمال 
في مجال الديكور، واعتبره من الهوايات المحببة 
واختيار  منزلي  بتصميم  قمت  فقد  قلبي  إلى 
من  قطعة  كل  بنفسي..  له  المناسب  الديكور 

منزلي هي جزء من روحي وخيالي وذائقتي«.
وتناسق  الديكور  مجال  :»أحب  وتضيف 
تجعل  بديعة  لوحات  في  واأللوان  األشكال 
نفسه،  الوقت  في  وبساطة  جماالً  أكثر  المنزل 

وأتمنى أن أتطور أكثر وأكثر في هذا المجال ، 
لهذا دائماً ما أحب االطالع على أحدث التطورات 
الجديد  على  التعرف  وأحب  الديكور،  عالم  في 

والتعلم منه«.
صناعة  فاطمة  تهوى  الديكور  جانب  والى 
أن  وتحب  اليدوية،  واألعمال  المشغوالت 
تقضي وقتاً في تصميم أجمل المشغوالت التي 
الوطنية  المناسبات  مختلف  في  الجميع  تسعد 

واالجتماعية.
أما كيف تصف نفسها فتقول:»أعتبر نفسي 
امرأة مكافحة قمت بتشجيع نفسي على التميز 
أوقات  في  وقتي  إشغال  في  والتميز  الوظيفي 
الفراغ في هوايات مفيدة، وأتمنى أن أكون قدوة 
ألبنائي في بناء أنفسهم وتطوير مهاراتهم، فأنا 
وطوال  نصيب(..  مجتهد  )لكل  بمقولة  أؤمن 
حياتي أبذل ما استطعت في عملي وفي تطوير 

مهاراتي التي ترتكز على الذوق والجمال«.
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أصحاب الهمم

المطيوعي  خلفان  محمد  اإلماراتي  الشاب  يعد 
من أصحاب المشاريع التجارية الناجحة في الدولة، 
اإلعاقة ليست  أن  أثبت من خالل مشروعه  والتي 
اجتهد  لذلك  والطموح،  اإلرادة  في  بل  الجسد،  في 
واالجتهاد  األمل  معاني  متجسداً  ذاته،  لتحقيق 
والكفاح وتحدي الظروف. كما إنه يقدم مثاالً لدمج 
أصحاب الهمم في المجتمع ودعم األسر اإلماراتية 
ألبنائها وتمكينهم من التفاعل مع مختلف شرائحه 

بكل ترحاب وسالسة. 
لم تثِن اإلعاقة، المطيوعي، الحاصل على المركز 
الـ13 على مستوى الثانوية العامة عن بلوغ طموحه 
شغوف  شاب  فهو  ذاته،  وتحقيق  قدراته،  وإثبات 
نشامى  فريق  في  عضو  إنه  إذ  التطوعي،  بالعمل 
اإلمارات التطوعي، ويعمل مساعداً إدارياً في نادي 
حتا التطوعي، إال أنه لم يكتف بجميع هذه األنشطة، 
ترجمة  في  أسرته،  وبدعم  بجهوده  نجح،  حيث 
الثقافة  بنشر  يتمثل  له  جوهري  هدف  وتجسيد 
والتعلق بها من خالل مقهى ثقافي يديره ينثر معه 
عبير المعرفة بين الشباب ويعزز عالقتهم بالكتاب 
والقراءة، أال وهو مقهى )البري كافيه(، المستوحى 
من معالم حتا التراثية، الذي يديره المطيوعي بكفاءة 
عالية، مستفيداً من تحفيز والده الذي يشاركه في 
المقهى، رغبة  المتعلقة بهذا  القرارات  اتخاذ بعض 
منه بأن يكون صاحب قرار، ورغم التخوف الذي 

�إعد�د: خالد �لظنحاين

صاحب بداية المشروع كون هذه التجربة في هذا 
المجال جديدة، انطلق المشروع متخطياً الصعوبات 
والزوار.. المنطقة  أهالي  من  الفتاً  إقباالً  والقى 

ولجميع  الثقافة  لمحبي  حقيقياً  موئالً  وأصبح 
الشباب الراغبين باكتساب المعرفة.

كما يتبنى )البري كافيه( العديد من المبادرات 
الجهات  من  عدد  بمشاركة  والمجتمعية  الثقافية 
وإسعاف  المجتمع  تنمية  كوزارة  والمؤسسات، 
الهمم،  دبي ألصحاب  ونادي  دبي،  وشرطة  دبي، 
في  بالمشاركة  أسهم  حيث  الحلو،  وادي  ومكتبة 
المتنوعة  المجتمعية  الفعاليات  من  وعدد  مبادرات 
لكبار  علينا«  »واجبكم  كفعالية  الجهات،  هذه  مع 
المقهى  اسم  المطيوعي  استوحى  المواطنين. 
باللهجة  و»البري«  حتا،  مدينة  تراث  من  )البري( 
المحلية تعني القلعة المبنية أساساتها من الحجارة 
أعلى  في  وُتبنى  )الطين(  الجص  من  وحوائطها 

مكان في المنطقة لتكشف المحيط بالكامل.
وألنه يعشق التفرد، ابتكر مشروب إكسبو2020 
في  األروع  للحدث  دبي  استضافة  مع  بالتزامن 
وبذور  الباردة  القهوة  من  يتكون  والذي  العالم، 
ابتكر  الوالد  وبمساعدة  والرمان.  الباشنفروت 
على  معتمدة  عضوية  صحية  مشروبات  محمد 
المكون  الصاروخ  الطازجة، كمشروب  موارد حتا 
من الزنجبيل وعسل حتا الجبلي، وكذلك مشروب 

نسبة  القديم  حتا  اسم  هو  والحجرين  الحجرين، 
من  ويتكون  فيها،  الموجودة  والقالع  للجبال 
مجموعة بهارات وخلطة سرية يتميز بها المقهى. 
وابتكر كذلك طريقة لتقديم القهوة الباردة في عبوة 
زجاجية،  وعبوات  »دريب«  المستشفى  محلول 
المطيوعي  ويقدم  القهوة.  عشاق  لرغبات  تلبية 
أصنافاً من القهوة المستوردة من البرازيل وإثيوبيا 
 16 لمدة  التقطير  بتقنيات  والمصنوعة  وكولومبيا، 
ساعة، والتبخير والضغط، إلى جانب القهوة العربية 

ومشروبات باردة كالموهيتو والبستاشيو.
طابع  ذات  بشخصية  المطيوعي  محمد  يتميز 
والمعارف،  األصدقاء  من  الكثير  فلديه  اجتماعي 
القدم، وهوايته  كرة  رياضية ويهوى  ميول  ولديه 
ممارسة رياضة المشي، وبسبب عدم قدرته على 
ممارسة شغفه في الرياضات األخرى، فقد انضم 

للعمل اإلداري في أحد األندية.
في  اإليجابيين  المؤثرين  من  يكون  أن  ويطمح 
المجتمع خاصة لدى فئة أصحاب الهمم، ويسعى 
لألفضل من خالل إنجازاته، ويوجه النصح للشباب 
أن  أفكار مشروعات  لديهم  ممن  األصحاء  خاصة 
إن  وقال:  دراستها،  بعد  إنجازها،  في  يترددوا  ال 
المشاريع،  لمختلف  دعمها  تقدم  اإلمارات  حكومة 
مختلف  في  للتميز  تتطلع  سباقة  دولة  وهي 

المجاالت.

محمد المطيوعي.. كفاح ونجاح

نتقدم بأحر التهاني والتبريكات الى

صاحب السمو الشيخ خليفـة بن زايـد آل نهيان
رئيس الدولة “حفظه ا�”

وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه ا�”

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي ونائب القائد االعلى  للقوات المسلحة

وأصحاب السمو أعضاء المجلس االعلى حكام ا�مارات 
وشعب دولة ا�مـارات 
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شخصيات

يوسين بولت هو عّداء جامايكي يعتبر أسرع 
الميدالية  جمع  من  وأول  التاريخ.  في  إنسان 
 9.58( قدره  بزمن  متر   100 لسباق  األولمبية 
ثانية( والميدالية األولمبية لسباق 200 متر بزمن 
قدره )19.19 ثانية( منذ استخدام النظام اآللي 
المتكامل في تحكيم األولمبياد عام 1977، وهو 
ميداليات  سبع  بعدد  يفوز  شخص  أول  كذلك 
ذهبية في تاريخ األولمبياد، وهو أيضاً صاحب 
الرقم القياسي العالمي لسباق 100x4 متر تتابع 
أطلقت عليه وسائل اإلعالم لقب »البرق« بسبب 
إنجازاته الهائلة في بطولة العالم أللعاب القوى 
القياسي  رقمه  حطم   2011 عام  في  ثم   ،2009
ثانية   9.69 كان  الذي  متر   100 لسباق  العالمي 

وسجل الرقم الجديد 9.58 ثانية.
وهو أعلى الرياضيين أجراً في العالم، وأكثرهم 

تشويقاً وأعظم الرياضيين المعاصرين.

 999 - خا�س

 21 في  بجامايكا  تيريالوني  في  بولت  ولد 
أغسطس 1986. مواهبه الرياضية كانت واضحة 
في  المسؤولون  عمل  فقد  صغره،  من  للعيان 
المدارس التي درس بها على تنمية هذه الطاقة 
في مجال السرعة، وتحول بعدها من بطل على 
إلى   2001 عام  الجامايكية  الثانويات  مستوى 

بطل على المستوى الكاريبي.
برع بولت وهو ابن بقال في أبرشية تريالوني 
الريفية في جامايكا، كالعب كريكيت سريع في 
بفريق  عميًقا  شغًفا  حباً  وكبر  المراهقة،  سن 
كرة القدم األوروبيين ريال مدريد ومانشستر 
نحو  وجهوه  مدرسته  مدربي  لكن  يونايتد، 
سباقات المضمار والميدان. كانت بطولة العالم 
للناشئين في عام 2002 مفتاحاً لبولت لالنطالق 
للعالمية، فذو الخمسة عشر ربيًعا، كان قد أمتلك 
الخبرة الكافية، والبنية الجسمانية )طوله 1.95 

 . العالم  مستوى  على  للمنافسة  المؤهلة  متر( 
واستطاع في هذه البطولة الفوز بذهبية العالم 
لـ200 متر وتحطيم الرقم القياسي، والحصول 
ذلك  حتى  اإلطالق  على  له  نتيجة  أفضل  على 
الوقت، كما إنه كان أصغر بطل في العالم بهذه 
للناشئين  الجامايكي  الفريق  ساعد  كما  الفئة. 
في   4 من  كل  في  فضيتين  بميداليتين  بالفوز 

100 و 4 في 400 متر.
تحول يوسين بولت تحت إدارة مدربه الجديد 
فايتز كوليمان في عام 2004 إلى عالم االحتراف، 
األولمبية  أثينا  ألعاب  إلى  كبيرة  بآمال  وانتقل 
2004، خصوصاً هو أصغر عداء في مسافة 200 
متر يستطيع الحصول على زمن قدره )19.93(. 
قد  كان  حيث  األولى  التصفية  من  خرج  لكنه 
بعد  ثقته من جديد،  أصيب في ساقه. استعاد 
أن تمكن من الفوز في ملتقى لندن بزمن قدره 

رجل البرق
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)19.99(. ليتحضر بعدها للحدث األبرز في ذلك 
القوى في هلسنكي  العالم أللعاب  العام بطولة 
النهائي بشكل  التأهل للسباق  2005، واستطاع 
لم يكن موفقاً،  النهائي  أداءه في  أن  إال  مريح، 
حيث أنهى السباق بزمن قدره )26.27 ثانية(. 
حاول  كامل  بشكل  اإلصابة  من  تعافيه  بعد 
العودة مجدداً، واستطاع أن ينهي موسم 2006 
ضمن أفضل 10 عدائين في العالم، كما استطاع 
أن يحطم رقمه الشخصي في سباق 200 متر 
قدره  بزمن  الكبرى،  الجائزة  لوزان  ملتقى  في 
بولت من  تمكن   2007 عام  في  ثانية(.   19.88(
كسر الرقم القياسي في سباق 200 متر، والذي 
 36 لـ  كاوري وصمد  دون  باسم  كان مسجالً 
سجل  حيث  الثانية،  من  جزءاً   11 بفارق  عاماً 
)19.75 ثانية(. في أوساكا 2007 حل ثانياً في 
سباق 200 متر خلف العداء األمريكي تايسون 

غاي.
تجريب  بولت  قرر   2008 عام  من  مايو  في 
سباقات 100 متر واشترك في سباق 100 متر 
ببطولة جامايكا الوطنية. واستطاع أن يحل ثانياً 
العالمي  القياسي  الرقم  وحامل  مواطنه،  خلف 
ثانية(.   9.76( قدره  بزمن  باول  أسافا  السابق 
العام  بنفس  مايو  شهر  نهاية  في  واستطاع 
نيويورك  في  العالم  القياسي  الرقم  تحطيم 
خامس  يعتبر  وهو  ثانية(   9.74( قدره  بزمن 
بداية  منذ  ُيوَسين  فيه  يشارك  مهم  سباق 
عام  من  أغسطس  في  االحترافية.  مسيرته 
2008 قدم بولت إلى الصين للمشاركة في كل 
من سباقي 200 متر و100 متر. وبعد أن تمكن 
اجتاز  أن  بعد  النهائي  السباق  إلى  التأهل  من 

 100 سباق  في  بسهولة  األوليتين  التصفيتين 
متر فاجأ الجميع بفوزه وتحطيمه الرقم العالمي 
متجاوزاً  ثانية(   9.69( قدره  بزمن  واألولمبي 
أقرب منافسيه ريتشارد ثامبسون من ترينيداد 
عادية،  انطالقة  مع  أمتار   8 بقرابة  وتوباغو 
وتباطأ في نهاية السباق بعد أن ضمن المركز 
األول ورفع يديه لالحتفال قبل خط النهاية بـ 
20 متراً. في بطولة العالم أللعاب القوى برلين 
2009 عاد بولت لتحطيم األرقام القياسية وحطم 
جديد  رقم  وسجل  متر   100 لـ  السابق  رقمه 
بزمن مقداره )9.58 ثانية( وهذه المرة لم يتباطأ 
إال في المترين األخيرين بعد أن ضمن الذهبية 

والرقم الجديد وحطم أيضاً رقم السابق لـ 200 
 19.19( مقداره  بزمن  جديد  رقم  وسجل  متر 

ثانية(.
بعد اعتزاله كعداء في عام 2017، حاول بولت 
لصالح  هدفين  القدم، وسجل  كرة  يحترف  أن 
فريق سنترال كوست مارينرز األسترالي، لكنه 

لم يوقع عقداً مع أي فريق.
بأنه  القوى  ألعاب  أسطورة  بولت  واعترف 
فكر مرة واحدة بشأن عودته من االعتزال، لكن 

مدربه أقنعه بعدم القيام بذلك.
إلى  ذهبت  مقابلة صحفية:  في  بولت  وقال 
مدربي في ذلك الوقت وقلت، أعتقد أننا نستطيع 

العودة، ورد بشكل جاف ال، ال أعتقد ذلك.
 8 وصاحب  مرة   11 لـ  العالم  بطل  وشارك 
بولت  يوسين  العّداء  أولمبية،  ذهبية  ميداليات 
معرض  هامش  على  للركض  عائلي  في سباق 
في  كيلومتر   1.45 لمسافة  دبي   2020 إكسبو 
التبرعات لصالح  لجمع  الماضي  نوفمير  شهر 

مركز النور لتأهيل أصحاب الهمم.
مشجعاً  الوّدي،  السباق  هذا  يوسين  وقاد 
على  نشطاً  حياة  أسلوب  يمارس  شخص  كل 
الخير. وأعلن  السباق ألجل  إليه في  االنضمام 
الذاتية  سيرته  نشر  ينوي  أنه  أخيراً  بولت 
ورلد«  »اوبوس  دار  نشره  تتولى  كتاب  في 
والموسيقى  الرياضة  كتب  في  المتخصصة 

واألفالم والترفيه.
أساطير  عن  ذاتية  سير  نشر  لها  وسبق 
القدم  كرة  أسطورة  مثل  والثقافة  الرياضة 
الشهير  والمغني  مارادونا  دييغو  األرجنتيني 

األمريكي مايكل جاكسون. 
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ذات  لتهشم معابر مالمحي  أنت  له من  أخاطب عاماً مضى وأقول  اآلن على عتبة عام جديد وكأني 
السهول العاتية تنجب في كل موسم لهفة شوق من بين أعماق روحها، فتشق إلى الروح طريقاً يعانق ظالل 
شروقها عندما ترمي أحماالًٍ ذات غرٍق فتكون طوق النجاة، تلك التي تركت بنان العقل في صحراء الحنين 

ترتشف أنفاساً مثابرة، وترمم خرق الرصانة ببعض أقنعة تحمل القسوة تحاول رأب صدع الصمود.
من أنت لتجعل ما مضى من عمري تالالً ترتدي الضباب في موسم الزهور، فأراني بين جدراني بذاكرة 
تخلت عن ماضيها لترسم ربيعاً من األحالم ال يحرقه خريف كئيب النوايا، فأنا والزمن في ساحة وغى، 
يعلو صوت من بعيد كأفواه مرصودة بالخناجر تفوح منها رائحة الحزن عندما كنا على قدر أهل العطاء من 

منا في هذا الكون الفسيح يشعر بأنه ضيق حد الموت، ال تفتح أمامه منافذ البرزخ.
دعني أستقبل عاماً جديداً تلوح أعالمه في األفق بين أمل وشوق ألمحو حسيس الهزائم التي زحفت إلينا 
عبر أبواب الخوف، ونستعيد ما كان داخلنا من طفولة أو صبا حتى ال ُتصلب أحالمنا على أعمدة الخذالن، 
ودع المذياع يغرد بحديث االنتصار على كل وجع وآه، لنستعيد فرحة فطرتنا ونحال إلى مرتبة المنتشين 

بنصرهم فال حزن ينتظرنا وال ألم يصيب مشاعرنا.
دعني أهرب من تلك الصور المتوحشة التي أثقلتنا بهموم الماضي وما زالت تنهش بالحاضر، فلن أنظر 
إلى حطامك ثانية وأفتح عيوني على شوق شمس عامي الجديد الذي يبدو بمالمح البهجة، فمنذ متى وأنا 
غريب عن نفسي لم أعد يوماً من الحرب جريحا وال أتذكر مرة أني هزمت، فلماذا ال أحتفل كعادتي بالنصر، 
أو أجمع خيول الرحيل وأعتلي صهوة القلب العليل إن قايضتني على قتل نفسي سآخذ لجام الصمت نحو 

الجالد وأجعل منه مشنقة للخوف.
ويا عامي الجديد مرحبا مرحبا، أهل بدقات الطبول وصيحات السرور، ال تنظر إلى تلك الوجوه العابثة 
التي خضعت لمعركة حسمها اليأس وهزمهم االستسالم، غرد بأصوات عصافيرك، واعزف بأوتار الهناء 

وزف البشرى لكل مبتهج بأن ما مضى كان ونحن اليوم نحتفي بميالد جديد.

ميالد جديد

د. �ضمر �ل�ضام�ضي

نتقدم بأحر التهاني والتبريكات الى

صاحب السمو الشيخ خليفـة بن زايـد آل نهيان
رئيس الدولة “حفظه ا�”

وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه ا�”

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي ونائب القائد االعلى  للقوات المسلحة

وأصحاب السمو أعضاء المجلس االعلى حكام ا�مارات 
وشعب دولة ا�مـارات 

بمناسبة اليـوم الوطني الخمسين
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بحور القوافي
إشراف: خالد الظنحاني

k.dhanhani@yahoo.com

اْلِحُظوظ العنيدة

قالوا..

إن القراءة زاد الكتابة، وعلى الشاعر أن يختار 
ما يتناسب وطرق تفكيره، ألنه في النهاية يشكل 
له مخزوناً ثقافياً يعتمد عليه في كتاباته اإلبداعية 
الكتابة هي في  مستقبالً. كما إن القراءة وأيضاً 

النهاية تعبر عن حالة المبدع المزاجية.

شعر:  سعيد ذيب احلبابي

ــُرْوح ــ ْتـ ــــــــُرْوح  اْلِ ــّد  ــ ِب ْوال  ِيــْتــَنــاَســى  اْلـــَقـــلْـــب  ِمــِصــْيــر 

ُرْوح ِبــَقــاَيــا  ــْع  ــَمـ أْجـ َحـــــَراْم  ِمـــْتـــَفـــاِئـــْل..  آِعـــْيـــش  َحـــــَراْم 

ــت آُقــــْول أَنـــا َمـــْجـــُرْوح أَنـــا َمـــْجـــُرْوح أَنـــا َمـــْجـــُرْوح ــْب ــِع ِت

اْلَبْوح ِفــْي  ْنظله(  )احْلَ َواُذْوق  ْسَكاِتْي   .. ِفــــــ  )اْلُـــّر(  أُذْوق 

ــْوح ــُن ــْوح ْي ــُمـ ــْر ِطـ ــَغـ ــت أْصـ ــْي ــَق ْرَهــــــــا.. ِل ِطـــُمـــْوَحـــاِتـــْي أَدوِّ

ــْوح ــلُ ــا ِمـــْن ِســِنــْن ْت ــَه ــْي ــد ِف ــْع ــسِّ ــُرْوق ال ــ ــى ِبـ ــلَّ ْوِســـَمـــاْي ال

ــُرْوح ــ ــّد ْصـ ــِهـ ــــاِمــــْي ِتـ ــْي.. ْوأيَّ ــ ــالِمـ ــ ــت ْصــــــُرْوح الَْحـ ــْي ــَن ِب

ــْي ِبــْجــُرْوح ــِت ــِم ــْس ــه.. ْوَبـــــاَدْل َب ــم ــْس َمـــْن َب ــا اْهـــَدْيـــت الـــزِّ أَنـ

ــُرْوح ــ ْت ــــــُرْوح  اْلِ ِبـــّد  ِلــــْي.. ْوال  ــْك  ــَح ــْض ِي ــــّظ  احْلَ ــر  ــْي ــِص ِم

ــْت ــاِمـ ـ ــصَّ ــِدْي الـ ــ ــْعـ ــ ــْق ِسـ ــ ــِط ــ ــْن ــ ــْي ْوَي ــ ــ ــَزاِن ــ ــ ــْت َبـــْعـــض أْح ــ ــِك ــ ــْس ــ ْوَت

َنــــاَمــــْت ِقــــــْد  األْضــــــــــالْع  َوَرا  آَمـــــــــاٍل  ـــــْي  آَصـــــحِّ َحــــــــــَراْم          

ــْت ــاَمـ َقـ ْوال  ــْي  ــ ــْدِن ــ ــاِن ــ ــَع ــ َت ِوْحــــُظــــْوِظــــْي  ــُرْوح..  ــ ــ ــْج ــ ــ َم ــا  ــ أَنـ         

َداَمــــــْت َمــــا  ـــــــاْم  أيَّ ِذِكــــــــْرت  ــْي  ــ ــنِّ ــ ِم ال  اْلَــــــــْوت  َواُشـــــــــْوف          

ـــاِمـــْت الـــشَّ ــَرْة  ــ ــْظ ــ َن ــْه  ــِتـ ــْيـ ـ ِتِ ــْف  ــ ــاِي ــ َخ ْوِمــــــْنــــــِزِوْي..  ِكـــِســـْيـــر          

َحـــاَمـــْت األَســــــى  ْوُغــــــْرَبــــــاْن  ــى  ــ ــْرَق ــ ــَف ــ اْل َغـــْيـــَمـــْة  ــا  ــَهـ ــْتـ ِكـــَسـ        

َراَمــــــْت ِلــــألَســــْف  ْولــــِكــــْن  َراَمــــــــــْت..  َمــــا  ــت:  ــ ــلْـ ــ ْوِقـ ِكــــَذْبــــت         

ــْت ــ ــاَم ــ َش َفــــــْرِحــــــٍة  ْد  ِتــــــَعــــــوِّ َرْجــــــــــَوى  ــى  ــ ــلَ ــ َع ــــْي  ْولــــِكــــنِّ       

ــْت..! ــ ــاِم ــ َص ْوُهــــــْو  ــْه  ــِتـ ــْبـ ـ ــَرقَّ َتـ َكــــْم  ـــى  ــلَّ الـ ــِدْي  ــ ــْع ــ ِس ْوَيـــْنـــِطـــْق        

حسن النجار
شاعر إماراتي
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شعر: هبة الفقي ـ مصر رسالة من حواء
لل�ضاعر�ت فقط:

شعر:  سعيد سالم البلوشي

َمْن ْة الزِّ َقِضيَّ

يغاِزُلني َهذا اْلَمدى وأُغاِزُلْه
ماِن أناِملُْه وترفُعني َفْوَق الزَّ

أدوُر على ُكِلّ اْلُقلوِب بلَْيلٍَة
َكَبْدٍر أحاَطْت باْلُوجوِد َمناِزُلْه

ٍة أُِطُلّ ِمن اأْلْحالِم أَلَف صبيَّ
َقْتُه َشواِغلُْه على ُكِلّ َصبٍّ أرَّ

ها َب اْلُحبُّ َحدَّ ُفؤادي ِبالٌد..َذوَّ
وروحي َكَبْحٍر غاَص في اْلعطِف ساِحلُْه

ْرقاِء فاَض َجماُلها ُعيوني ِمَن الزَّ
وعقلي ِببلقيَس اْستقرْت مناِهلُْه

وِعْندي ِمَن اْلَخْنساِء َحْرٌف َوِرْفَعٌة
وراِبعٌة لي من ُتقاها َشماِئلُْه

وِمْن َزْوَجِة اْلِفْرَعْوِن ِنلُْت َتَصبُّري
وِسْرُت إلى َيأِْس اْلَحياِة أُناِزُلْه

أُساِفُر َوْحدي للَْبهاِء وِفْتَنتي
ُتالِمُس َسْقَف اْلُمْنَتَهى وُتطاِوُلْه

ــاْد..! ــ ــَع ــ ــْن ــ ِت ْو  ــْع  ــ ــْرَجـ ــ ِتـ ِذْكــــــــــَراْك  ــْت  ــ ــَه ــ ــَت ــ اْن َمــــا  ِكـــــْل 

أْعــــــَيــــــاْد َواْســــــَتــــــْقــــــِبــــــْل  األْعــــــــَيــــــــاْد  ْع  آَودِّ

َطـــــْعـــــَنـــــاْت ِمــــــاْلَــــــاِضــــــْي ْوَطــــــْعــــــَنــــــاٍت ْيـــــــــَداْد

ــالْد ــ ــ ــْب ــ ــ ـــــــْل ْهـــــــُمـــــــْوِمـــــــْي ِمـــــــــْن ْبـــــــــــالْد ِل آَنـــــــقِّ

ْوَصــــــــاّد ِمــــْقــــِبــــْل  َمــــــْن  الــــــزِّ إّن  ِلــــــــْك:  ِقــــلْــــت  َمـــــا 

ــاْد ــ ــَعـ ــ ــْنـ ــ ِيـ اْنـــــــــت  ــك  ــ ــْيـ ــ ــلَـ ــ َعـ ْل  األوَّ َكـــــــالِمـــــــْك 

ــاْم ِكــــــْل َيـــــــْوم ِتــــــــــْزَداْد ــ ــ ــَع ــ ــ َتـــــــــــْدِرْي ِجــــــــــُرْوح اْل

ــاْد ــ ــَم ــ ــْه ْض ــ ــِيـ ــ ــّط ْلـ ــ ــَحـ ــ َـــــــاِنـــــــْي َلــــــْو ِيـ ـــــــــت اْلَ ْوَتْ

ِزَمـــــــــــاِنـــــــــــْي..؟! ــــــْة  ِقــــــِضــــــيَّ ِواْنـــــــــِتـــــــــْه  ِمــــــَتــــــى  إَلـــــــــى    

ــْي ــ ــاِن ــ ــَع ــ ِي ــْي  ــ ــْوِعـ ــ ــلُـ ــ ــْي َمــــــْع ِضـ ــ ــِبـ ــ ــلْـ ــ                      َواْضــــــَحــــــْك ْوَقـ

ِبــــــاألَغــــــاِنــــــْي َخـــــــــاِطـــــــــِرْي  ـــــــْي  أَســـــــلِّ َغـــــْيـــــر  ْوال                  

ْوَبــــــْعــــــض األَمــــــاِنــــــْي ِبـــــــْيـــــــِدْي  ــْة ِحـــــــــــِزْن  ــ ــَطـ ــ ــْنـ ــ                 َشـ

ِمـــــَكـــــاِنـــــْي أَنـــــــــا هــــــــــــَذا.. ْوهــــــــــــَذا  ِقــــــلْــــــت:  ُثـــــــــْم                  

ـــــَواِنـــــْي ِيــــــَدْيــــــن الـــــثِّ ِمــــــــْن  َقــــــاِيــــــْق                  ْوَنــــــْبــــــض الــــــدِّ

َثـــــــاِنـــــــْي..! ــت  ــ ــْقـ ــ ـ ــتَّ ــ َفـ ــْط َجـــــــــــــْرح..  ــ ــ ـ ــيِّ ــ ــ أَخـ ــا  ــ ــَمـ ــ ــلْـ ــ ِكـ                 

َــــــــاِنــــــــْي ـــــــــت اْلَ ــد َتْ ــ ــْيـ ــ ــِفـ ــ ْيـ ِبـــــــــْه ِضـــــــَمـــــــاْد                  َمـــــــا 

أنا اْلُغْصُن حيَن اْهَتَز في ِحْضِن طاِئٍر
يُر مْذ فاقْت ُلغاٍت َرسائلُْه أنا الطَّ

هْم أنا َبْسَمُة اأْلْطفاِل حيَن َتضمُّ
َبراءُة ُعْمٍر ال ُتعدُّ فضاِئلُْه

َحناني ُفيوٌض َقْد َرَسْمُت ُبذوَرها
خاِء َهَواِطلُْه َسحاًبا ُتباهي بالسَّ

ي .. َقْد أََتى اْلُحْسُن فاِتحاً إَِليَّ َوِمنِّ
ِقالَع الدُّنا َكْي تْسَتريَح قباِئلُْه

أمامي ُعظاٌم ُسْقُت َخْيَل َنجاِحِهْم
إلى ُكِلّ َنْجٍم ال ُتطاُل َمداِخلُْه

وَتْحتي ِجناٌن أَْبَدَع اللُه َخلَْقها
وَفْوقي َحديُث اْلُمْصَطفى وَدالِئلُْه

أنا اْمَرأٌَة ِمْن ِضلِْع آَدَم ِجْئُت كْي
يعوَد إَلى اْلِفْرَدْوِس حيَن أقاِبلُْه
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بحور القوافي

أعالم عربية

خلفان بن يدعوه

القرن  المهيري في دبي نهايات  ولد الشاعر خلفان بن عبدالله بن يدعوه 
التاسع عشر، وتوفي عام 1956، وكان لحّسه المرهف وقراءته الدقيقة 
هذا  وبقاء  الغزلي  للشعر  ميله  أثر قوي في  الحياة من حوله  لتفاصيل 
تناقلت  والتي  المتالحقة،  األجيال  ذاكرة  في  ومتوهجاً  حاّراً  الشعر 
قصائده شفهياً منذ عقود، بينما كانت المخطوطات الموثقة لقصائد ابن 
قصائده  وظفت  التي  واأللحان  لألغاني  كان  كما  ونادرة،  قليلة  يدعوه 
خلفان  وقامة  بقيمة  لشاعر  اإلبداعي  الميراث  بقاء  في  المهم  دورها 
ومروان  روغة،  بن  »علي  بكلماته:  الذين شدوا  المطربين  فمن  يدعوه، 
الخطيب، وخالد محمد، وغيرهم من الذين غرفوا من معين قصائده العذبة 
المترجمة لتطلعات الذات ولعذاباتها أيضاً.يذكر رواة سيرة الشاعر »ابن 
يدعوه« أنه تعلّق في فترة شبابه بفتاة فّجرت قريحته الشعرية، وأسهمت 
في تحويل قصائده إلى منبع للكلمات المرهفة والتصاوير الرقيقة والتي 
جعلت اسمه في مقدمة شعراء الغزل البارعين في الوصف، والقادرين 
إلى طراز فخم من  واالنطباعي  التقليدي  القصيدة من شكلها  نقل  على 
البناء والسبك والتوليف ضمن مناخات قصيدة الغزل العذرية المزدانة 
برموزها ومضامينها الخفيّة، ويبدو أن قصائد ابن يدعوه في محبوبته 
قد أثمرت وتم قطافها عندما تزوج بمن يحب، وعندما وصل إلى من كان 
يرجو االجتماع به، ولكن سعادة الشاعر لم تستمر طويالً، حيث فقد ابنه 
البكر »عبدالله«، ثم جاءت الضربة القاصمة عندما توفيت زوجته بعد عام 
واحد من حدوث تلك المأساة العائلية الصادمة، فتكالبت عليه األحزان، 
وحاصرته الهموم حتى فقد بصره، بينما ظلّت بصيرته أسيرة للذكريات 
عليه  يطغى  شعراً  يستعيدها  فكان  وتحوالتها،  محطاتها  بكل  البعيدة، 
األسى واألنين والتراجيديا الموحشة شكالً ومعنى، حتى توفي، رحمه 
»مريم وعوشة  الثانية، وهن:  بنات من زوجته  لثالث  إنجابه  بعد  الله، 

وآمنة«.
صدرت للشاعر خلفان بن يدعوه عّدة دواوين، منها ما هو قديم حيث 
تمت طباعتها في الهند فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي 
مثل ديوان: »من األعماق«، وكذلك صدر له ديوان يعد من أوائل ما جمع 
التالية منقحة  الدواوين  أتت  الوصل«، بينما  للشاعر هو ديوان: »نسيم 
والبنته  للشاعر  قصائد  الذي ضم  الصبا«  »نسيم  ديوان:  مثل  ومزيدة 
»آمنة بنت خلفان بن يدعوه«، بينما يعد »ديوان خلفان بن يدعوه« من 

اإلصدارات المهمة التي أعده وحققه الباحث سلطان العميمي.
نسناس المغيبي

إن هّب نسناس المغيبي /    وّرا ابجاش )سعيد( ليهوب
م الويج وادعاني صويبي /    كن ابحشايه قرحة أّيوب

لو با يعالجها الطبيبي /    ما فاد فيها طّب وطبوب
هيهات لي يرٍح يطيبي /    الن حصل م الّريج مشروب
يالعّم حالي من يثيبي /    لو دون وصله ِغلَْجْت دروب

الطف بحالي يا حبيبي /    يا سيّدي يا ترف لينوب

أدب عالمي 

روبرت إلوود بالي

ولد الشاعر األمريكي روبرت إلوود بالي في مقاطعة »الك كي بارلي« 
لفالَحين   1926 عام  األول(  )كانون  ديسمبر   23 في  مينيسوتا  غرب 
نرويجيين، ياكوب وأليس بالي. تخرج في مدرسة ماديسون الثانوية 
في مينيسوتا عام 1944. خدم في البحرية سنتين ثم درس لسنة واحدة 
إلى  انتقل بعد ذلك  في كلية سانت أوالف في نورث فيلد بمينيوستا. 

هارفارد. 
يغمر  نيويورك  في  أعوام  عدة  أمضى   ،1950 عام  تخرجه  بعد 
للكتابة  الماجستير في ورشة  بالشعر. حصل بالي على درجة  نفسه 
للشعر، هي  مجلة  أسس   1958 عام  وفي   .1956 عام  آيوا  تتبع جامعة 
»السبعينيات«  ثم  »الستينيات«  لتصير  استمرت  التي  »الخمسينيات«، 
ثم »الثمانينيات«. نشرت المجلة أعماالً لفيديريكو غارسيا لوركا وبابلو 

نيرودا وآخرين كثيرين.
في سبعينيات القرن الماضي، كتب 11 كتاباً تضم الشعر والمقاالت 
والترجمات، مبحراً في األساطير والتأمالت والشعر الهندي اإلشراقي. 
في ثمانينيات وتسعينيات القرن أنجز 27 كتاباً من بينها »الرجل الذي 
يرتدي المعطف األسود يستدير« )1981(، و»الوقوع في حب امرأة في 

عالمين« )1985(، و»قصائد مختارة« )1986(.
الكتب  من  لكثير  موضوعاً  وكان  جوائز  عدة  على  بالي،  حصل 

والمقاالت.
وقارئاً  محاضراً  األماكن  من  للعديد  األخيرة  السنوات  في  سافر 
للقصائد ومشاركاً في حوارات، وفي عام 2008 سماه حاكم مينيسوتا تيم 
بولينتي أول شاعر بالط للوالية. في 2004 نشر »جنون اإلمبراطورية: 
كتاب قصائد ضد الحرب في العراق«، مشيراً في المقدمة باشمئزاز إلى 

أن القليل قد تغير منذ فيتنام.
مجموعة شعرية   50 من  أكثر   - أعماله  بتأمل حجم  المرء  يظن  قد 
على  نثرية  وتعليقات  التينيين،  وأمريكيين  أوروبيين  لكتاب  وترجمات 
األدب، األمراض االجتماعية، باإلضافة إلى مجالت الشعر التي حررها 
على مدى عقود - أنه إزاء رجل منعزل في كوخ بأحراش شمالية. كان 
بالي لسنوات عديدة في بلدة صغيرة في مينيسوتا يغمر نفسه في شعر 

الحقول الصامتة ومساحات األحراش المغطاة بالثلوج.
بمينيابوليس  بيته  توفي روبرت بالي، شاعر والية مينيسوتا، في 

وهو في الرابعة والتسعين.

قمر متأخر
قمر األسبوع الثالث يوصل ضوءه فوق مزرعة والدي..

نصفه معتم اآلن..
جهة الغرب التي تأكل منه شيئاً فشيئاً

األرض تحتوي صخوراً تهمهم في أوائل الفجر..
بينما أنعطف ألدخل، أرى ظلي بمد يده للمزالج.

نتقدم بأحر التهاني والتبريكات الى

صاحب السمو الشيخ خليفـة بن زايـد آل نهيان
رئيس الدولة “حفظه ا�”

وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه ا�”

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي ونائب القائد االعلى  للقوات المسلحة

وأصحاب السمو أعضاء المجلس االعلى حكام ا�مارات 
وشعب دولة ا�مـارات 

بمناسبة اليـوم الوطني الخمسين
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العدد 613 يناير 862022

الكلمة و الظل

مهمة  كانت  والمجتمعي  الفردي  الوعي  تنمية 
وتم تنفيذها بامتياز من خالل الدراما الوطنية التي 
لتوثق قصص وروايات  سطرت بحروف من ذهب 
الشهداء من الجيش والشرطة المصرية في الملحمة 
الدرامية الوطنية، وكشفت الحقيقة لجموع الجمهور 
فكانت  بالدالئل.  الحقيقة  عن  البحث  كيفية  وبينت 
أهداف  ولعل  العقول.  تفترس  واإلشاعات  األكاذيب 
واإلشاعات  األكاذيب  محاربة  الوطنية  الدراما 
ملموسة صوتاً  الحقيقة  لتصبح  والوقائع  بالحقائق 
وصورة تؤرخ ألفعال اإلرهاب والفساد في المجتمع 
الدراما  لتكون  العالمي  وربما  والعربي  المصري 
أكاذيب جماعة  النافذة لألطالل على فضح  الوطنية 
الشيطان وبحور الدم التي سفكوها، وتوضح مدى 
السوية  غير  ورؤيتهم  فكرهم  وضحالة  وضاعتهم 
على  للسيطرة  وسيلة  اإلسالم  جعل  ومحاوالت 

حتقيق: رمي حممد -م�ضر 

الحكم. ففي كل مشهد نجد حقائق غائبة عن المتلقي 
إنجازاً  المصرية  الوطنية  الدرامية  الملحمة  لتحقق 
في تكوين أرضية قوية وحالة ذهنية مستقرة أكثر 
ليصبح المشاهد ليس بمستمع أو متلٍق سلبي وإنما 
التمحيص  بعد  األحداث  بمتابعة  وعياً  أكثر  صار 
التي وثقت  الوطن  أفرزته دراما  والتحليل، وهذا ما 
تأثيرها سيظل على  تاريخية وقدمت رسالة  أحداثاً 
إليها »999« لتسأل عن مدى  البعيد والتفتت  المدى 

تأثير القوة الناعمة على المجتمع المصري.

حراك فكري
أستاذ  الدين  علم  محمود  الدكتور  مع  البداية 
الصحافة بكلية األعالم جامعة القاهرة الذي تحدث 
قائالً: إن الدراما إحدى وسائل الفن الناقلة ألحداث 
المجتمع، ويعّول عليها كثيراً في نقل الواقع الحياتي 

باألحداث  المليئة  االجتماعية،  القصص  من  لكثير 
المباشر  ه  الُموجِّ إنها  كذلك  الناجحة،  والتجارب 
في  غرسها  يجب  التي  واالتجاهات  الِقيَم  لبوصلة 
عقول الناس ووجدانهم، ومن خاللها يتشكل وعيهم 
نسعى  لذا  وأساسها،  الفضيلة  الِقيَم  منبع  ليكون 
القادمة من خالل  الفترة  أكثر  الصورة  لتعزيز هذه 
فكري  حراك  أمام  فنحن  للفنون،  الناعمة  القوة 
االتجاه  هذا  في  اإلنتاج  من  المزيد  إلى  حاجة  في 
والمؤشر الدرامي، وهذا العام يؤكد لنا على أن هناك 
إنتاًجا درامياً متنوعاً يعيدنا إلى طموحاتنا في الدراما 
المصرية ودورها في الحفاظ على الهوية وصناعة 
الوعي، ويفترض أن نستغل هذا النجاح بكل الطرق 
تكون  بحيث  الوسائل،  بمختلف  الِقيَم  هذه  لتعميق 
من  لكل  التصدي  أجل  من  لتنميتها،  سهلة  المهمة 
يحاول أن يأخذ منحى آخر في عملية محاربة هذه 

سالح الفن
ملحمة »�لدر�ما �لوطنية« حق �ل�ضعوب لتوثيق حقبة تاريخية من عمر �لوطن.
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الِقيَم الفاضلة بما يبثُّه من سموم تفسد المجتمع.

الوجه اآلخر
قائلة:  هاشم  رانيا  والمذيعة  اإلعالمية  وتحدثت 
حياة  في  ومؤثراً  ومهماً  كبيراً  دوراً  لإلعالم  إن 
بإعالم  يثق  المصري  المواطن  والزال  المصريين، 
والقنوات  المضلل  لإلعالم  اآلخر  الوجه  ألنه  بلده 
أنهم  الشيطان  جماعة  زعم  التي  التحريضية 
من  المواطنين  على  تأثير  لها  يكون  أن  يستطيعون 
خالل اإلشاعات والدسائس واألكاذيب التي يروجون 
لها، وظهر دور اإلعالم في الدراما الوطنية بمسلسل 
لشرائط  الدرامي  العمل  استند  «عندما   2 »االختيار 
التي شهدتها مصر  األحداث  فيديو سجلت ووثقت 
األسود  اإلرهاب  فترة  ثم  يناير  ثورة  اندالع  منذ 
ولعب اإلعالم دوره الحقيقي بتوثيق أصعب فترة في 

تاريخ الوطن الحديث.

الواجب الوطني
العقيد حاتم صابر خبير مكافحة اإلرهاب الدولي 
الوطنية  الدرامية  األعمال  اعتبر  المعلومات  وحرب 
رصاصة في وجه مخططات اإلرهاب األسود وتقديم 
ألبطال حقيقيين  ودم  لحم  من  لنماذج حية  صورة 
وعلى  الوطن،  شأن  رفعة  أجل  من  حياتهم  دفعوا 
عنف  مشاهد  على  األعمال  تلك  احتواء  من  الرغم 
الدراما  أن  موضحاً  بكثير،  الواقع  من  أقل  لكنها 
الوطنية لهذا العام كشفت عشق المصريين ألبطالهم، 
مؤكداً  على دور الدراما في تأجيج المشاعر الوطنية 
العوام  تضلل  التي  التخريبية  األفكار  ضد  ووقفة 
وحان وقت كشفها للمؤامرة التي تعرض لها الوطن 

جماعات  من  األخيرة  العشر  السنوات  في  العربي 
والتخريب  لتدمير  خارجية  أجندة  لتنفيذ  تكفيرية 
وزعزعة االستقرار في المنطقة العربية، مشيراً إلى 
لروح  انتصار  االستثنائي  الدرامي  الموسم  هذا  أن 
شهداء الوطن ورسالة لألجيال القادمة وتعزيز دور 
األسرة في تربية النشء من أجل أن يتعلموا سيرة 
الشهداء الطيبة النقية الطاهرة النابعة من نفس طيبة 
الغالية ودور رجال الشرطة  ونقاء وطهارة األرض 
أجل  من  الطاهرة  بأرواحهم  الذين ضحوا  والجيش 

أوطانهم.

توحيد الصفوف
وذكر العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري 
الوطنية  الدراما  أن  االستراتيجية  والدراسات  للفكر 
تمثل خط الدفاع األول عن هوية الوطن، وتستهدف 
المستقبل دائماً، لترتقي بالحس الوطني للمصريين 
والثقافي واإلنساني في هذه المرحلة المفصلية في 
الجيش  بطوالت  نحو  الضوء  لتسلط  الوطن  عمر 
والشرطة لترسيخ مفاهيم الوطنية واالنتماء، وقدمت 
واضحاً  بدا  الذي  األعمى  الحقد  مشاهد  بمصداقية 
إثارة  محاوالت  في  المسلح  العنف  تنظيمات  على 
المغرر بهم واستغاللهم والسيطرة  حماس الشباب 
عليهم نفسياً وعقلياً من قبل عمالء وممولين يرفعون 
وتوظيفهم  للجنة«،  طريقك  والطاعة  »السمع  شعار 
للدين لخدمة أطماعهم السياسية التي تصب بالنهاية 
المصرية،  الدولة  ضد  تعمل  خارجية  أجندة  لتنفيذ 
ذلك  لتكشف  نجحت  المصرية  الدراما  أن  والثابت 
الفاعلة  الصراع  أدوات  من  مؤثرة  أداة  أنها  وأكدت 
الشهداء  لروح  وثأرت  المضلل  اإلعالم  لمواجهة 

المسلحة  القوات  رجال  من  الشرفاء  واألبطال 
المصرية ورجال الشرطة الباسلة، كما أكدت الدراما 

الوطنية على توحيد الصفوف بين المصريين.

بطوالت وتضحيات
أما اللواء تامر الشهاوي الخبير العسكري ضابط 
المخابرات الحربية سابقاً فقال: إن الرسالة الدرامية 
الشباب  لجيل  موجهة  كانت  العام  هذا  الوطنية 
في  التكنولوجيا  واستخدام  الرابع  الجيل  وحروب 
جادة  فنية  محاولة  الدراما  لتكون  العقول  تخريب 
والتضحيات  البطوالت  قيمة  األجيال  لتدرك  وقيمة 
التي تقوم بها أجهزة الشرطة والجيش، كي يفتخر 
والمصابين  الشهداء  من  بأبطالهم  الشباب  هؤالء 
المصريين  صدور  على  وساماً  سيظلون  الذين 
الثورة  كانت  إذا  مضيفاً   والفخر،  للعزة  ومصدراً 
التكنولوجية قد أسهمت في صناعة كل ُمواطن هو 
الرأي  َفإِنَّ  الموبايل  جهاز  استخدامه  عبر  إِْعاَلِمّي 
ة ِدْبلُوَماِسيَّة وأصبح  العام َوضع الُمواطن أمام ُمِهمَّ
لها تأثير في صانع السياسة ُسمي الحقاً في بعض 
الدراسات الدبلوماسية بالدبلوماسية الشعبية، ليقف 
األحداث  سرد  في  بسلبياته  المضلل  اإلعالم  أمام 
وانعدام الموضوعية لتكون في المواجهة الدبلوماسية 
العامة والتي تركز على استخدام القوة الناعمة وما 
للمعلومات،  الحالي  العصر  في  مهم  دور  من  لها 
النقاش  التواصل ومحطات  أدوات  مع وجود  وذلك 
وتوسع رقعة اإلنترنت حتى أصبح الوصول للعامة 
والتأثير فيهم أمًرا أكثر سهولة، هنا يظهر دور القوة 
اجتماعية وثقافية  للفن والثقافة لغرس قيم  الناعمة 
وفنية إلنتاج األعمال الدرامية ذات الصبغة الوطنية 

مها الكردي: النتماء 

اأخطر م�سكلة تواجه 

ال�سعوب العربية

خالد عكا�سة: الدراما 

الوطنية متثل خط الدفاع 

الأول عن هوية الوطن

اإجني املقدم: اأ�سعر 

بالفخر باأن اأكون جزءًا 

من عمل درامي ملحمي
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الكلمة و الظل

والتوثيقية للمساهمة لكشف الحقائق وكتابة التاريخ 
بالغالي  ضحوا  الذين  والشرطة  الجيش  لرجال 

والنفيس من أجل الوطن.

الهوية الوطنية
وتحدث الفنان شريف منير عن مشاركته باألعمال 
الفنية الوطنية، مؤكداً أن الدراما الوطنية التي تصنع 
أحد  فال  التاريخ،  تظل في سجالت  وإبداع  بحرفية 
ينسى أحداث وأبطال مسلسالت مثل “رأفت الهجان” 
وغيرها، وكنت محظوظاً في أن أكون من أحد كتائب 
الوطنية من خالل نافذة  الوطن والهوية  الدفاع عن 
تعكس  في مهمة وطنية  نفسي جندياً  واعتبر  الفن، 
واقعاً حقيقياً لرجال أقل ما يجب أن نرد لهم الجميل، 
وهم الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن. وكان 
لي كل الشرف بأن أقدم دراما من ملفات المخابرات 
المصرية تحية وتقديراً من الشعب لرجال المخابرات 
من  مصر  إلنقاذ  أرواحهم  يقدمون  الذين  المصرية 
المؤامرة التي واجهتها، واكتشفت من خالل احتكاكي 
التضحيات  حجم  المخابرات  جهاز  من  بعناصر 
،وكيف أن وقتهم ليس ملكهم ويقضون معظمه في 
وتعرضهم  الشخصية  حياتهم  حساب  على  عملهم 
الدائم للمخاطر، ووجدنا منهم كل الدعم من الجهات 
وعند  مصداقية.  نسبة  أعلى  لتحقيق  المختصة 
درامي  عمل  لتنفيذ  المخابرات  جهاز  مع  التواصل 
حديثاً  العمل  يكون  أن  طلبنا  المخابرات  ملفات  من 
وبعيداً عن القصص التي مرت عليها سنوات طويلة، 
وعلمنا أن ثمة قانوناً يمنع إفشاء أي ملف حول أي 
عملية مخابراتية إال بعد 16 عاماً عليها ووقع االختيار 
شاشات  على  عرض  الذي  »الزيبق«  مسلسل  على 
المنصات  العربي والمصري، ومن خالل  التلفزيون 
الشباب  لتوعية  رسالة  تقديم  وهدفنا  اإللكترونية 
المال  بإغراءات  معادية  أجهزة  براثن  في  بالوقوع 
والجنس والمخدرات والكشف عن كيفية استغاللهم 

واستدراجهم واالستيالء على عقولهم.

حماة الوطن 
بداية  مع  تمنيت  قائالً:  عز  أحمد  الفنان  وتحدث 
أول يوم تصوير بمسلسل »هجمة مرتدة« أن تصل 
رسالته للمشاهدين ويكون امتداداً لحالة وطنية توثق 
صفوف  وتشتت  المخلصين  الدولة  رجال  بطوالت 
والخداع  الزيف  اإلرهابية وتكشف حالة  التنظيمات 
وتحالفهم مع أجهزة أجنبية إلسقاط مصر والدول 
الشقيقة، وكنا نراهن على وعي الشعوب العربية التي 
لم تخذلنا فكانت مواقع التواصل االجتماعي ساحة 
لمعركة انتصر فيها االنتماء والوالء للوطن والتصدي 
فشلت  عندما  بالجنون  أصيبت  التي  الشر  لكتائب 
مخططاتهم في محاولة تشويه الدراما الوطنية، فشهد 
الفضاء اإللكتروني نشاطاً مكثفاً ووابالً من التعليقات 
والتحليل عن مزايا المعزوفة الدرامية الوطنية التي 
وذلك  الوطن  لحماة  الحقيقية  البطوالت  على  ركزت 

بدعم ومساندة رجال الدولة المخلصين.

البطل المجهول
الفنانة إنجي المقدم قالت: أشعر بالفخر بأن أكون 

جزءاً من عمل درامي ملحمي يوثق لفترة عصيبة من 
عمر الوطن من ثورات وانتفاضات عشنا تفاصيلها، 
ومشرفاً  مهماً  عمالً   »2 »االختيار  مسلسل  ويعد 
الجزء  وكان  المهني،  تاريخي  في  فارقة  وعالمة 
االجتماعي ألبطال خلف الكواليس هم أسر الشهداء 
من رجال الجيش والشرطة، ويجب علينا أن ال نغفل 
األبناء  أغلى ما عندهم من خيرة  دورهم في تقديم 

فداء للوطن.

الفكر االستهالكي
وتحدثت الدكتورة مها الكردي أستاذ علم النفس 
قائلة: أسهمت  االجتماعية  للبحوث  القومي  بالمركز 
ما في تشكيل صورة  الدرامية بشكٍل  األعمال  هذه 
رجال الشرطة لدى الجمهور المصري سواء بالسلب 
أهم مصادر  أحد  تعد  الدراما  إن  اإليجاب، حيث  أو 
المشاهد  على  كبير  تأثير  ومصدر  الناعمة،  القوى 

المصري والعربي.
المصري  الشباب  إدراك  حول  دراسة  وكشفت 
لصورة رجل الشرطة في الدراما المصرية، صادرة 
وكلية  والدراسات  للبحوث  العربي  المركز  عن 
اإلعالم بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات 
التي تعرض  عن عالقة مشاهدة هذه المسلسالت 
لدى  صورتهم  بتشكيل  الشرطة  رجال  لصورة 
ُمِهم من  الجمهور المصري، حول قطاع  عينة من 

قطاعات هذا الجمهور يتمثل في فئة الشباب؛ حيث 
الصورة  الدراسة في رصد سمات  تمثلت مشكلة 
المتكونة لدى الشباب المصري عن رجال الشرطة، 
التليفزيونية  الدراما  به  تقوم  الذي  الدور  وتحديد 
عينات  لتوضح  لديهم  الصورة  هذه  تشكيل  في 
أن  االعتقاد  لمدى  بالنسبة  أنه  بالدراسة  البحث 
تشكيل  في  كبيراً  دوراً  التليفزيونية  للمسلسالت 
المصري،  الشباب  لدى  الشرطة  رجال  صورة 
أجاب 59%من الشباب أن للمسلسالت التليفزيونية 
بينما  ما،  حد  إلى  الصورة  هذه  تشكيل  في  دوراً 
كبير  دورٌ  لها  التليفزيونية  الدراما  أن   %23 يعتقد 
 %17 وأجاب  الشرطة،  رجال  صورة  تشكيل  في 
لها  التليفزيونية ليس  المسلسالت  أن  الشباب  من 
أي دور في تشكيل صورة رجال الشرطة. مؤكدة 
المشاهد على  الثقافة والفنون حث  أهداف  أن من 
التمسك بقيمه األصلية، كون أن أي تطور حضاري 
الفن  تخلى  إذا  الجهل  في ظل  ينجح،  أن  يمكن  ال 
وخطوط  المعدات  خلق  في  دورهما  عن  والثقافة 
الدفاع الالزمة، والتصدي لمافيا الفكر االستهالكي 
من خالل التلفزيون الذي يدخل كل منزل، فالدراما 
الوطنية ترتبط بتأصيل روح االنتماء السيما بين 
الفكرية  القيم  روافد  أحد  لتكون  الجديدة  األجيال 
عندما يكون أخطر مشكلة تواجه اإلنسان العربي 

حالياً هي االنتماء لألرض واألصالة والقيم.
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ستوب!

)البنات البنات ألطف الكائنات( هكذا غنت سعاد 
الممكن  من  فهل  جاهين،  صالح  بكلمات  حسني 
إلى  بالظلم  لو شعرت  الكائنات  ألطف  تتحول  أن 
أكثرها شراسة وعنفاً؟ تعلمنا الحياة، أن للضعفاء 
أو ما نعتبرهم بنظرة قاصرة كذلك، أيضاً أسلحة، 
الذي  الرحمن(  عبد  )بنات  فيلم  عمق  هو  هذه 
تنقل  بين العديد من المهرجانات، حاصداً إعجاب 

الجمهور.
السينما  أن  بكل سعادة وفخر،  أذكر  أن  يجب 
األردنية باتت لها مكانة مميزة على خريطة صناعة 
الحضور  من  مساحة  محققة  العربية،  السينما 
الالفت، بعد طول غياب لتشارك في المهرجانات 

وتقتنص أيضاً الجوائز. 
توفرها،  يجب  تحتية  بنية  على  تتكئ  السينما 
وقبل  واستوديوهات،  ومعامل  عرض  دور  مثل 
كل ذلك مواهب بشرية في كل المجاالت، والمملكة 
األردنية تنطبق عليها هذه المعايير، حققت بدايات 
مشجعة جداً في عمق الصناعة، أهمها أن اإلنسان 
األردني يمتلك حاسة تذوق عالية، وأيضاً األماكن 
الطبيعة الخالبة التي وهبها الله لهذا البلد الساحر، 
األفالم  لصناع  هدفا  منها  العديد  صارت  حتى 

العربية والعالمية.
في آخر مهرجان أقيم قبل نهاية هذا العام )البحر 
األحمر(، أضاءت األفالم األردنية المسابقات، ومن 
عبد  )بنات  إيجابياً  أثارت جدالً  التي  األفالم  بين 

الرحمن( للمخرج زيد أبو حمدان.
على  الحكم  خالله  من  تستطيع  مؤشر  أهم 

العمل الفني أن تشاهده مع الجمهور المستهدف، 
وأتيح لي مشاهدة الفيلم مرتين، األولى مهرجان 
)البحر  أسبوع  نحو  بعد  والثانية  )القاهرة( 
كنت  الفيلم،  لقطات  كبير من  عدد  األحمر(، وفي 
وضحكاته  حيناً  الجمهور  تصفيق  إلى  أستمع 
العالية حينا آخر، وأغلبها ضحكات نسائية ال تخلو 
من مؤازرة وموافقة ضمنية من قطاع ال بأس به 

من الرجال.
من الممكن أن نضع ردود األفعال تحت يافطة 
)فش غل( أو )طق حنك(، المرأة مهيضة الجناح 
الذهنية  الصورة  هي  وتلك  الموضوع،  هو  هذا 
الراسخة، والتي كثيراً ما دأبت الدراما السينمائية 
والتلفزيونية على اللعب بها، إال أن األمر ليس أبداً 

على هذا النحو مع )بنات عبد الرحمن(.
عندما تتعرض المرأة لالضطهاد تصرخ أم تثأر 
لكرامتها؟ هذا هو السؤال الذي أرق زيد أبو حمدان 

كاتب ومخرج ومنتج الفيلم.
وال  الرجل،  يدين  الفني  نسيجه  داخل  الفيلم 
النفسي على  ينسى أن ينال عقابه الجسدي قبل 

يد النساء.
تقدم  مدى  لتقييم  العالمية  المعايير  أهم  من 
في  المرأة  حضور  للمقدمة  يصعد  المجتمعات، 
من  وخاصة  الدول  أن  نجد  ولهذا  المجاالت،  كل 
لديه  ما  بعدد  تتباهي  الثالث(،  ب)العالم  نصفهم 
من نساء وعلى مختلف الصعد والمواقع سياسياً 

واجتماعياً وثقافياً.
السينمائية   المهرجانات  النسائي في  الحضور 

بنات عبد الرحمن...
ألطف وأحيانًا أشرس الكائنات!

صار جزءاً من أوراق التقييم النهائي للمهرجان. 
الحياة  يشبه  حميماً  فيلماً  يقدم  حمدان،  أبو  زيد 
حياتها،  لها  منهن  كل  شقيقات،  نساء  أربع  عن 
الحميد،  السلوك  مع  شكلياً  تتناقض  قد  التي 
العربي  أو  األردني  المجتمع  عليه  تعارف  الذي 
الدوائر  هذه  تتقاطع  حيث  األوسع،  دائرته  في 
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مهرجان )�لبحر �لأحمر( ولد عمالقًا!

أكدت النسخة األولى من )البحر األحمر( الذي انتهت فعالياته، بينما العالم على بعد أيام 
من استقبال العام الجديد 2022، أن هذا المهرجان ولد ليبقى، بعد أن احتل مساحة استثنائية 
على الخريطة، تابعنا األفالم في دور العرض والنجوم على )الريد كاربت(، وعشرات من 

الفضائيات حرصت على نقل الحدث.
العالم كان يترقب بشغف، ما الذي سوف يقدم في الفعاليات، استطاع المهرجان قبل أن 

ينطلق بأكثر من عام أن يصبح بؤرة حديث كل األوساط السينمائية عربياً وعالمياً.
منذ ثالث سنوات وأنا أشاهد علم المملكة العربية السعودية مرفرفاً داخل سوق مهرجان 
)كان( المطل على شاطئ )الريفييرا(، وأيضاً جناح في مهرجان )برلين( وغيرهما لتصل 

الرسالة للعالم كله أن السينما السعودية قادمة وبقوة.
عاشت المملكة مع مطلع الثمانينيات في ظل إغالق كامل لدور العرض، ولكن قبل أربع 
سنوات تنطلق بقوة في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد صاحب السمو الملكي 
محمد بن سلمان بقفزة حضارية وثقافية على الصعد كلها، نرصدها جميعاً، والباب صار 
مفتوحاً على مصراعيه، لكل المبدعين. وهكذا جاء المهرجان وهو يحمل رسالة للعالم تؤكد 
أن )موجات التغيير( كما يشير )لوجو( المهرجان قادمة، انطلقت الفعاليات ، 6 ديسمبر 
من مدينة )جدة( التاريخية، لتجد عناقاً أبدياً بين التاريخ والزمن القادم، بكل ما تمثله هذه 
المدينة من عبق وسحر يتجسد في مالمح الشوارع والبيوت، وأيضاً بكل ما تعنيه اللحظة 
من حضور بتنويعاته المختلفة في السينما والمسرح والموسيقى والغناء والفن التشكيلي 
لتشارك  المملكة  أنحاء  من  التي جاءت  الوجوه  تلك  من خالل  المهرجان  قرأت  بالمملكة، 

بالحضور وتتزاحم على أبواب الدخول لدور العرض.
 يقام المهرجان بدعم من وزارة الثقافة برئاسة الوزير األمير بدر بن عبد الله بن فرحان 

آل سعود، وبفريق عمل متميز يقوده المنتج السعودي الهوليوودي محمد التركي.
المهرجانات الكبرى تتوجه أساساً لدعم السينما في البلد المضيف، وهكذا نجد دائماً في 
)كان( و)برلين( و)فينسيا( وغيرها إطاللة آنية وتاريخية على السينما المحلية، وعلى الدرب 
جاء )البحر األحمر( لنطل على السينما السعودية، ولم يغفل أيضاً البعد الخليجي والعربي 

والعالمي، واختار كوادره، من أكثر الشخصيات إلماماً بتفاصيل المهرجانات العالمية.
السينما السعودية تواجدت ب 27 فيلماً، جزء كبير منها ستجد فيه لمسات نسائية، كما 
تم تكريم في االفتتاح، كل من كاترين دونوف من فرنسا وليلي علوي من مصر والمخرجة 
هيفاء المنصور من السعودية، وهيفاء أحد العناوين المهمة بين المخرجين في عالمنا العربي، 

وفي تفاصيل عديدة من المهرجان تكتشف أن حضور المرأة يضعها دائماً في الصدارة.
كثير من األفالم السعودية شاهدتها مؤخراً ومنها على سبيل المثال )بلوغ( الذي أخرجته 
خمس مخرجات، كل منهن قدمت فيلماً قصيراً يحمل إطاللة على التيمة نفسها )البلوغ(، 
وعرض في افتتاح مهرجان القاهرة في قسم )آفاق(، ثم في )البحر األحمر(، وحظي في 
المرتين بصدى إيجابي. هذه هي المرة األولى التي يحمل فيها مهرجان اسم )البحر األحمر( 

بكل ما يملكه من سحر أخاذ.
ثقافية  نوافذ  تفتح  ما  وبقدر  واالقتصاد  الثقافة  بجناحي  تحلق  الكبرى  المهرجانات 
إلقامة  اإلنتاج  شركات  يجذب  والذي  الموازي،  بالسوق  تنتعش  أيضاً  فإنها  للجمهور، 
مشروعات مشتركة تضمن تدفق صناعة األفالم، انتظر مثل كل عشاق السينما أن أرى 
)قوس قزح( سينمائي عالمي قادم من البحر األحمر وأنتظر أن يضيف الكثير لنا ليصبح 

عنواناً متميزاً للسينما العربية في العالم!

أكشن

ربما في هامش  تختلف  كبيرة،  مجتمعة وبنسبة 
ضئيل، ولديهم عادة معيار وحيد للصواب، وهو 
في العادة اإلطار الشكلي الذي صرنا جميعاً مع 
اختالف الدرجة أسرى له، من تنطبق عليه األطر 
تحمل  نظرة  حتى  أو  لوم  أي  من  ينجو  الشكلية 

شيئاً من الغضب أو التساؤل.
عبد الرحمن )أبو البنات( رجل طاعن في العمر 
ظروف  في  يختفي  الشيخوخة،  بخرف  أصيب 
حياكة  في  تعمل  التي  ابنته  يرى  عندما  غامضة، 
المالبس ترتدي ثوب الزفاف، ولم يكن ثوبها بل 
كانت تعبر عن حلم مستحيل، لتبدأ رحلة البحث 
وهو  حتى  حماية،  من  لهن  يمثله  وما  األب،  عن 
يعيش تحت سطوة المرض، ونقترب أكثر من بناته 
األربع، صبا مبارك وحنان الحلو وفرح بسيسو 
وقد  المختلفة  القصص  لنعيش  الباشا،  ومريم 
تشابكت فيما بينها، الفيلم يقدم المرأة المتحررة 
التي ال تمارس الرذيلة إال أنها ال تصدر هذا الوجه 
فقط  ويعتمده  المجتمع،  يريده  الذي  المالئكي 

كداللة على االنضباط.
كل الجوانب اإليجابية للمرأة تعتمد في تقديمها 
نصوعاً  يزداد  األبيض  األضداد،  قانون  على 
كاذبون  منافقون  اغلبهم  الرجال  األسود،  بجوار 
ال يتحملون المسؤولية يبحثون فقط عن السلطة 
وعلى فرض األمر الواقع، إال أن الفيلم قدم أكثر 
باالنتصار  تكتفي  ال  المرأة  فيه  نرى  مشهد  من 
له  موجهة  منه  تنال  بل  الرجل،  على  الفكري 

قبضتها الحديدية.
يدافع  أن  يستطيع  ال  الضئيل  المهمش  الرجل 
يعلو  عندما  ولكن  صوته  يعلو  نفسه،  عن  حتى 
القضايا  بالصمت،  هو  يلوذ  أكثر،  المرأة  صوت 
قطعاً  واحدة  زواج  بدون  رجل  مع  العيش  مثل 
من العالقات الشائكة في المجتمع العربي، النقاب 
بينما  العربي،  الشارع  في  مساحة  احتل  الذي 
يكشف تلك االزدواجية المقيتة والتي تحولت من 
المجتمع،  عليها  يتواطأ  حالة  إلى  مستهجن  فعل 
الرجال ظالمون مؤكد، ولكن أال توجد امرأة ظالمة 

طوال األحداث؟
الفيلم ال يكشف فقط سلوكاً نراه على الشاشة، 
تلك  من  جزءاً  بات  المشاهد  أن  المؤكد  من  بل 
الحكاية، المخرج لجأ إلى استخدام )المونولوج( 
الطويل، تحكي كل بطلة جزءاً من حكايتها ويعلو 
التصفيق  الوقت نفسه يعلو صوت  صوتها وفي 
الجمهور  موجة  على  المخرج  العرض.  دار  في 
هذه حقيقة، لكن كان عليه أن يلجأ الستخدام لغة 
سينمائية في الصوت والصورة، بدرجة فنية، أقل 

صخباً وأكثر عمقاً، حيث يتجسد اإليحاء الجميل.
)بنات عبد الرحمن( نغمة سينمائية على موجة 
الناس، يصفق لها النساء ويجبر الرجال أيضاً على 

التصفيق! 
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سياحة

الوجهات  إحدى  المغلقة  التزلج  صاالت  تعتبر 
السياحية المفضلة لدى السياح الذين ال يستطيعون
االنتظار حتى قدوم فصل الشتاء وتساقط الثلوج 
شتوية  سياحية  برحلة  ليقوموا  الجليد،  وتشكل 
واالستعراض  والهوكي  التزلج  هوايات  ليمارسوا 
على الجليد . لذلك، افتتحت عدد من الدول السياحية 
العربية واألجنبية مرافق سياحية تعتمد على الجليد 

�إعد�د: �ضايل �أبوفار�س 

الطبيعي أو االصطناعي بهدف جذب السياح إليها 
يقصدوا  أن  للسياح  يمكن  حيث  العام،  مدار  على 
هذه المرافق التي تتيح لهم فرص ممارسة هوايات 
التزلج أو الهوكي أو االستعراض على الجليد بكل 
فصول  من  فصل  أي  في  وأمان  وراحة  سهولة 

العام، وليس في فصل الشتاء فقط. 
واألجنبية  العربية  السياحية  الدول  بين  ومن 

التي تتوفر فيها قاعات تزلج مغلقة، والتي يقصدها 
السياح من مختلف أنحاء العالم، هناك:

اإلمارات
تعتبر دولة اإلمارات العربية المتحدة ذات المناخ 

الصحراوي من الدول الرائدة في الوطن 
على  تعتمد  سياحية  مرافق  افتتاح  في  العربي 

صاالت التزلج.. وجهة سياحية مميزة
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العرب  السياح  الستقطاب  االصطناعي،  الجليد 
الشتاء  بأجواء  باالستمتاع  الراغبين  واألجانب 
والثلوج والجليد من دون الحاجة إلى انتظار قدوم 
فصل الشتاء، ومن دون تكبد عناء السفر إلى دول 

عربية وأجنبية ذات مناخ ممطر ومثلج.

دولة  في  المغلقة  التزلج  صاالت  أبرز  ومن 
اإلمارات هناك:

صالة التزلج بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي: 
والمكونة  المغلقة  الصالة  هذه  مساحة  وتبلغ 
وتضم  مربع،  متر   6000 االصطناعي  الجليد  من 
بمواصفات  االصطناعي  الجليد  على  للتزلج  حلقة 
أولمبية وبمساحة تبلغ 1800 متر مربع، تستوعب 
الواحدة، وتستضيف  الدورة  400 متزلج في  نحو 
مباريات هوكي الجليد واالستعراضات على الجليد 

االصطناعي للسياح
على  وصغاراً، مع مدرجات  كباراً  وللرياضيين 
الجانبين تتسع لـ 1200 متفرج، وأستوديو للرقص 

والتدريب.
ويمكن للسياح االستفادة من متجر لبيع المعدات 
في  والشراب  الطعام  وتناول  للتزلج،  الالزمة 
المقاهي والمطاعم الموجودة في الصالة ومحيطها. 
وهي  بأبوظبي:  فيراري  عالم  في  التزلج  حلبة 
في  ياس  جزيرة  في  توجد  مغلقة  تزلج  صالة 
مربعاً، ويمكن  240 متراً  أبوظبي، وتبلغ مساحتها 

بالثلج  اللعب  لمنطقة  التوجه  الصغار  للسياح 
ليقوموا برمي الثلج االصطناعي في الهواء، ويقوم 
بأشكال  الصغار  السياح  وجوه  بتزيين  رسامون 

وألوان جميلة. 

ويمكن للسياح الكبار والصغار التزلج من قمة 
عالم  في  الموجود  االصطناعي  الثلجي  المنحدر 
فيراري بأبوظبي، ثم التوجه إلى المقاهي والمطاعم 
والشراب،  الطعام  لتناول  المكان  في  الموجودة 
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سياحة

بعالم  متعلقة  وهدايا  وتذكارات  منتجات  وشراء 
فيراري من محال مخصصة لذلك.

وينظم في حلبة التزلج هذه »مهرجان الشتاء« 
الجليد  من  صغيرة  بلورات  تساقط  وسط 
التزلج  ممارسة  للسياح  يمكن  حيث  االصطناعي، 
بالفعاليات  واالستمتاع  االصطناعي،  الجليد  على 
وشخصيات  الباليه،  راقصات  استعراضات  مثل 
ورقصات  بهلوانية  حركات  تؤدي  التي  التزلج 

تعبيرية.
ويمكن للسياح في أبوظبي الوصول إلى صالة 
في  التزلج  وحلبة  الرياضية  زايد  بمدينة  التزلج 
األجرة  سيارات  خالل  من  بسهولة  فيراري  عالم 
والسيارات  العام  النقل  وحافالت  )التاكسي( 
وأحذية  مالبس  للسياح  وتتوفر  المستأجرة، 
موظفو  بها  يزودهم  خاصة  وقفازات  وقبعات 

الصالتين.
حديقة سكي دبي: افتتحت عام 2005 في مول 

اإلمارات بدبي، وتعتبر واحدة من أبرز الوجهات 
ودولة  خصوصاً  دبي  إمارة  في  السياحية 
السياحية  المشروعات  من  وتعد  عموماً،  اإلمارات 
زائر  أكثر من مليوني  المتميزة، ويقصدها سنوياً 
وسائح من داخل اإلمارات وخارجها، بحيث يشعر 
السائح الذي يدخل إلى سكي دبي بأنه في إحدى 
الدول األوروبية أو في القطبين الشمالي والجنوبي، 
درجات  ترتفع  بينما  الداخل،  في  بارد  جو  في 

الحرارة كثيراً في الخارج.
نحو  بالكامل  دبي  حديقة سكي  مساحة  وتبلغ 
22000 متر مربع، مما يوفر مساحة كبيرة للسياح 
في  حلت  وقد  االصطناعي،  الجليد  على  للتزلج 

المركز الثالث كأفضل منحدر ثلجي في العالم.
دبي  سكي  إلى  الوصول  السياح  ويستطيع 
األجرة)التاكسي(  سيارات  خالل  من  بسهولة 
وحافالت النقل العام والسيارات المستأجرة ومترو 
دبي الذي له محطة خاصة في إمارات مول، وتتوفر 

مختلفة  منحدرات  خمسة  دبي  سكي  في  للسياح 
على  التزلج  رياضة  لممارسة  واالنحدار  الطول 
الجليد االصطناعي، ويصل السياح لهذه المنحدرات 
وأحذية  مالبس  ارتداء  بعد  معلقة  مقاعد  بواسطة 
موظفو  لهم  يوفرها  خاصة  وقفازات  وقبعات 
السياح  من  والصغار  للكبار  ويمكن  دبي،  سكي 
االستمتاع بمشاهدة البطاريق التي تعيش وتتجول 

القطبية،  المنطقة  في  وكأنها  دبي  سكي  ضمن 
العديد من  في  والشراب  الطعام  لتناول  باإلضافة 
المطاعم والمقاهي، والتسوق من الكثير من المحال 

الموجودة في المول.
حلبة دبي للتزلج: وهي تعتبر صالة تزلج مغلقة 
ذات مواصفات أولمبية وتقع داخل دبي مول، مع 
مدرجات تتسع لنحو 350 مشاهداً، وتجذب مختلف 
فرص  من  لالستفادة  السياح  من  العمرية  الفئات 
على  والهوكي  والرقص  التزلج  وممارسة  تعلم 
الجليد االصطناعي، مع تساقط حبات ثلج صناعي 
حية  موسيقية  بمقطوعات  واالستمتاع  صغيرة، 

يقدمها موزع موسيقي) دي. جي(.
يمكن  الحلبة،  في  الثلج  كرات  منطقة  وفي   
للسياح إلقاء كرات الثلج على بعضهم بعضاً لمدة 
15 دقيقة عبر استخدام كرات ثلج صناعية جاهزة.

رجل  صناعة  تجربة  الصغار  للسياح  ويمكن 
الثلج بعد تزويدهم من قبل موظفي الحلبة باألدوات 

واإلكسسوارات الالزمة.

مصر
ومتنزه  تزلج  منتجع  أول  مصر  سكي  يعتبر 
ثلجي داخلي وصالة تزلج مغلقة في قارة أفريقيا، 
ويقع في مول مصر بمدينة 6 أكتوبر قرب العاصمة 
المصرية القاهرة، حيث يمكن للسياح االستمتاع بـ 
7000 طن من الثلج في درجات حرارة تحت الصفر. 
مع مجموعة من النشاطات مثل: األلعاب المتنوعة، 
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وااللتقاء  المنحدر،  على  الجليد  على  التزلج  وتعلم 
بالبطاريق من خالل مسيرة البطاريق أو خالل لقاء 

خاص.
ارتفاع  على  هو  مصر  سكي  في  والمنحدر 
المتزلجين  السياح  لجميع  ومناسب  أمتار،   210
االستمتاع  مع  األعمار،  جميع  من  والمتزلجات 
على  االصطناعي  الثلج  من  رقيقة  قطع  بتساقط 

مدار العام. 

سنغافورة 
يزورها  التي  اآلسيوية  السياحية  الدول  ومن 
هناك  المغلقة  التزلج  صاالت  هواة  السياح 
تبلغ  والتي  الجليد،  مدينة  وتحديداً  سنغافورة، 
للسياح  يمكن  حيث  مربع،  متر  آالف   3 مساحتها 
التمتع بأجواء الشتاء الباردة في مكان مغلق وعلى 
فيه  ترتفع  الخارج  في  الطقس  بينما  العام،  مدار 

الحرارة وتزداد الرطوبة.
ويمكن للسياح االنطالق في التزلج من علو ثالثة 
برفقة  للنفخ  قابالً  أنبوباً  يستقلون  وهم  طوابق، 
على  والمحافظة  لتوجيههم  متخصصين  مدربين 
معارك  في  المشاركة  للسائح  ويمكن  سالمتهم. 
كرات الثلج الودية، أو بناء تمثال رجل ثلج خاص 

للسياح  متنوعة  ألعاباً  الجليد  مدينة  وتوفر  به. 
الصغار أو برامج تعليمية تفاعلية لمن يرغب منهم 
إمكان  مع  المنخفضة،  الحرارة  درجات  علوم  عن 
بأعياد  واالحتفال  صغيرة،  علمية  بتجارب  القيام 

ميالدهم في المدينة.

ألمانيا 
ومن أشهر الدول السياحية في القارة األوروبية 
التي يقصدها السياح من مختلف دول العالم لزيارة 
صاالت التزلج المغلقة فيها، هناك ألمانيا وتحديداً 
عدة  مغلقة  قاعات  توجد  حيث  شفانغاو،  منطقة 
للتزلج على الجليد متوفرة للسياح على مدار السنة، 
الثلج،  يكسوها  التي  الشاهقة  الجبال  جانب  إلى 
وركوب  األنهار،  في  المائية  الرياضات  وممارسة 
الخيول، وزيارة قصري نويشفاينشتاين وهوهين 
شفانغاو، والتجول في الحدائق المحيطة بهما، وغير 

ذلك من الفعاليات السياحية..

كندا 
ومن الدول السياحية في القارة األمريكية التي 
التزلج  صاالت  ويزورون  السياح،  إليها  يسافر 
كالغاري  مدينة  كندا، وتحديداً  فيها، هناك  المغلقة 

في والية ألبرتا، والتي استضافت األلعاب األولمبية 
القادمون  السياح  يزور  حيث   ،1988 في  الشتوية 
الشتوية  األولمبياد  ألعاب  ساحة  العالم  حول  من 
بالتزلج  ويستمتعون  المغلقة،  التزلج  وصاالت 
على الجليد والتدحرج على المسارات. كما يمكنهم 
داخل  الرياضية  األلعاب  مشاهير  قاعة  زيارة 
على  يتعرفون  حيث  الكندية،  األولمبياد  حديقة 
والمشاهير  وإنجازاتها  الكندية  الرياضات  تاريخ 
عالميون  أبطال  ومنهم  الكنديين،  الرياضيين  من 
على  واالستعراض  والرقص  والهوكي  التزلج  في 
الجليد، باإلضافة إلى مشاهدة أعمال فنية رياضية 

ومقتنيات ثمينة.

أستراليا 
تتوفر  التي  السياحية  األجنبية  الدول  ومن 
من  السياح  إليها  يتوجه  مغلقة،  تزلج  قاعات  فيها 
مدينة  العالم، هناك أستراليا، وتحديداً  بقية قارات 
بريسبان التابعة لوالية كوينزالند، حيث تقدم قاعات 
المدينة لمن يرغب من السياح  المغلقة في  التزلج 
فرص ممارسة التزلج والهوكي واالستعراض على 
الجليد، وفرص الخضوع لدورات تدريبية سريعة 

في اللياقة البدنية وعلم النفس الرياضي.
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من هنا وهناك

متسوقان في أحد المراكز التجارية 
بأبوظبي حيث يشارك 3500 متجر في 

موسم أبوظبي للتسوق الذي يستمر 
حتى 31 يناير الحالي. 

وصلت أعداد المتسابقين في 
مهرجان ليوا الدولي تل مرعب 2022 

إلى أكثر من 1000 متسابق، ويعد 
أكبر تظاهرة ومهرجان يقام من نوعه 
في منطقة الشرق األوسط للسيارات 

المعدلة والدراجات والعديد من 
الرياضات التراثية المتنوعة.

فريق نيويورك سيتي توج بلقب 
الدوري األمريكي لكرة القدم ألول مرة 
في تاريخه بعد فوزه في النهائي على 
بورتالند تيمبرز بركالت الترجيح بعد 
التعادل في الوقتين األصلي واإلضافي 

على ملعب »بروفيدنس بارك« في 
بورتالند.  

issue 613.indd   96issue 613.indd   96 27/12/2021   11:15 AM27/12/2021   11:15 AM



97 العدد 613 يناير 2022

جانب من منافسات بطولة دبي الدولية السادسة للقفز بالمظالت التي نظمها اتحاد اإلمارات للرياضات الجوية.

صورة فائزة بجائزة للتصوير البيئي تظهر 
وشقاً )نوع من القطط البرية( في محمية بجنوب 

أفريقيا في وضع متحفز أثناء اقتراب المصور منه.

الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام 
والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن 
بن عبدالعزيز السديس دشن مبادرة »الحجر 

األسود االفتراضي«، حيث يصبح باإلمكان لمس 
الحجر افتراضيًا عبر تقنية الواقع االفتراضي.  
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العدد 613 يناير 2022

نزهة

سودوكو
الفوارق

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

أفقي وعمودي.

دقق النظر جيداً واكتشف 10 فوارق بين كال الرسمين

موعظة:
 - كان األب يحاول أن يقرأ الجريدة، ولكن ابنه الصغير لم يُكف عن مضايقته وحين تعب األب من 
ابنه قام بقطع ورقة في الصحيفة كانت تحتوي على خريطة العالم ومّزقها إلى قطع صغيرة وقدمها 
البنه وطلب منه إعادة تجميع الخريطة. ثم عاد لقراءة صحيفته. ظاناً أن الطفل سيبقى مشغوالً بقية 
اليوم. إال أنه لم تمر خمسة عشرة دقيقة حتى عاد االبن إليه وقد أعاد ترتيب الخريطة! فتساءل األب 
مذهوالً: هل كانت أمك تعلمك الجغرافيا؟! رد الطفل قائالً: ال، لكن كانت هناك صورة إلنسان على الوجه 

اآلخر من الورقة، وعندما أعدت بناء اإلنسان أعدت بناء العالم.

حكمة:
- عندما تشتكي للبشر ينتهي الحوار بعبارة أعانك الله اختصرها من البداية واشتكي لمن يعينك.

- ال تقل أبداً إنك ال تملك الوقت الكافي …فإن جميع العظماء كان يومهم 24 ساعة ولم يزد. 

 طرائف العرب: 
-كان أشعب أشد الناس طمعاً، فدخل على أحد الوالة في أول يوم من رمضان يطلب اإلفطار وجاءت 
المائدة وعليها جدي، فأمعن فيه أشعب حتى ضاق الوالي وأراد االنتقام من ذلك الطامع الشره فقال 
له: اسمع يا أشعب إن أهل السجن سألوني أن أرسل إليهم من يصلي بهم في شهر رمضان فامِض 
إليهم وصل بهم واغنم الثواب في هذا الشهر، فقال أشعب وقد فطن إلى غرض الوالي منه: أيها الوالي 
لو أعفيتني من هذا نظير أن أحلف لك بالطالق والعتاق إني ال أكل لحم الجدي ما عشت أبداً فضحك 

الوالي ودفع إليه بالجدي هدية فطنته.
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 سودوكو
 شرط عدم تكرار الرقم 9 – 1تملأ الخانات بالأرقام من 

 أكثر من مره في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي
 

 2222الفوارق يناير 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فوارق بين كلا الرسمين   10دقق النظر جيدا واكتشف 

 2222الفوارق يناير 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فوارق بين كلا الرسمين   10دقق النظر جيدا واكتشف 

 نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات

 إلـى أصحـــــاب السمــــــو
أعضاء المجلس ا على لالتحاد حكام ا�مارات

وإلى شعب دولـة ا�مـــارات الكريـم
بمناسبـــة اليــوم الوطني الخمسين
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مربع الجمع

9- مدينة سعودية- خارج عن المألوف.
10-مدينة ألمانية- عاصمة عربية.

أفقياً:
1-مقر الحكومة- من المهن.

أمريكا  رسامي  أشهر  لقب  وتحضر-  نماء   -2
الالتينية.

3- طاعن في السن- عاصمة آسيوية.
4- نجيع-مزور وغير أصلي.

5-جزيرة إماراتية- شديد الحس.
6- رطب- يعملون في صناعة األعمال األدبية.

7- يخجل - طرفي نقش.
8- عالمة موسيقية - أحد األنبياء.

9- موسيقي وملحن استرالي راحل.
10- أتركه- جسيم صلب في النظام الشمسي.

عمودياً:
1- أبنية وممرات تحت األرض-أحد أقاليم شبه 

الجزيرة العربية.
2- حن قلبه- دولة أفريقية- أدرك األمر.

3- نوع طائر- ترحاله.
4- رخو وليّن-أشهر ألعاب األكشن واإلجرام.

5- أرطب بالماء- نقيض ذم- للتعريف.

تشطب حروف الكلمات باالتجاهات كافة واحصل على كلمة السر 
»دولة عربية«.

مرجل - فؤادي- الكحول- طه حسين- الكلمة - خلية - النوائب- 
دردشة- شقاء- ادم- السالم- طرب- زالل- جواد- دسم- شعبة- 

سد- ام- اوس- أب- فن- خل- مسبح- الفا-جن.

المطلوب تداول األرقام من 1 – 9 بحيث يكون مجموعها مطابقاً 
للمجموع في كل صف أو عمود ويشترط عدم تكرار األرقام في 

عملية الجمع الواحدة.

كلمة السر

6- أكلة اشتهرت في اليمن.
7- يتعالى ويتفاخر- حبس.

8-عكس يعاقب- جواهر.

الكلمات المتقاطعة

 2222الكلمات المتقاطعة يناير 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 أفقي: –المفردات 
 من المهن –مقر الحكومة  – 1
 لقب أشهر رسامي أمريكا اللاتينية – رنماء وتحض – 2
 عاصمة آسيوية –طاعن في السن  – 3
 مزّور وغير أصلي –نجيع  – 4
 شديد الحس –جزيرة إماراتية  – 5
 يعملون في صاعة الأعمال الأدبية –رطب  – 6
 قشطرفي ن –يخجل  – 7
 أحد الأنبياء –علامة موسيقية – 8
 موسيقي وملحن استرالي راحل – 9
 جسيم صلب في النظام الشمسي – اتركه – 10

 عمودي:
 أحد أقاليم شبه الجزيرة العربية –تحت الأرض  ابنية وممرات – 1
 أدرك الأمر –دولة افريقية  –حن قلبه  – 2
 ترحاله –نوع طائر  – 3
 أشهر ألعاب الأكشن والاجرام –رخو وليّن  – 4
 للتعريف –نقيض ذم  – بالماء أرطب – 5
 أكلة اشتهرت في اليمن – 6
 حبس –يتعالى ويتفاخر – 7
 جواهر –عكس يعاقب  – 8
 خارج عن المألوف – مدينة سعودية – 9
 عاصمة عربية –مدينة ألمانية  – 10

 2222مربع الجمع يناير 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مربع الجمع
 بحيث يكون مجموعها مطابقا للمجموع 9- 1المطلوب تداول الأرقام من 

 عدم تكرار الأرقام في عملية الجمع الواحدة في كل صف أو عمود ويشترط
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 2222كلمة السر يناير 
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السطططر تشطططحر فروف الالماك فاااة اجاتاا اك وافعطططك مل  كلمة 
 (دولة مرفية)
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 كلمة السر
 نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات

 إلـى أصحـــــاب السمــــــو
أعضاء المجلس ا على لالتحاد حكام ا�مارات

وإلى شعب دولـة ا�مـــارات الكريـم
بمناسبـــة اليــوم الوطني الخمسين
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صحة

اإلنسان  جسم  في  المناعّي  الجهاز  يتعّرض 
الّشتاء،  لبعض الّضعف والتّراجع خالل موسم 
انتشار  وسرعة  القارس  البرد  بسبب  وذلك 
يجعله  مما  والبكتيريا،  والجراثيم  الفيروسات 
أكثر عرضًة لإلصابة باألمراض الفيروسيّة التي 
في  الله-  قدر  ال   - خطيرة  لحاالٍت  تتطّور  قد 

حال لم ُتعالج بشكٍل سريع.
نضع بين أيديكم موجًزا تعريفيًا لموضوعنا 
الّتي تساعد  المهّمة  النّصائح  ونقّدم لكم بعض 

�إعد�د: �أماين �ليافعي

في الوقاية من اإلصابة بأمراض الّشتاء.

الجهاز المناعّي وأسباب ضعفه 
ذكر الدكتور فريد محمد الحسن أحمد طبيب 
الشارقة،  الطبية  الخدمات  في  عام  ممارس 
الخاليا  من  مجموعة  هو  المناعّي  الجهاز  بأن 
عن  للّدفاع  بعضها  مع  تتّحد  التي  واألنسجة 
الجسم ضّد كّل الفيروسات والجراثيم والبكتيريا 
األمراض  لإلنسان  لتُسبّب  تهاجمه  قد  التي 

كلّما  قوًيا  الجهاز  هذا  كان  وكلّما  الخطيرة. 
أسباب  وتتلّخص  أقوى،  لُه  الّدفاعي  األداء  كان 
ضعف الجهاز المناعي بعدة عوامل منها تعّرض 
اإلنسان للحوادث، كالحروق والجروح الكبيرة، 
واّتباع نظام غذائي غير صّحّي، واإلصابة ببعض 
والتعّرض  الكبد،  والتهاب  كالجدري  األمراض 
إلى التّعب واإلجهاد النّفسّي، والمبالغة في تناول 
األدوية الّطبيّة وبشكٍل خاص مضادات اإللتهاب، 
والعواصف  الباردة  األجواء  إلى  التعّرض  أو 

أمراض الّشتاء  
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الثّلجيّة.
فصل  في  أجسامنا  لها  تتعّرض  أمراض 

الّشتاء
- أمراض البرد واإلنفلونزا.

األمراض  من  األنواع  بهذه  اإلنسان  ُيصاب 
بمقاومة  جسمه  مناعة  في  ضعف  نتيجة 
أعراضها  وتتلّخص  تنمو  الّتي  الفيروسات 

باآلتي:
المعّدل  عن  الجسم  حرارة  درجة  ارتفاع   -

الّطبيعي.
- سيالن األنف.

- انسداد األنف وضعف حاّسة الّشم.
- اإلرهاق والّرغبة في النّوم.

- الّصداع الّشديد.
- أوجاع في مفاصل الجسم بشكٍل عام.

وللوقاية من هذه األمراض ننصح باآلتي:
من  الخروج  عند  واألذنين  الّرأس  تغطية   -

المنزل.
- فتح النّوافذ في المنزل وتهويته صباح كل 

يوم.
- استخدام المدفئة على حرارة معتدلة وعدم 

الجلوس بقربها.
الّتي  والفاكهة  الخضار  تناول  اإلكثار من   -
والبرتقال  كاللّيمون   »C »فيتامين  على  تحتوي 

والفلفل الملون.
التي يكثر فيها  الجلوس في األماكن  - عدم 

التدخين.
- غسل اليدين وتعقيمهما قبل تناول الّطعام 

وبعد مصافحة أي شخص.
- تناول طبق من الحساء والمشروبات الدافئة 
اليانسون والزنجبيل والبابونج وما  يوميًّا مثل 

شابه.

      د. فريد الحسن

التهاب الحلق واللوزتين 
وهي من أكثر األمراض الّتي تصيب اإلنسان 
في فصل الّشتاء السيما األطفال نتيجة ضعف 
إلى  الذي يدخل  البارد  المناعّي والهواء  الجهاز 
الحلق ويسبّب له االلتهابات المؤلمة في بعض 

األحيان، وتتلخص أعراض هذا المرض باآلتي:
- ارتفاع في درجات الحرارة.

- التقيؤ والّشعور بألم شديد عند البلع.
- ظهور رائحة كريهة وغير محبّبة من الفم 

والنّفس.
- تضّخم اللوزتين.

- نزول بعض اإلفرازات من الحلق.
- تضخم الغدد اللّمفاوية المنتشرة في الجسم 

وبالتّحديد منطقة أسفل األذن وتحت اإلبط.
وللوقاية من هذه االلتهابات ننصح باآلتي:

من  الخروج  عند  الدافئة  المالبس  ارتداء   -
المنزل.

حال  في  واألذنين  والّرأس  األنف  تغطية   -

كان الهواء قوياً.
- عدم الجلوس في األماكن المغلقة التي يكثر 

فيها التّدخين.
- تدفئة المنزل بشكٍل جيد.

)كاليانسون،  الّدافئة  األعشاب  شرب   -
والقرفة، والنّعناع األخضر(.

- تجنّب تناول المشروبات الباردة والمثلّجة.
- أخذ العالجات الطبّيّة إن لزم وبعد استشارة 

الّطبيب.

آالم العظام والمفاصل
مشكلة  من  األشخاص  من  العديد  يشتكي 
عدم  نتيجة  الّشتاء  فصل  في  المفاصل  آالم 
قدرة الجسم على تحّمل البرد، وقلة نسبة الّدم 
الّتي تصل إلى المفاصل، وتتلّخص أعراض هذا 

المرض باآلتي:
- أوجاع شديدة في مفاصل الجسم تحديًدا 

خالل البرد القارس.
بشكٍل  الحركة  أو  النّوم  على  القدرة  عدم   -

طبيعي.
- الشعور بتصلّب في المفاصل.

وللوقاية من هذه اآلالم ننصح باآلتي:
- ارتداء المالبس التي تمنح الجسم الّدفء.

- اإلكثار من شرب المياه والعصائر الّطبيعيّة 
الّتي تساعد على تنشيط الّدورة الّدموّية.

الغذاء  وتناول  الجسم  وزن  على  الحفاظ   -
الّصحي.

الخفيفة  الّرياضية  التّمارين  ممارسة   -
وتجنّب الجلوس لساعاٍت طويلًة أمام التّلفاز.

يساعد  الّذي  ن  الُمبطَّ الّطبي  الحذاء  ارتداء   -
على منح القّدمين الّدفء أثناء المسير.

- تناول المكّمالت والفيتامينات المعّززة.

الّنوبات القلبّية
اإلصابة  حاالت  أنَّ  العلميّة  الّدراسات  أّكدت 
بالنّوبات القلبيّة تزداد في فصل الّشتاء مقارنة 
الّسنة نتيجة لنقص في إمدادات  بباقي فصول 
القلب،  عضلة  إلى  باألوكسجين  الغنّي  الدم 

وتتلخص أعراض النّوبة القلبيّة باآلتي:
- الشعور باالحتقان في منطقة الّصدر.

- امتداد األلم إلى الكتف، والّذراع، والّظهر.
- ألم في الجزء العلوّي من البطن.

- ازدياد األلم بشكٍل كبير خالل دقائق قليلة.
- التّعّرق الّشديد واإلغماء.

وللوقاية من هذه النّوبات ننصح باآلتي:
- تدفئة الجسم وعدم االنتقال بشكٍل مفاجئ 

من الجّو الّدافئ إلى البارد.
ساعة  لنصف  المشي  رياضة  ممارسة   -

يوميًا لتنشيط الّدورة الّدموّية.
- االبتعاد عن التّدخين بأنواعه. 

- تهوية المنزل بشكل دائم.
الغنّي  الّضار  الّطعام  تناول  عن  االبتعاد   -
الّصّحّي  الغذاء  وتناول  والّدهون،  بالّدسم 

كالمكّسرات، والّزبيب، والتّمر، والفاكهة.
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تغذية

أنه  على  القبيح  بالطعام  يسمى  ما  يوجد  ال 
أشرار؟  القبيحون  الناس  فهل  رديء،  طعام 
إلى  الجمال  إلى  انتقلت حاجتنا  لقد  بالطبع ال، 
منتجاتنا لألسف! يختار الناس المنتج األفضل 
المظهر حتى لو كانت القيمة الغذائية هي نفسها. 
ال  أنه  لمجرد  الطعام  من  أطناناً  يرمي  والكثير 
عقلية  تغيير  إلى  بحاجة  نحن  بالكمال.  يتمتع 
اإلنتاج المثالية لدينا، فال تميز ضد الطعام األقل 
بشكل  يحفظ  والفائض  تناوله  ويجب  كماالً، 

سليم.
ُيعد هدر الطعام في مكبات النفايات مشكلة 
الغذائية  المواد  ثلث  فإن  سوءاً.  تزداد  كبيرة 
ُترمى.  أو  ُتهدر  العالم  مستوى  على  المنتجة 
بتغيير  يبدأ  الثمين؟  الطعام  إهدار  نمنع  فكيف 

�إعد�د: ندى زهري �لأديب

  مديرة �إد�رة �لتغذية �ملجتمعية- م�ضت�ضفى توام 

البكتيريا  ألن  حقيقة  هذه  ساعتين،  غضون 
المسببة التسمم الغذائي تنمو بسرعة في درجة 
يجب  الطعام  سالمة  ولضمان  الغرفة  حرارة 
حفظه في الثالجة أو المجمدة بعد ساعتين من 
طهيه أو إزالته من مصدر الحرارة مثل صينية 
فيجب  بالخارج  حاراً  الجو  كان  إذا  التسخين. 

حفظ الطعام في غضون ساعة واحدة. 
في  وضعها  قبل  الساخنة  األطعمة  تبريد   •
الثالجة حقيقة علمية ولكن ال تحتاج إلى االنتظار 
حتى تصل بقايا الطعام إلى درجة حرارة الغرفة، 
فقد يمكن وضع األطعمة الساخنة مباشرة في 
الثالجة فإذا كنت ترغب في ذلك بسرعة فيمكنك 
تقسيمها إلى أجزاء أصغر أو وضعها في وعاء 
مانع للتسرب في وعاء كبير من الثلج وقليل من 

بقايا الطعام..
مفاهيم مغلوطة

 • ن  ودِوّ بسيًطا،  ابدأ  حياتنا.  وأسلوب  عاداتنا 
اطلب نصف حصص أو شارك وجبة عند تناول 

الطعام في مطعم.
• قم بعمل جرد للثالجة قبل الطهي، واستخدم 

قائمة البقالة والتزم بها، وأكل بقايا الطعام.
تستخدمها  لن  التي  العناصر  بتجميد  قم   •
على الفور وتعلم كيفية الحفاظ على األطعمة أو 

األطعمة المخللة.
الطعام بشكل صحيح ألطول  بتخزين  قم   •

فترة صالحية.
• تواريخ انتهاء الصالحية هي أحياناً تواريخ 
ذروة الجودة وال يزال من الممكن تناول الطعام 

بعد التاريخ.
• بقايا الطعام يجب حفظها في الثالجة في 
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الماء لتبريده سريعاً.
• اضبط الثالجة على 4 درجة مئوية أو أقل 
دافئة  ثالجات  لديه  بعضهم  ألن  حقيقة  وهذه 
من  تأكد  البكتيريا.  نمو  إلى  يؤدي  قد  وهذا 
ضبط الثالجة على الدرجة المحددة ويجب أن 
تكون درجة حرارة المجمدة - 18 أو أقل. إذا لم 
ُيظهر عنصر التحكم درجة الحرارة الدقيقة، فقد 
تحتاج إلى مقياس حرارة للجهاز ومن األفضل 
في  يساعد  مما  المنتجات  بين  مساحة  ترك 

تدوير الهواء البارد وتبريد الطعام.
• بقايا الطعام آمنة حتى تشم رائحتها، هذا 
خطأ. فال يمكنك رؤية أو شم أو تذوق البكتيريا 
الوجبات  إن  يقول  بعضهم  تمرضك،  قد  التي 
الجاهزة الباردة مذاقها أفضل في اليوم التالي 
وللوقاية من التسمم الغذائي تخلص من الطعام 
بعد 3 إلى 4 أيام من حفظه فى الثالجة أو انقله 
إلى المجمدة. في حين أن بقايا الطعام المجمدة 
والملمس  النكهة  تفقد  فإنها  طويلة  لفترة  آمنة 
أو  استخدم عبوات  أشهر ويجب   4 إلى   3 بعد 
حاويات محكمة اإلغالق مع كتابة تاريخ اإلنتاج.

الباردة،  الطعام  بقايا  تناول  من  بأس  ال   •
قتل  حال  فى  ألنه  خطيراً  األمر  هذا  ويعد 
إلى  الطعام  تسخين  يجب  الخطيرة  البكتيريا 
حرارة  مقياس  واستخدام  مئوية  درجة   73
الطعام بوضعه في أماكن مختلفة خاصة الجزء 
السميك أو األعمق ألن األطباق قد تطهى بشكل 

غير متساو.
األطعمة  إلذابة  الساخن  الماء  تستخدم  ال   •
المجمدة، هذه حقيقة. إذ يمكن أن يؤدي وضع 
تركها  أو  الساخن  الماء  في  المجمدة  األطعمة 
على المنضدة إلذابة الجليد إلى جعل البكتيريا 
تنمو بشكل أسرع. هناك ثالث طرق آمنة إلذابة 
وفي  البارد  الماء  وفي  الثالجة  في  الطعام 
األطعمة  طهي  أيضاً  اآلمن  ومن  الميكروويف، 
المجمدة مباشرًة إال أنها ستأخذ وقتاً أطول فى 

الطبخ.
هذه  البكتيريا،  على  يقضي  الطعام  تجميد   •
خرافة. ألن التجميد يمكن أن يبطئ نمو البكتيريا 
إال أنه ال يقتلها. عندما تذوب بقايا الطعام تبدأ 
البكتيريا في النمو مرة أخرى وتسبب المرض، 
المذابة  الطعام  بقايا  إعادة تسخين  المهم  ومن 

بالطريقة الصحيحة.
• إعادة تسخين بقايا الطعام في إناء الطهي 
فعالً  مقبولة  غير  لكنها  لديك،  مقبوالً  البطيء 
يعني  ما  لتسخن  الوقت  بعض  تحتاج  ألنها 
درجة   60 و   4 بين  تبقى  قد  طعامك  بقايا  أن 
ضعها  ذلك  من  بداًل  جداً،  طويلة  لفترة  مئوية 
في الميكروويف وسخنها عند درجة 162 مئوية 
أو أعلى أو أضف الصلصات والحساء والمرق 
الحرارة  درجة  من  دائماً  تحقق  يغلي،  حتى 

باستخدام مقياس حرارة قبل التقديم.
مرة،  من  أكثر  الطعام  بقايا  تجميد  يمكنك   •
صحيح. ضعها مرة أخرى في المجمدة واحتفظ 

بها لوجبة أخرى، فقط تأكد من تسخينها إلى 
73 درجة مئوية أوالً. إذا تم تجميد وعاء كبير 
منه،  جزء  تناول  فى  وترغب  الطعام  بقايا  من 
فمن اآلمن إذابة بقايا الطعام في الثالجة وإزالة 
الجزء المطلوب وإعادة تجميد باقي بقايا الطعام 

المذابة من دون إعادة تسخينها.
تعتقد  البكتيريا،  كل  الميكرويف  يقتل   •
الطعام  بطهي  الميكروويف  أفران  تقوم  ذلك؟ 
باردة  الداخل وهذا يترك بقعاً  من الخارج إلى 

إحدى  وجدت  البكتيريا.  تنمو  أن  يمكن  حيث 
الدراسات أن مجرد تحريك طبق في هذا الفرن 
لمأمونية  السالمونيال.  يقتل  ال  دقائق   5 لمدة 
الميكروويف قم بتغطية بقايا الطعام بغطاء أو 
عملية  منتصف  في  مهوى.  بالستيكي  غالف 
الطهي قم بتقليب الطعام أو تدويره أو قلبه رأساً 
على عقب لبضع دقائق، ثم ضع مقياس حرارة 

في أماكن مختلفة للتحقق من درجة الحرارة.
إعادة  بعد  الفور  على  الطعام  بقايا  تناول   •
بضع  االنتظار  إلى  ستحتاج  خطأ!  التسخين. 
الميكرويف  فى  وضعته  إذا  األكل  قبل  دقائق 
الطعام  جزيئات  جعل  طريق  عن  يعمل  ألنه 
تهتز بسرعة حتى بعد ذلك ، يستمر في توليد 
الحرارة وطهي الطبق وبالتالي قد ترتفع درجة 
الحرارة عدة درجات، للتأكد من أن بقايا طعامك 

آمنة لألكل اتركها لمدة 3 دقائق.
• ال يهم أين تضع ما في ثالجتك. هذا خطأ. 
الثالجة جيدة التنظيم هي أكثر من مجرد خدمة 
داخل  المناطق  بعض  تكون  جيدة.  تنظيف 
الثالجة مثل األبواب أكثر دفئًا من غيرها، يرتفع 
الهواء الدافئ بحيث تكون درجات الحرارة أعلى 
يتم  السبب  لهذا  العلوية.  الرفوف  على  قليالً 
تخزين بعض االغذية بشكل أفضل على الرفوف 
جيداً  اآلخر  بعضها  حفظ  يمكن  بينما  السفلية 

على رفوف الباب.

الخبيرة ندى األديب
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قراءات

يأتي هذا الكتاب ضمن سلسلة إصدارات األرشيف الوطني التي يوثق فيها ذاكرة اإلمارات الحافلة 
باإلنجازات التي سطرها الباني والمؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، »طيب الله ثراه«.

 ويكشف الكتاب عن عبقرية الشيخ زايد في مجال الزراعة؛ حين تحدى المستحيل، وجهوده في 
الزراعة واستصالح األراضي المالحة في جزيرة السعديات لّما كان حاكماً ألبوظبي. حيث منح في 
عام 1967 أمواالً لبعض العلماء من جامعة أريزونا لبناء منشآت للطاقة والماء والغذاء في الجزيرة؛ 
، وفي  للبدء في الزراعة وإنتاج الخضراوات الطازجة، واستخدام التقنيات الحديثة-حينذاك- في الريَّ
توليد الطاقة الكهربائية، وتحلية مياه البحر. وقد لقيَّ مشروع استصالح أراضي السعديات اهتماماً 

عالمياً وُكتب عنه بلغات مختلفة في العديد من المجالت العلمية والكتب.
بدأ الكتاب بالقول الخالد للباني والمؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، »طيب الله ثراه«: 

»أعطني زراعة.. أعطك حضارة«. 
وتتوالى فصوله السبعة كالتالي: نشأة الزراعة في البيئة المراقبة، الزراعة في اإلمارات في أواخر 
ستينيات القرن العشرين، بدء نقل التكنولوجيا، البحث يقدم الحل لتحديات البستنة، حصاد وفير، 

دبلوماسيون بارزون، وزوار، وتجارب، األثر الدائم.
يتابع  وهو  التاريخية،  الصور  من  كبير  بعدد  التي ضمها  القيمة  المعلومات  الكتاب  أثرى  وقد 

خطوات المشروع ومراحل تطوره.

زايد ومعجزة السعديات 

الناشر: األرشيف الوطني، أبوظبي، 163 صفحة )قطع كبير( 

الهدف األسمى من وجود هذا الكتاب هو إيجاد قواعد أو مرتكزات ينبغي أن يطبقها الباحث، ألن 
المستوى وضوابط حفظ  إلى مصداقية عالية  المادي يحتاج  التراث غير  موضوع جمع وتدوين 

األصل من دون تحريف.
فالبحث العلمي يعتمد في أساسياته على المفاهيم المستخدمة فيه كخطوة أولى نحو إنجاز البحث 
بمواصفات صحيحة وعالية المستوى، ويقدم الكتاب للباحث العربي ما يعينه على جمع وتوثيق 
الدقيق، وما  العلمي  البحث  المادي على أسس علمية ومعايير مستخلصة من مبادئ  التراث غير 

تفرضه أسس األمانة العلمية في االقتباس والتوثيق. 
ويشار إلى أن التراث الثقافي غير المادي يشتمل على مجموعة الممارسات والتقاليد والمعارف 
والمهارات المختلفة التي تتمسك بها الجماعات واألفراد، باعتبارها ذات نفع كبير ويجب حفظها 
وحمايتها، وقد أكد الكتاب أن هذا التراث الثقافي ُمعرَّض أكثر من غيره لخطر االندثار لذلك فإنَّ 

حفظه يشكل تحدياً كبيراً في ظل تطورات التقنية الحديثة. 
يتكون الكتاب من سبعة فصول هي: مدخل في المفاهيم المستخدمة في البحث العلمي وأهدافه 
وخصائصه، مناهج البحث العلمي، عالقة المناهج البحثية بالتراث غير المادي ومعايير قبول الرواية، 
شروط قبول الرواية، خالصة معايير قبول الرواية، تقنيات تطبيق المعايير المقترحة، بحوث منجزة 

في التراث الثقافي غير المادي.

�ملوؤلف: د. د�وود ماهر �ل�ضّمري

مناهج البحث العلمي في التراث الثقافي غير المادي 

الناشر: نادي تراث اإلمارات- مركز زايد للدراسات والبحوث، أبوظبي، 2021، 143صفحة.

تاأليف: �لدكتور مريل جن�ضن - ترجمة: �لأر�ضيف �لوطني

 نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات

 إلـى أصحـــــاب السمــــــو
أعضاء المجلس ا على لالتحاد حكام ا�مارات

وإلى شعب دولـة ا�مـــارات الكريـم
بمناسبـــة اليــوم الوطني الخمسين
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علوم و تكنولوجيا

في السماء أو كما يطلق عليه العلماء الغالف 
الجوي، حيث يمتد إلى أكثر من ثالثين كيلومتراً 
من  خليط  الغالف  حول  ويطفو  األرض،  فوق 
من  دقيقة  وأجزاء  الحجم  صغيرة  الجزيئات 
أن  يمكنك  الصغر، بحيث  تكون شديدة  الهواء، 

تستنشق المليارات منها كلما تنفست.
ويوجد أعلى الغالف الجوي الفضاء، ويسمى 
الصغيرة  الجزيئات  القليل من  كذلك ألن هناك 

والكثير من الفضاء الفارغ بينها.
كيف  مرة  ذات  متعجباً  أحدكم  يتساءل  وقد 
يكون األمر في حال السفر إلى الفضاء الخارجي 

واالستمرار قدماً، ماذا سوف يجد؟
مما  الكثير  تفسير  على  قادرون  العلماء 
تشاهده وتراه، إال أن هناك بعض األشياء التي 
الفضاء  كان  إذا  ما  وأهمها  بعد،  نجهلها  الزلنا 

يمتد الى األبد وإلى ماال نهاية أم له حدود.
في بداية رحلتك عبر الفضاء قد تدرك وترى 
فاألرض جزء من مجموعة  المشاهدات،  بعض 
من الكواكب التي تدور جميعها حول الشمس، 
بينما هناك كويكبات ونيازك مختلطة تدور معاً.

ويمكنك أن تعرف أن الشمس هي في الواقع 
عبارة عن نجمة عادية تبدو أكبر وأكثر إضاءة 
من  قرباً  أكثر  فقط  ألنها  األخرى،  النجوم  من 
القريبة  التالية  النجمة  إلى  وللوصول  األرض. 
األميال  من  تريليونات  عبر  تسافر  أن  عليك 
في الفضاء، وإذا استقللت أسرع مسبار فضاء 
األميركية  والطيران  الفضاء  وكالة  اخترعته 
السنين  آالف  الرحلة ستستغرق  فإن  ناسا«   «

للوصول إلى هناك.
وإذا كانت النجوم تشبه البيوت، فإن المجرات 
تشبه المدن المملوءة بالبيوت، كما يقوم العلماء 
والتي  نجمة  مليون  مائة  نحو  وتقدير  بتقييم 

ترجمة: د. ح�ضن �لغول 

يمكن لها أن تختلط معاً.
بواسطة  التقطتها  بتقريب صورة  قمت  وإذا 
الذي يقع بعد مجرة  آلة تصوير لديك للطريق 
تختلط  نجمة سوف  بليون  المائة  فإن  األرض 
معا وتكون األضواء المنبعثة منها تشبه أضواء 
من  مشاهدتها  لدى  تظهر  التي  المدينة  مباني 

على متن الطائرة.
وقد أصبح لدى علماء الفلك حالياً الكثير من 
حتى  أو  الكثير  أن  إلى  تشير  التي  المعلومات 
معظم النجوم لديها كواكب تتحرك في مداراتها، 
وحتى إن بعضها يشبه األرض، ولهذا فإنه من 
الممكن لها أن تكون مأوى لكائنات أخرى والتي 

تتجول 
المناطق  تلك  في  يوجد  قد  ما  لمعرفة 

الخارجية.
إن عليك السفر خالل ماليين التريليونات من 
األميال أو أكثر في الفضاء من أجل الوصول إلى 
مجرة أخرى. ويكون معظم ذلك الفضاء فارغاً 
الجزيئات  بعض  فقط  يضم  وقد  الغالب،  في 
والجسيمات الغامضة وغير المرئية والتي يطلق 

عليها العلماء اسم المواد المظلمة.
علماء  فإن  ضخمة  تلسكوبات  وباستخدام 
المجرات  ماليين  رؤية  يستطيعون  الفلك 
التحرك في جميع  تتوقف عن  ال  والتي  هناك، 
طويلة  لمدة  المراقبة  أمكنك  وإذا  االتجاهات. 
قد  فإنك  سنة  مليون  من  ألكثر  تمتد  وكافية 
ترى ما يشبه فضاء جديداً، والذي يتم وبشكل 

تدريجي إضافته بين جميع المجرات.
ويمكنك أن تتخيل هذا األمر من خالل تخيلك 
من  تفريغه  يتم  بالون  على  صغيرة  لنقاط 
حيث  نفخه  إعادة  في  التفكير  ثم  ومن  الهواء، 
ستواصل النقاط التحرك بعيداً وهي تشبه في 

ذلك المجرات.
وإذا قررت مواصلة السفر إلى خارج الكون 
كما كانت رغبتك هل ستجد نفسك مجبراً على 

المرور بالقرب من المجرات بشكل النهائي؟
غير  عدد  هناك  هل  وهو  تساؤل  يثار  كما 
محدد من المجرات في كل اتجاه؟ أم سينتهي 
كل شيء؟ وفي حال انتهائها ما الذي ينتهي به 

ويشكل حداً له؟
هناك العديد من األسئلة التي لم يجب عليها 
منهم  والكثير  اآلن  حتى  محدد  بشكل  العلماء 
يفكر في أنه من الممكن أن يواصل المرء عبور 
تلك  وفي  األبد.  وإلى  اتجاه  كل  في  المجرات 
الحالة فإن الكون سيكون النهائياً وال حدود له.
نحو  المرئي  للكون  الحالي  العرض  ويبلغ 

تسعين مليار سنة ضوئية.
ومن المفترض أن وراء تلك الحدود مجموعة 

هل توجد
 نهاية وحدود للكون؟

issue 613.indd   106issue 613.indd   106 27/12/2021   11:15 AM27/12/2021   11:15 AM



107 2022 يناير العدد 613

من النجوم والمجرات العشوائية األخرى. ووفقاً 
مليار   13 من  أكثر  قبل  بدأ  الكون  فإن  للعلماء 
الذي  لحجمه  اليزال يضع حداً  هذا  وأن  سنة، 

يمكن للبشر رؤيته ويطلق عليه الكون المرئي.
شيء  يوجد  هل  وهو  آخر  تساؤل  ويثار 

خارج الكون؟ 
عندما تتخيل الكون قد تفكر في كرة عمالقة 
مليئة بالنجوم والمجرات وجميع أنواع األجسام 
لرائد  يمكن  أنه  تتخيل  وقد  الفلكية  الفيزيائية 
الكرة  رؤيته  مثل  الخارج  من  رؤيته  فضاء 

األرضية من مدار فوقها في الفضاء.
إلى  الذهاب  يمكنك  هل  أحدهم  يسأل  وقد 
حافة  وراء  ما  إلى  فيه  النظر  تستطيع  مكان 
الجرف؟ الجواب هو »ربما ال«، وهذا يعني أنه ال 
توجد »حافة« وال يوجد مكان تذهب إليه حيث 

ينتهي الكون.

إال أن العلماء يرون أن هناك جزءاً من الكون 
مازال خارجاً عن مالحظاتنا، فالكون قديم جداً، 
وال يمكن معرفة أي شيء عنه، إال عبر الضوء. 
الكون  كان  إن  معرفة  الفلك  علماء  يحاول  كما 
مسطحاً أم منحنياً على نفسه، فإذا كان مسطحاً 
فيمكن أن يكون حجمه غير نهائي، أما إذا كان 
حجمه  فسيكون  األرض  سطح  مثل  منحنياً 
محدوداً. ويمكن أن يكون الكون مسطحاً، لكنه 
مغلق على نفسه، فالخطوط المتوازية المرسومة 
على السطح تظل متوازية. وهذا أحد تعريفات 
محدود  ذات حجم  فهي  ذلك  ومع  »التسطيح« 

ويمكن أن ينطبق الشيء نفسه على الكون.
وهناك طريقة واحدة تجعلك تفكر حول هذا 
األرضية،  للكرة  تصوراً  تضع  أن  وهي  األمر 
وتتخيل أنك مخلوق يستطيع التحرك فقط على 
إلى  اتجاه  أي  في  السير  بدأت  وإذا  السطح، 

المثال واستمررت في ذلك  الشرق على سبيل 
االتجاه فإنك في آخر األمر ستجد نفسك تعود 

الى النقطة التي انطلقت منها.
وإذا كان هذا األمر يتعلق بالكون فإنه يعني 
أنه ليس بالحجم الكبير الذي بال حدود أو نهاية 

رغم أنه سيبقى أكبر مما تستطيع أن تتخيله. 
وفي أي من هذه الحاالت فإنك لن تصل أبداً 
أن  الواضح  ومن  الفضاء،  أو  الكون  نهاية  إلى 
أن  في  احتمال  أي  يوجد  ال  أنه  يرون  العلماء 
يتم النظر إلى الكون على أن له نهاية أو حدوداً.
إنه بمثابة إقليم حيث تتوقف المجرات، وحيث 
سيكون هنالك حاجز أو أي شيء مشابه لوضع 
اليوجد  اآلن  حتى  لكن  للفضاء،  وحدود  نهاية 
هذه  على  اإلجابة  يستطيع  مؤكد  وبشكل  أحد 
قرار  إيجاد  إلى  ستحتاج  التي  االستفسارات 

بشأنها من قبل علماء المستقبل.
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إشراقات إيمانية

خلق عظيم وأدب رفيع ال يتمثل به إال األصفياء وال يتطبع 
به إال األنقياء، من اتصف به عد من أكارم الناس وأشرافهم،
خلق إيماني أكدت الشريعة عليه فأرست ضوابطه وآدابه.
وهو قيمة إنسانية تزكي المجتمع وتحافظ على مرتكزاته 
ووحدة أفراده. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن 
المسلم المتصف بمبادئ اإلسالم وأخالقه يتطبع بها الخلق 

العظيم.
عليه  الله  صلى  اللِه  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ُهَرْيَرَة،  أَِبي  َعْن 
رواه  َيْعنِيِه(.  الَ  َما  َتْرُكُه  الَْمْرِء  إِْسالَِم  ُحْسِن  )ِمْن  وسلم: 

أحمد.
والترك هنا يتضمن أمرين:

األول: أن يترك فيما ال يعنيه من خصوصيات اآلخرين 
وأحوالهم.

الثاني: أن يترك الخوض فيما ال يعلمه وال يحسنه من 
األقوال واألعمال. وقد جاءت النصوص الشرعية محذرة من 
الخوض في خصوصيات اآلخرين بال مبرر شرعي وعقلي 
واجتماعي، أو أن يخوض المرء في علم ال يحسنه وال يتقنه 

أو بخوض في نشر بعلم بال ضابط في ذكره ونشره.
ْمَع  السَّ إِنَّ  ِعلْمٌ  ِبِه  لََك  لَيَْس  َما  َتْقُف  )َواَل  تعالى:  قال 

َوالْبََصَر َوالُْفَؤاَد ُكلُّ أُولَئَِك َكاَن َعنُْه َمْسئُواًل(. اإلسراء:36
وسلم:  عليه  الله  صلى  قال  البخاري:  صحيح  وفي 
)المسلم َمْن َسلَِم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر َمْن 

هجر ما حرم الله(.
عن أبي برزة األسلمي نضلة بن عبيد قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: )يا معشَر من آمَن بلساِنه ولم 
يدخْل اإليماُن قلبَه، ال تغتابوا المسلمين، وال تتَّبعوا عوراِتهم، 
فإنه من اتَّبَع عوراِتهم يتَّبُع اللُه عورَته، ومن يتَّبِع اللُه عورَته 

يفضُحه في بيتِه.( رواه أبو داود.
فمن رام خوض هذا الغمار فقد جنى على نفسه ومجتمعه 
فأهلك نفسه وبئس البوار، وأصبح المجتمع ال يستقيم عوده 

وال تتماسك أركانه.
فمن عواقب الخوض فيما ال يعني:
1. أنه مخالف للتوجيه اإلسالمي:

أنه  والسنة  القرآن  بهدي  المتمسك  المسلم  صفات  من 
يحرص على سالمة نفسه ومجتمعه وقد عد علماؤنا حديث 
النبي صلى الله عليه وسلم )من حسن إسالم المرء تركه 

ما ال يعينه(.
داود  أبو  قال  فائدة.  وأكثرها  قدراً  األحاديث  أعظم  من 
كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسمائة ألف 
حديث انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب جمعت فيه أربعة 
آالف حديث وثمانمائة حديث ذكرت الصحيح وما يشبهه 

ويقاربه ويكفي اإلنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث أحدها: 
والثاني: من  بالنيات.  األعمال  عليه وسلم  الله  قوله صلى 
ال  قوله:  والثالث  يعنيه.  ال  ما  تركه  المرء  إسالم  حسن 
يكون المؤمن مؤمناً حتى يرضى ألخيه ما يرضى لنفسه. 

والرابع: الحالل بين.
اَل  َيِعُظُه  َوُهَو  لَِرُجٍل  َقاَل  أَنَُّه  عنه  الله  ُعَمَر رضي  َوَعْن 
ك َواْحَذْر َصِديَقك اأْلَِميَن،  َتتََكلَّْم ِفيَما اَل َيْعنِيك َواْعتَِزْل َعُدوَّ
إالَّ َمْن َيْخَشى اللََّه َوُيِطيَعُه َواَل َتْمِش َمَع الَْفاِجِر َفيَُعلَِّمك ِمْن 
ُفُجوِرِه، َواَل ُتْطلِْعُه َعلَى ِسرِّك َواَل ُتَشاِوْر ِفي أَْمِرك إالَّ الَِّذيَن 

َيْخَشْوَن اللََّه.
2. أنه وسيلة لتتبع عورات اآلخرين والوقوع في الغيبة 

والبهتان:
الخمس  الكليات  حفظ  اإلسالمية  الشريعة  مقاصد  من 
ذلك  على  ورتبت  العقل(،  المال،  العرض،  النفس،  )الدين، 

أحكاماً كثيرة لتبقى هذه الكليات آمنة من أي اعتداء.
وأحوالهم  اآلخرين  خصوصيات  تتبع  االعتداء  ومن 
لها  أخرى  أعمال  تتولد  وهنا  شؤونهم،  في  والخوض 
والغيبة  التجسس  ذلك  ومن  الدنيء  الخلق  بهذا  ارتباطها 
والبغض.  والحسد  والنميمة  األخبار  وإشاعة  الظن  وسوء 
وقد جاءت النصوص محرمة هذه األخالق ومبينة عاقبتها.

نِّ  َها الَِّذيَن آَمنُوا اْجتَنِبُوا َكثِيًرا ِمَن الظَّ قال سبحانه: )يا أَيُّ
ُسوا َواَل َيْغتَْب َبْعُضُكْم َبْعًضا نِّ إِْثمٌ َواَل َتَجسَّ إِنَّ َبْعَض الظَّ

 أَُيِحبُّ أََحُدُكْم أَْن َيأُْكَل لَْحَم أَِخيِه َميْتًا َفَكِرْهتُُموُه َواتَُّقوا 
اللََّه إِنَّ اللََّه َتوَّابٌ َرِحيمٌ(. الحجرات:12.

اللَِّه  وعن ابن عمر رضي الله عنهما َقال: َصِعَد َرُسوُل 
َفَقاَل:  َرِفيٍع  ِبَصْوٍت  َفنَاَدى  الِْمنْبََر  وسلم  عليه  الله  صلى 
)َيا َمْعَشَر َمْن َقْد أَْسلََم ِبلَِساِنِه َولَْم ُيْفِض اإلِيَماُن إِلَى َقلْبِِه 
َتتَّبُِعوا َعْوَراِتِهْم َفإِنَُّه  ُتَعيُِّروُهْم َوالَ  ُتْؤُذوا الُْمْسلِِميَن َوالَ  الَ 
َمْن َتتَبََّع َعْوَرَة أَِخيِه الُْمْسلِِم َتتَبََّع اللَُّه َعْوَرَتُه َوَمْن َتتَبََّع اللَُّه 

َعْوَرَتُه َيْفَضْحُه َولَْو في َجْوِف َرْحلِِه.( رواه الترمذي
قال الشاعر:

لعمرك ما شيء علمت مكانه    
                أحق بسجن من لسان مدلل

على فيك مما ليس ينفعك قوله 
               بقفل شديد حيثما كنت اقفل

3. البوء بالخسارة:
إن تتبع اآلخرين في بيوتهم وأعمالهم وبيعهم وشرائهم 
وفي سائر يومهم يولد لدى ذلكم المتتبع قسوة في القلب 
واسودادا في الوجه، كما أنه ممحوق البركة في نفسه وأهله 

وماله.
ووهنا  قلبك  في  قساوة  رأيت  إذا  دينار:  بن  مالك  قال 

من حسن
 إسالم المرء
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في بدنك وحرماناً في رزقك فاعلم بأنك تكلمت بما 
ال يعنيك.

وقال اإلِماُم الشافعيُّ رحمه اللّه لصاحبه الرَِّبيع: 
تكلَّمَت  إذا  فإنك  يعنيك،  ال  فيما  تتكلم  ال   ! ربيُع  يا 

بالكلمة ملكتَك ولم تملكها.
لهن  خمس  عنهما:  الله  رضي  عباس  ابن  وقال 
يعنيك  تتكلم فيما ال  : ال  الموقفة  الدهم  أحسن من 
فإنه فضل وال آمن عليك الوزر وال تتكلم فيما يعنيك 
حتى تجد له موضعا فإنه رب متكلم في أمر يعنيه 
قد وضعه في غير موضعه فيعنت وال تمار حليماً وال 
سفيهاً فإن الحليم يقليك وإن السفيه يؤذيك واذكر 
واعفه  به  يذكرك  أن  بما تحب  تغيب عنك  إذا  أخاك 
عما تحب أن يعفيك منه واعمل عمل رجل يرى أنه 

مجازى باإلحسان مأخوذ باإلجرام.
يعنيه  فيما ال  تتدخل  الناس قديماً: من  قال  وقد 

سمع ما ال يرضيه.
اإلنسان ما ال يرضيه جزاء صنيعه:  فقد يسمع 
الله عنهما  ُعَمَر رضي  ْبِن  اللَِّه  َعبِْد  َعلَى  َدَخَل رجلٌ 
َوُهَو َيْخِصُف َنْعلَيِْه َفَقاَل: َيا أََبا َعبِْد الرَّْحَمِن لَْو أَلَْقيْت 
َهَذا النَّْعَل، َوأََخْذت آَخَر َجِديًدا! َفَقاَل لَُه: َنْعلِي َجاَءْت 

ِبك َهاُهنَا؟ أَْقبِْل َعلَى َحاَجتِك.
4. يسبب القطيعة والتباعد:

حثنا اإلسالم على وحدة الصف واجتماع الكلمة 
وحذرنا من كل فعل وقول يسبب التباغض والتباعد. 
والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المؤمن يألف 
ويؤلف، وأن عالقته مع اآلخرين مبنية على المودة 
والرحمة.فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )َمثَُل الُْمْؤِمنِيَن 
إَِذا  الَْجَسِد،  َمثَُل  َوَتَعاُطِفِهْم  َوَتَراُحِمِهْم  َتَوادِِّهْم  ِفي 
َهِر  ِبالسَّ الَْجَسِد  َساِئُر  لَُه  َتَداَعى  ُعْضوٌ،  ِمنُْه  اْشتََكى 

َوالُْحمَّى( رواه البخاري.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
نَّ  ، فإنَّ الظَّ نَّ الله صلى الله عليه وسلم: )إيَّاُكْم والظَّ

ُسوا، وال ُسوا، وال َتَجسَّ أْكَذُب الَحديِث، وال َتَحسَّ
َتناَفُسوا، وال َتحاَسُدوا، وال َتباَغُضوا، وال َتداَبُروا، 
ومسلم  البخاري  رواه  إْخواًنا.(  اللِه  ِعباَد  وُكوُنوا 

واللفظ له.
وقال المأمون يوماً لجلسائه لم صار الثقيل أثقل 
أحد  منهم  يجب  فلم  الثقيل  الحمل  من  القلب  على 
على  يجتمع  ألنه  فقال  أعلم  المؤمنين  أمير  وقالوا 
الحمل الثقيل الروح والبدن والثقيل تنفرد به الروح.

وقيل للشافعي: هل يمرض الروح قال: نعم من 
ثقيلين  بين  وهو  يوماً  به  فمررت  قال:  الثقالء؛  ظل 

فقلت: كيف الروح؟ فقال في النزع.
وقال ابن عطاء الصنهاجي:

ليس من الناس ولكنه 
            يحسبه الناس من الناس

أثقل في أنفس أصحابه 
         من جبل راس على راس

5. فيه إضاعة للوقت:
الوقت من أنفس ما يجده اإلنسان في الحياة وقد 
قال نبينا صلى الله عليه وسلم: )ِنْعَمتاِن َمْغبُونٌ ِفيِهما 

ُة والَفراُغ( رواه البخاري. حَّ َكثِيرٌ ِمَن النَّاِس: الصِّ

قال ابن رجب -رحمه الله تعالى-: َوَهَذا الَْحِديُث 
َيُدلُّ َعلَى أَنَّ َتْرَك َما ال َيْعنِي الَْمْرَء ِمْن ُحْسِن إِْسالِمِه، 
َفإَِذا َتَرَك َما ال َيْعنِيِه، َوَفَعَل َما َيْعنِيِه ُكلَُّه، َفَقْد َكُمَل 
َمْن  ِبَفْضِل  األََحاِديُث  َجاَءِت  َوَقْد  إِْسالِمِه،  ُحْسُن 
َحُسَن إِْسالُمُه َوأَنَُّه ُتَضاَعُف َحَسنَاُتُه، َوُتَكفَُّر َسيِّئَاُتُه، 
ُحْسِن  ِبَحَسِب  َتُكوُن  الُْمَضاَعَفِة  َكثَْرَة  أَنَّ  اِهُر  َوالظَّ

اإلِْسالِم.
عالمة  »من  الله:  رحمه  البصري  الحسن  وقال 
إعراض الله عز وجل عن العبد، أن يجعل شغله فيما 
حتى  الرجل  يفلح  »ال  مالك:  اإلمام  قال  يعنيه«،  ال 

يترك ما ال يعنيه ويشتغل بما يعنيه«.
مريض:  وهو  عنه  الله  دجانة رضي  ألبي  وقيل 
ما بال وجهك يتهلل يرحمك الله؟ فقال: ما من عمل 
ال  فيما  أتكلم  ال  كنت  اثنين  من  عندي  أوثق  شيء 
ُيلَقَّاَها  )َوَما  سليماً  للمسلمين  قلبي  وكان  يعنيني 
َعِظيٍم(؛  َحظٍّ  ُذو  إاِلَّ  ُيلَقَّاَها  َوَما  َصبَُروا  الَِّذيَن  إاِلَّ 

فصلت:35.

حدود تواصل اإلنسان باآلخرين
وبذل  والنصح  التوجيه  باب  في  هنا  يثار  ومما 
للبعيد في  أم  للقريب  ذلك  كان  الطيبة سواء  الكلمة 

نطاق األسرة أو في حدود العمل أو في غير ذلك.
فبعضهم يرى أنه ال عالقة له بما يصنعه اآلخر 
من خير أو شر من نقص أو تمام وأن مرد ذلك كله 

في حدود الحرية الشخصية.
بتتبع  والنصح  التوجيه  بذل  أن  آخرون  ويرى 
بها  أمر  التي  النصيحة  من  هو  اآلخرين  أحوال 
الرسول صلى الله عليه وسلم من دون نظر أو اعتبار 

لزمن أو مكان أو منزلة فخلطوا عمالً صالحاً
وآخر سيئاً.

عليه وسلم  الله  النبي صلى  في حديث  وبالنظر 
الذي رواه مسلم َعْن َتِميٍم الدَّاِريِّ رضي الله عنه: أَنَّ 
النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم َقاَل :) الدِّيُن النَِّصيَحُة( 

ُقلْنَا لَِمْن؟،
الُْمْسلِِميَن  ِة  َوأِلَِئمَّ َولَِرُسولِِه  َولِِكتَاِبِه  َِّه  )لِل قال: 

تِِهْم (. َوَعامَّ
قال ابن األثير رحمه الله النَِّصيَحُة: َكلَِمةٌ ُيَعبُِّر ِبَها 
َعْن ُجْملٍَة، ِهَي إَِراَدُة الَْخيِْر لِلَْمنُْصوِح لَُه، َولَيَْس ُيمكُن 
أَْن ُيَعبَّر َهَذا الَْمْعنَى ِبَكلَِمٍة َواِحَدٍة َتْجَمع َمْعنَاُه َغيَْرَها.
فمالحظة أحوال اآلخرين تعتريه األحكام الخمسة:

عالقة  في  خاصة  واجباً  هنا  التدخل  كون  فقد 
األب مع أبنائه أو الرجل في أسرته أو المسؤول مع 
موظفيه، أو مما يترتب عليه ضرر على المجتمع أو 

مما قد يلحق ذلك اإلنسان ضرر في نفسه وأهله.
اآلخر مع  في تحسن عالقة  يكون مستحباً  وقد 
يتعلق  ما  أو  عمله  أو  بيته  في  كان  سواء  اآلخرين 

بهيئته وعمله.
اإلنسان مع صحبه  في عالقة  مباحاً  يكون  وقد 

ومع من حوله فيما يال يكرهه هو من السؤال.
 وقد يكون مكروهاً؛ فيما يشعر من حرج أو غير 

ذلك.
وقد يكون محرماً إن ترتب عليه إلحاق الضرر به. 
أو تم التوصل إليه عبر التجسس والتحسس، وتتبع 

عورات اآلخرين ونشرها

ومن حسن إسالم المرء المحافظة على وقته فال 
الخوض فيما  يخوض فيما ال فائدة فيه، ومن ذلك 

ال يعنيه.
قال الحسن: قال عمر: ثالث من الشقاء أن يجد 
ما  أخيه  من  يذكر  أو  يأتي؛  فيما  أخيه  على  الرجل 

يعرف من نفسه؛ أو يؤذي جليسه بما ال يعنيه.
عمراً  له  يهيئ  أن  لعبده  الله  توفيق  عالمة  فمن 
يقضيه في طاعته وفيما يعود له بالخير والفائدة له 
عنهما  الله  عمر رضي  بن  عبدالله  فعن  ولمجتمعه، 
الله عليه وسلم: )أحبُّ  الله صلى  قال: قال رسول 
الناِس إلى اللِه أْنَفُعُهْم لِلنَّاِس، وأحبُّ األعماِل إلى اللِه 
يْكِشُف عنُه  أْو  يْدِخلُُه على مسلٍم،  ُسُرورٌ  عزَّ وجلَّ 
ُكْرَبًة، أْو يْقِضي عنُه َدْينًا، أْو َتْطُرُد عنُه ُجوًعا، وألْن 
أَْمِشي مع أٍَخ لي في حاَجٍة أحبُّ إِلَيَّ من أْن اْعتَِكَف 
و  شهًرا،  المدينِة(  مسجَد  )يعني  المسجِد  هذا  في 
َمْن َكفَّ غضبَُه ستَر اللُه َعْوَرَتُه، و َمْن َكَظَم َغيَْظُه، 
ولَْو شاَء أْن ُيْمِضيَُه أَْمَضاُه َمألَ اللُه قلبَُه َرَجاًء يوَم 
القيامِة، وَمْن َمَشى مع أَِخيِه في حاَجٍة حتى تتََهيَّأَ لُه 
أَْثبََت اللُه َقَدَمُه يوَم َتُزوُل األَْقَداِم ، )وإِنَّ ُسوَء الُخلُِق 
ُيْفِسُد الَعَمَل ، كما ُيْفِسُد الَخلُّ الَعَسَل( رواه الطبراني.

6. التعرض للمحاسبة األخروية:
سبحانه  والله  العمل،  جنس  من  الجزاء  إن 
تتبع عورات اآلخرين مترصداً  بالمرصاد، فكل من 
لهم في صباحهم ومسائهم وحزنهم وسعادتهم، فقد 
تعرض للسخط، وبرز للعقوبة الدنيوية واألخروية. 
والسيئات،  الحسنات  من  بجبال  أتى  قد  كان  وإن 
فظلم الناس وأذيتهم عاقبته وخيمة. فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: )أََتْدُروَن ما الُمْفلُِس؟ قالوا: الُمْفلُِس ِفينا َمن 
تي  أُمَّ ِمن  الُمْفلَِس  إنَّ  فقاَل:  َمتاَع،  وال  له  ِدْرَهَم  ال 
وَيأْتي  وَزكاٍة،  وِصياٍم،  بَصالٍة،  الِقياَمِة  َيوَم  َيأْتي 
وقْد َشتََم هذا، وَقَذَف هذا، وأََكَل ماَل هذا، وَسَفَك َدَم 
هذا، وَضَرَب هذا، فيُْعَطى هذا ِمن َحَسناِتِه، وهذا ِمن 
َحَسناِتِه، فإْن َفنِيَْت َحَسناُتُه َقبَْل أْن ُيْقَضى ما عليه 
أُِخَذ ِمن َخطاياُهْم َفُطِرَحْت عليه، ُثمَّ ُطِرَح في النَّاِر( 

رواه مسلم.
ولقوله صلى الله عليه وسلم )إَِذا أَْحَسَن أََحُدُكْم 
إِْسالَمُه، َفُكلُّ َحَسنٍَة َيْعَملَُها، ُتْكتَُب ِبَعْشِر أَْمثَالَِها إِلَى 
ِبِمثْلَِها  ُتْكتَُب  َيْعَملَُها،  َسيِّئٍَة  َوُكلُّ  ِضْعٍف،  ِماَئِة  َسبِْع 

َحتَّى َيلَْقى اللََّه( متفق عليه. 

الن�سو�ض ال�سرعية 

جاءت حمذرة من 

اخلو�ض يف خ�سو�سيات 

الآخرين بال مربر �سرعي 

وعقلي واجتماعي
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سيارة BMW iX، الرائدة في مجال التكنولوجيا 
المتطورة من مجموعة BMW، باتت جاهزة لإلنتاج. 
وهذه المركبة الرياضية األولى التي صممت على 
أنها سيارة كهربائية بالكامل من البداية إلى النهاية، 
ومتعة  واالستدامة،  التصميم،  مستقبل  على  تركز 
والتنوع،  محلياً،  االنبعاثات  من  الخالية  القيادة 
جديدة  أدوات  مجموعة  إلى  استناداً  والرفاهية 
تركز على المستقبل. وقد ُبدئ إطالقها في السوق 

العالمي في نوفمبر الماضي.

خصائص قيادة متوازنة 
ودفع  رشيقة؛  أيضاً  ولكنها  ومريحة  صلبة 
قرب  العجالت  انزالق  من  وحد  كهربائي،  رباعي 
المشغل، والمخمدات المتعلقة بالرفع ضمن المزايا 
المحاور،  ثنائي  هوائي  تعليق  ونظام  القياسية، 
ومخمدات يتم التحكم فيها إلكترونياً، ونظام توجيه 
نشط متكامل، وعجالت أداء هوائي وإطارات مخففة 

للضوضاء ضمن المزايا االختيارية.
 BMW مختلفين:  بطرازين  المبيعات  تنطلق 
حصاناً،   523 كيلوواط/   385 بقوة   iX xDrive50
 19.8  -  23.0 من  الكهربائية  الطاقة  واستهالك 
ثاني  وانبعاثات  كم،   100 الساعة/  في  واط  كيلو 
أكسيد الكربون تبلغ 0 غ/ كم، ومدى قيادة يصل 
بقوة   BMW iX xDrive40 وسيارة  كم؛   630 إلى 
الطاقة  واستهالك  حصاناً،   326  / كيلوواط   240
الكهربائية من 22.5 - 19.4 كيلو واط في الساعة / 
100 كم، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون تصل إلى 

0 غ/ كم، ومدى قيادة يصل إلى 425 كم.  

يصل طراز BMW iX M60 الحقاً - بأكثر من 
440 كيلوواط / 600 حصان وأداء أكثر ديناميكية 

للدفع الرباعي.
كيلو   21.6 الكهربائية:  الطاقة  استهالك  معدل 
 ،)WLTP )دورة  كم   100  / الساعة  في  واط 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون: 0 ج / كم. 
BMW eDrive مزود  الخامس من تقنية  الجيل 
بوحدة متكاملة من المحرك الكهربائي وإلكترونيات 
أحدث  إلى  باإلضافة  الحركة،  وناقل  الطاقة  نقل 

تقنيات خاليا البطارية.
يولد نظام القيادة أقصى عزم دوران يبلغ 765 
 BMW iX نيوتن متر )564 رطالً-قدم( في سيارة
xDrive50، و630 نيوتن متر )464 رطالً-قدم( في 

.BMW iX xDrive40 سيارة

 62  / كم/ ساعة   100 إلى  من صفر  التسارع 
ميالً في الساعة: 4.6 ثانية لطراز ايدرايف 50 و6.1 

ثانية للطراز ايدرايف 40.
البطارية عالية الجهد بمحتوى إجمالي من الطاقة 
 BMW يبلغ 111.5 كيلو واط في الساعة في سيارة
في  الساعة  في  واط  كيلو  و76.6   ،iX xDrive50

 .BMW iX xDrive40 سيارة
القابل  أو  التكيفي  االسترداد  اختيار  يؤدي 
الكفاءة  زيادة  إلى  الكبح  لطاقة  الفردي  للتعديل 
وتمكين الشعور بدواسة واحدة واستخدام وظيفة 

االنسياب - اعتماداً على الحاجة وحالة المرور.
وظيفة  مع  متكامل  وتبريد  تدفئة  نظام  وهاك 
الجهد  عالية  الداخلية  للبطارية  حرارية  مضخة 

ونظام القيادة.
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سيارات

للبطارية عالية  التوقعية  الحرارية  اإلدارة  تعمل 
الجهد على تحسين كفاءة الشحن.

تتيح وحدة الشحن المدمجة من محطات الشحن 
 200 إلى  تصل  بسرعة  المستمر  بالتيار  السريع 
كيلو واط )BMW iX xDrive50( أو 150 كيلو واط 

.)BMW iX xDrive40(
نة إلى مستوى  وتعتبر ديناميكيات هوائية ُمحَسّ

عال، ويبلغ معامل الجر: 0.25.
كما نشهد في هذا الطراز الجديد اإلطالق األول 
 BMW التحكم/التشغيل  نظام  من  الجديد  للجيل 
iDrive حيث التركيز الواضح على وظائف الشاشة 
المنحنية   BMW شاشة  مع  باللمس  تعمل  التي 
األوامر  باستخدام  الطبيعي  والحوار  الجديدة 
 BMW الصوتية مع المساعد الشخصي الذكي من
عرض  مجموعة  مكثف.  بشكل  ترقيته  تمت  الذي 
بالكامل تتكون من شاشة معلومات قياس  رقمية 

12.3 إنش وشاشة تحكم قياس 14.9 إنش.
اختيار  نطاق   New My Modes برنامج  يوسع 
البرامج  ترقيات  تعمل  حيث  السيارة  إعدادات 
برنامج  إبقاء  على  الطلب  عند  والوظائف  ُبعد  عن 

السيارة »محدثاً دائماً«.
ويتم التنقل باستخدام خرائط BMW السحابية، 
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وفيديو الواقع المعزز على شاشة التحكم. تخطيط 
المسار، ومن ضمنها التوقفات في منتصف الرحلة 
إلعادة شحن البطارية باستخدام الشحن المتصل.

لقطات  ألخذ  الداخلية  الكاميرا  استخدام  يمكن 
أثناء الرحلة.

وتعتبر سيارة BMW iX رائدة في مجال نقل 
البيانات بتقنية الجيل الخامس ويتم دمج حسابات 
الهاتف المحمول الشخصية في السيارة باستخدام 

شريحة eSIM الشخصية.

توفر مجموعة األدوات التكنولوجية الجديدة في 
سيارة BMW iX إمكانات رائعة للمضي قدماً في 

تطوير وظائف القيادة والوقوف اآللية.
المستشعرات  من  الجديد  الجيل  ويشكل 
الحوسبة  ومنصة  الجديدة  البرامج  ومجموعة 

القوية ذكاًء استثنائياً.
وهناك خمس كاميرات وخمسة أجهزة استشعار 
فوق  بالموجات  استشعار  جهاز  و12  للرادار 

الصوتية تراقب محيط السيارة.

مساعدة  أنظمة  من  تكامالً  األكثر  والمجموعة 
السائق التي اعتمدت ضمن المعايير القياسية في 
االصطدام  من  التحذير  على  تعمل   BMW طراز 
االنعطاف  عند  القادمة  المرور  وحركة  األمامي 
يساراً )في البلدان التي تسير فيها المركبات على 
اليمين( والمشاة وراكبي الدراجات عند االنعطاف 

إلى اليمين.
وظيفة  مع  الطرق  مفترق  من  تحذير  وهناك 
يتوفر  المدينة.  طرقات  في  آلياً  المكابح  استخدام 
مساعد التحكم في التوجيه والمسار في العديد من 

المواقف.
مع  النشط  السرعة  مثبت  النظام  يتضمن  كما 
ركن  ومساعد  التلقائي  السرعة  تحديد  مساعد 
المساعدة  الخلفية  الكاميرا  )يتضمن  السيارات 
ومساعد الرجوع للخلف( ضمن المزايا القياسية. 
بالس  الركن  مساعد  الخيارات  ضمن  ويتوفر 

وكاميرا منع السرقة. 
البصري  التصميم  ذات   BMW شبكة  وتعمل 
تقريباً  بالكامل  والمغلقة  رأسياً  والمثبتة  المذهل 
والرادار  الكاميرا  بتقنية  مزودة  ذكاء  كلوحة 
رفيعة  وخلفية  أمامية  مصابيح  وهناك  المدمجة. 
كهربائية،  أبواب  وفتحات   ،LED نوع  من  للغاية 
نظام  مع  للخلف  الرجوع  على  مساعدة  وكاميرا 
تنظيف مدمج في شارة BMW على الباب الخلفي.

تتميز السيارة بهندسة معمارية داخلية مطورة 
تخلقها  بالراحة  تشعرك  فاخرة  بأجواء  حديثاً 
الرفيعة  العدادات  ولوحة  الواسعة  المساحة 
والمقاعد المطورة حديثاً مع مساند رأس متكاملة 
تظليل  مع  للغاية  كبير  بانورامي  زجاجي  وسقف 

كهربائي.
يوفر عدم وجود نفق مركزي مساحة إضافية 
لألرجل ومساحة للتخزين، باإلضافة إلى كونسول 
عالية  أثاث  قطعة  وكأنه  ليبدو  مصمم  مركزي 

الجودة.
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احتفلت دولة اإلمارات في بداية ديسمبر باليوبيل الذهبي ومرور خمسين عاماً على االتحاد، وربما كانت الصفة األبرز 
الحتفاالت هذا اليوم الوطني هي الهدوء على الرغم من الفرحة العارمة بما تحقق من إنجازات في رحلة قصيرة، لكن اإلنجازات 
كانت فيها عظيمة. اكتسبت االحتفاالت صفة الهدوء ألنها جاءت بعد ضجيج أحدثه ما تحقق في السنوات الماضية التي تعد 
زمناً قياسياً للوصول إلى المريخ أو استضافة إكسبو أو تحقيق مناصب ريادية في منظمات دولية مثل اإلنتربول، فكانت أيام 

عيد االتحاد الخمسين استراحة محارب بعد مرحلة البناء والتعمير والنهضة التي نقطف ثمارها اليوم. 
االحتفال بالخمسين واالستعداد للمئوية أحاالنا إلى التأمل والتفكير نحو المستقبل، وطرحنا تساؤالت في غاية األهمية: ما 
الذي يمكن أن نحققه بعد كل ما تحقق؟ وما الذي سيحدث فارقاً في الخمسين سنة المقبلة بعد كل الفروقات التي أحدثناها 
على المستويين المحلي والعالمي؟ وما هي المشاريع التي قد نكون جزءاً منها؟ أسئلة كثيرة يفرضها ما تحقق وما أنجز وما 

وصلت اليه االمارات في الخمسين عاماً في جميع المجاالت. 
فقط،  المحلي  وليس  العالمي  المستوى  وفق  أن يصمم  ينبغي  الحالية  المعطيات  وفق  به  والتنبؤ  المستقبل  استقراء  إن 
فالتطلعات المحلية فاقت سقف التوقعات وحققت ما كنا نتطلع إليه حكومة وشعباً، لكن البحث في المعايير العالمية والرؤى 
المنبثقة عنها هي التي تقدم وحدها اإلجابات على التساؤالت التي تدور في أذهان الجميع، واالستقراء يتطلب بحثاً عميقاً في 
جميع المجاالت يركز على وجهة اإلمارات نحو العالمية، في كل المجاالت. فوزارة الصحة االتحادية والهيئات الطبية المحلية 
معنية بتقديم اإلجابات عن تطلعات الدولة في الخمسين المقبلة، ووزارة التربية ومجالس التعليم معنية باستكشاف توجهات 
التعليم ومجاالته وإقناع الجميع من الجيل الحالي وأجيال المستقبل لالنضمام إليها، وهلم جرا في جميع القطاعات سواء أكانت 
بيئية أم خدمية أم أمنية، فمن دون البحث واالستطالع العميق ال يمكن أن تكون إجاباتنا بعمق الطموح وما حققناه وما سبقنا 
الغير فيه. ولربما تكون رحلة مسبار األمل دليالً قاطعاً على أن الحلم الذي احتضنته اإلمارات منذ السبعينيات لم يظل على 
صورته في أذهان الحالمين وقتها أمثال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الدولة ولم يكن ليتحقق لو لم 

يتبعه بحث وخطة عمل واضحة أداها المنجزون باقتدار.
هذا النوع من البحث وما يقتضيه من العلم والعمل معاً يتطلب تركيزاً عالياً يفوق تركيزنا الذي بذلناه في المراحل السابقة، 
ألن التحديات التي يواجهها العالم اليوم كبيرة ومتعددة، وأصبحت خارج نطاق السيطرة أحياناً نحو جائحة كوفيد19-، وهو 
الذي أظهر وفاضل بين األنظمة الدولية وكفاءتها في االستعداد لمثل حاالت الطوارئ التي واجهها العالم وما زال يرزح تحت 

تبعاتها. 
»مئوية اإلمارات 2071« التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، تقدم رؤية شاملة وطويلة األمد تمتد خمسة عقود، وتشّكل خريطة واضحة للعمل الحكومي طويل المدى، 
لتعزيز سمعة الدولة وقوتها الناعمة. ولها محاور محددة أهمها االستثمار في الشباب وإعدادهم بالمهارات والمعارف التي 
التي تملك مفاتيح  التعليم ومجاالته  التركيز على  أن يكون من دون  الشباب ال يمكن  المتسارعة، وتأهيل  التغيرات  تواكب 
المستقبل وتملك تصدر اإلمارات في مواقع ريادية في المنظمات الدولية، فالريادة في مثل هذه المواقع تفرض تغييراً وتحسيناً 
وتطويراً في األداء ينعكس بالتالي على أداء المؤسسات داخلياً والعاملين فيها. فرئاسة اإلنتربول مثالً لم تأت من فراغ، بل 
جاءت نتيجة عمل متواصل منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، فقد كانت اإلمارات توفد ضباطاً يقدمون محاضرات في اإلنتربول، 
والفوز باستضافة إكسبو لم يأت على طبق من ذهب، بل نتيجة عالقات وثيقة مع المجتمع الدولي، وبنية تحتية تم االستثمار 

فيها مبكراً، وعلى ذلك كله يمكن القياس. 
كلنا مسؤول عن تحقيق الرؤية المئوية، وكلنا بحاجة ألن نكون باحثين عن الفرص في مختلف الوجهات، وكلنا بحاجة إلى 
أدوات جديدة للتمكين في الوصول إلى العالمية وفق معطيات الحاضر وتطلعات المستقبل. ولذلك يمكن القول إن عيد االتحاد 
الخمسين هو البداية لالنطالق نحو المئوية بأدوات جديدة ومنهجية مختلفة وبرؤى عالمية تفتش عما كان بعيداً علينا وما 
يجب أن يكون بأيدينا، فالمكتسبات التي تحققت نعول في الحافظ عليها والبناء على األكثر منها. وهذا هو المأمول والمرجو.
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صاحب السمو الشيخ خليفـة بن زايـد آل نهيان
رئيس الدولة “حفظه ا�”

وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
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وأصحاب السمو أعضاء المجلس االعلى حكام ا�مارات 
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