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مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية

يختتم نهاية هذ� �ل�ضهر معر�ض �إك�ضبو 2020 دبي، بعد �ضتة �أ�ضهر من �نطالق �أف�ضل 

�إك�ضبو على �الإطالق، رغم �لتحديات �لتي جاءت ب�ضبب جائحة كورونا، �إال �أن دولة 

�الإمار�ت �أثبتت للعامل مرة �أخرى �أنها �أهل الأي حتٍد، فكانت �لنتيجة جناحًا منقطع 

�لنظري لهذ� �لتجمع �الإن�ضاين �لعاملي على �أر�ض ز�يد �خلري. 

وعلى مد�ر 180 يومًا من �نعقاد �لن�ضخة �لعربية �الأوىل على �الإطالق لـ»�إك�ضبو«، 

�ضهدت �لدولة حر�كًا دبلوما�ضيًا و�ضيا�ضيًا و�قت�ضاديًا بالغ �لن�ضاط و�حلركة، حيث 

��ضتقبلت �لدولة ح�ضدً� كبريً� من زعماء �لعامل، �حتفااًل بهذ� �حلدث �لعاملي، و�أّم 

ماليني �لزو�ر �أروقة �إك�ضبو م�ضتمتعني مبا قدمه من مبادر�ت و�بتكار�ت وفعاليات 

ثقافية وفنية و�جتماعية وعلمية وريا�ضية مبهرة، وفر�ضة عي�ض �لتجربة �لغنية 

و�لهادفة لـ»�إك�ضبو«. 

 وك�ضف �إك�ضبو دبي حلكومات �لعامل و�ضعوبه عن قدرة �الإمار�ت على تنظيم �لدورة 

�الأف�ضل يف تاريخ هذ� �ملعر�ض، وعّززت مكانة �لدولة وجد�رتها يف ��ضت�ضافة كربى 

�لفعاليات و�أهمها، مب�ضتويات تفوق �ملعايري �لعاملية.

ومب�ضاركة 192 دولة جنح  �إك�ضبو دبي يف �ضحن �لطاقات �الإيجابية يف �لعامل �أجمع، 

ملو�جهة �لتحديات �لتي فر�ضتها �أكرب و�أقوى جائحة �ضحية و�جهت �لعامل وتوحيد 

�لدول جتاهها؛ �إذ �أ�ضاد زو�ر �ملعر�ض وقادة �لعامل مبدى م�ضاهمة »�إك�ضبو« �لكبري 

بالق�ضايا  وعًيا  �أكرث  عامل  نحو  و�النطالق  �جلائحة،  من  �لعاملي  �لتعايف  تعزيز  يف 

و�ملجتمعية  و�ملناخية  �القت�ضادية  للتحديات  حلول  توفري  يف  ورغبة  �ل�ضحية، 

لتحقيق م�ضتقبل �أف�ضل لالأجيال �جلديدة.

فمنذ �للحظة �الأوىل النطالق دورته �حلالية، ��ضتعر�ضت �لدول �مل�ضاركة �أف�ضل ما 

لديها من مقومات يف كل �ملجاالت، لتعزيز عجلة �لتنمية ومو�كبة �القت�ضاد �لعاملي 

وحتقيق �لتنويع �القت�ضادي وزيادة دور �لقطاعات غري �لنفطية يف �إحد�ث �لتو�زن 

�ملطلوب يف �لناجت �ملحلي، فكان بذلك منطَلقًا ملرحلة جديدة من �الزدهار، �ضي�ضهم 

يف تهيئة منو �قت�ضادي يطول �ضد�ه �ملنطقة كلها، خ�ضو�ضًا يف قطاعات �ل�ضياحة 

�ملبا�ضرة  �لعمل  �آالف فر�ض  �ضيوّفر ع�ضر�ت  كما  و�الأعمال وغريها،  و�لتكنولوجيا 

وغري �ملبا�ضرة، وي�ضاعد على تبّني �ملبادئ �الأ�ضا�ضية يف �البتكار و�ل�ضر�كة و�لتعاون 

الدويل.

وعلى مدى عمر �إك�ضبو 2020 دبي، عاين زو�ر �ملعر�ض من جميع �أنحاء �لعامل �أوجه 

�لتطور �لكبرية، �لتي �ضهدتها �لدولة بعد 50 عامًا قطعتها لتحقيق �إجناز�ت جتاوزت 

جميع �لتحديات، كما تخّطط لـ 50 عامًا جديدة مملوءة باالآمال و�لطموحات �لتي 

ال حتّدها حدود، مت�ضلحة يف �ضبيل حتقيق ذلك كله بدعم قيادتها �لر�ضيدة �لتي 

�آمنت بقدرة �أبناء �الإمار�ت ووفرت لهم كّل �ضُبل �لنجاح، فكانت ثمرة ذلك �أّن دورة 

�أر�ض �الإمار�ت �لتي متّد يد �لعون و�لت�ضامح ل�ضعوب �لعامل كعهدها  »�إك�ضبو« على 

د�ئمًا، باتت هي �لدورة �الأف�ضل يف تاريخ هذ� �حلدث �لعاملي، و�ضّكلت نقطة �نطالق 

جديدة مل�ضرية �لنمو و�لتطوير و�لتنمية.

وحياكم �هلل.
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العدد 615 مارس 82022

أقوال ومواقف
مواقف ومقوالت مؤسس الدولة وباني نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

ب الله ثراه«،  والتي بها تستمر مسيرة دولة االتحاد نحو غد أكثر إشراقاً. »طيَّ

إن القائد الحقيقي هو الذي ينظر  إلى شعبه نظرته إلى أفراد أسرته 
يالحظه دائمًا ويتابعه ويسأل عنه، ومن البراهين الواضحة اللتقاء 

القائد بالشعب هو الحوار المفتوح الذي أدعو دائمًا إليه.. وإنني أكرر 
دائمًا أنني رب أسرة واحدة تكّون دولة االتحاد.
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9 العدد 615 مارس 2022

بالنسبة لنا في دولة اإلمارات العربية المتحدة، ال يعتبر 
موضوع حماية البيئة مجرد شعار، أو كلمات مجردة من أي 
مضمون، بل هو في الواقع جزء ال يتجزأ من تاريخنا وتراثنا 

ونمط حياتنا. لقد كنا وال نزال ملتزمين بمبدأ التعايش بين 
اإلنسان والطبيعة .
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أخبار الوطن

خليفة بن زايد: 
جهود �الإمار�ت �لبيئية تعك�ض �اللتز�م �لوطني و�الأخالقي

أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
»حفظه الله« أن الجهود الرائدة لدولة اإلمارات في مجال البيئة تعكس 
االلتزام الوطني واألخالقي الذي تقوم عليه رؤيتها في مجال التنمية 
تفرض  التي  المناخي  التغيّر  تأثيرات ظاهرة  من  والحّد  المستدامة، 
علينا جميعاً التكاتف لمواجهة تداعياتها، وذلك بما ينسجم مع »مبادئ 
الخمسين« واستراتيجيات دولة اإلمارات التنموية، وبما يتماشى مع 
الوالد المؤّسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان  رؤية 
»طيّب الله ثراه«، والقائمة على مقولته »نأخذ من بيئتنا قدر حاجتنا، 
ونترك فيها ما تجد فيه األجيال القادمة مصدراً للخير ونبعاً للعطاء«.
الله«  »حفظه  الدولة  رئيس  السمو  لصاحب  كلمة  في  ذلك  جاء 
بمناسبة »يوم البيئة الوطني« الخامس والعشرين حيث أوضح سموه:

ُيمثّل »يوم البيئة الوطني« الذي تحتفل به دولتنا للسنة الخامسة 
والعشرين مناسبة وطنية، نستحضر فيها جهود الدولة قيادًة وشعباً 
على مدى الخمسين سنة الماضية في حماية البيئة، والمحافظة على 
الموارد الطبيعية التي حباها الله أرضنا الغالية، واستثمارها وفق نهج 
ُمستدام ُيحّقق التنمية واالزدهار للوطن والرفاهية للسكان، وُيرّشد 
استخدام مصادر الثروة، ويحّد من التلوث البيئي، ويعود بالنفع على 

أجيال المستقبل بما يضمن حقوقهم في خيرات وطنهم.
وأضاف سموه أن الجهود الرائدة لدولة اإلمارات في مجال البيئة 
تعكس االلتزام الوطني واألخالقي الذي تقوم عليه رؤيتها في مجال 
التي  المناخي  التغيّر  ظاهرة  تأثيرات  من  والحّد  المستدامة،  التنمية 
ينسجم  بما  تداعياتها، وذلك  لمواجهة  التكاتف  علينا جميعاً  تفرض 
مع »مبادئ الخمسين« واستراتيجيات دولة اإلمارات التنموية، وبما 
يتماشى مع رؤية الوالد المؤّسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان »طيّب الله ثراه«، والقائمة على مقولته بأن »نأخذ من بيئتنا 
قدر حاجتنا، ونترك فيها ما تجد فيه األجيال القادمة مصدراً للخير 

ونبعاً للعطاء«.
وتابع سموه أنه بالتزامن مع استضافتنا »مؤتمر األطراف في اتفاقية 
األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ« في دورته الثامنة والعشرين 
سنة 2023 فقد ارتأينا اختيار »العمل من أجل المناخ« شعاراً لـ»يوم البيئة 
الوطني« الخامس والعشرين، لنُكثّف وعي وُمشاركة جميع فئات المجتمع 
تداعياته،  التكيّف مع  قدرات  المناخي وتعزيز  التغيّر  ُمسبّبات  للحّد من 
جائحة  مع  فائق  بنجاح  التعامل  والمشاركة  بالتعاون  استطعنا  فمثلما 
كورونا وتداعياتها الصحية واالجتماعية واالقتصادية، فنحن قادرون على 
تعزيز قدرات عملنا من أجل المناخ، بما يضمن تحقيق األهداف الدولية 
على  للحفاظ  األرض  درجة حرارة  ارتفاع  تقليل مستويات  إلى  الرامية 
الموارد الطبيعية وصون التنّوع البيولوجي، وبما ُيسهم في توفير الرخاء 

والرفاهية والصحة واالستقرار والسعادة لنا ولألجيال الُمقبلة.
وذكر سموه أنه منذ انضمام دولة اإلمارات إلى »اتفاقية األمم المتحدة 
اإلطارية بشأن تغيّر المناخ« و»بروتوكول كيوتو«، وجهودها في تحفيز 
»اتفاق باريس  بعد توقيعها على  المناخي عالمياً  العمل  وتسريع وتيرة 
الحياد  تحقيق  إلى  للسعي  االستراتيجية  المبادرة  وإطالقها  للمناخ«، 
المناخي 2050، فإنها تعمل على بناء مستقبل أفضل ألبنائها والمقيمين 
النظيفة  الطاقة  حلول  تبنّي  في  عالمي  أنموذج  وتقديم  أرضها،  على 
الحكومية  لمؤّسساتنا  الدعوة  ُنجّدد  النهج،  لهذا  وتأكيداً  والمتجّددة، 
وشركات قطاعنا الخاص وجمعيات النفع العام وأفراد المجتمع كافة إلى 
تحّمل مسؤولياتهم المجتمعية واألخالقية واإلنسانية في العمل من أجل 

حماية البيئة والمناخ. 

.. ويتلقى رسالة جوابية من سلطان عمان 

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« 
رسالة ُشكر جوابية من أخيه صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق سلطان 
سلطنة عمان الشقيقة، وذلك رداً على التهنئة التي بعث بها سموه لجاللته بمناسبة 

ذكرى توليه مقاليد الحكم في السلطنة.
وأعرب جاللة السلطان هيثم بن طارق عن شكره وتقديره لسموه، متمنياً له 
دوام الصحة والعافية، وأن يحقق للشعب اإلماراتي كل التقدم والرقي واالزدهار.
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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
الله«،  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 
المرشحين  من  واألربعين  السادسة  الدورة  تخريج  احتفال 
الضباط في كلية زايد الثاني العسكرية بمدينة العين، تزامناً مع 
االحتفال بمرور خمسين عاماً على قيام دولة االتحاد، واالحتفال 

باليوبيل الذهبي للكلية.
ونّوه سموه بعطاء خريجي الكلية، والذي يعد مرآة تعكس 
الثوابت الوطنية الراسخة التي أرسى أسسها المغفور له الشيخ 
الوطن،  حب  في  ثراه«  الله  »طيّب  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد 
والبذل بال حدود في سبيل رفعته وصون كرامته والحفاظ على 
هيبته، وهي الثوابت التي يواصل صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعلى للقوات المسلحة 
»حفظه الله« تدعيم أركانها، بدعم ومتابعة من صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 

األعلى للقوات المسلحة، لتظل دولة اإلمارات عزيزة شامخة أبيّة 
في كل وقت وحين.

وقد بدأ االحتفال بعزف السالم الوطني، أعقبه مشاهدة صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم »رعاه الله« لطابور الخريجين. ثم قام سموه بتكريم 
المتفوقين وأوائل الخريجين وقائد المراسم، وهنّأ سموه الُمكرَّمين لتفوقهم، متمنياً 

لهم مزيداً من النجاح والتميز في صفوف القوات المسلحة.
بعدها شاهد سموه عرضاً عسكرياً للمشاة.

على  عاماً  خمسين  مرور  بمناسبة  تذكارية  هدية  سموه  تلّقى  الختام،  وفي 
تأسيس الكلية. واُلتقطت لسموه الصور التذكارية مع الخريجين  ومع عدد من 

قدامى خريجي الكلية بمناسبة يوبيلها الذهبي.

.. ويشهد تخريج ضباط في كلية زايد العسكرية 

.. ويتلقى رسالة جوابية من سلطان عمان 

محمد بن راشد   يد�ضن »متحف �مل�ضتقبل«
دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 
مبنى  أجمل  يعد  والذي  المستقبل،  متحف  الله«  »رعاه 
على وجه األرض، والمعلم األيقوني المعرفي الجديد في 
دبي، والذي سيكون مركزاً علمياً وفكرياً من نوع جديد، 
وأكبر منصة في المنطقة لدراسة المستقبل واستشرافه 
وتصميمه، ضمن رؤية ُمعمَّقة تسعى إلى حشد العقول 
الفكرية  والطاقات  والخبرات  والعلماء  والباحثين 
واإلبداعية في المنطقة والعالم، وبناء شبكة من الشراكات 
في  والبحثية  العلمية  والمراكز  المؤسسات  كبريات  مع 
التغيرات  العالم، والعمل على بناء نقاشات معمَّقة حول 
التنموية  القطاعات  شتى  في  المستقبلية  واالتجاهات 

واالقتصادية والعلمية والمجتمعية واإلنسانية.
جاء ذلك في احتفالية ضخمة أقيمت في ساحة متحف 
المستقبل  »متحف  سموه:  قال  حيث  بدبي،  المستقبل 
عالمية..  علمية  ومنصة  تغيير..  وأداة  أمل..  رسالة 
وآلية مؤسسية متكاملة الستشراف مستقبل أفضل لنا 

اإلنساني..  للخيال  ترجمة  هو  المستقبل  »متحف  سموه:  وأضاف  جميعاً«. 
وتجسيد لإلرادة اإلماراتية التي تواصل التفوق على نفسها.. متحف المستقبل 
الفكرية  والطاقات  والخبرات  والعلماء  والباحثين  للعقول  ملتقًى  سيكون 
واإلبداعية من كل أنحاء العالم«. ورأى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد 
آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل أن »متحف 
المستقبل سيكون مختبراً معرفياً وفكرياً لمدن المستقبل وحكومات المستقبل.. 
وسيرسخ تفّوق دبي المستقبلي.. دور متحف المستقبل سيكون أساسياً في 

رسم خريطة الطريق للقطاعات االستراتيجية الرئيسة كافة في دبي«.
وأوضح سمّو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية: »محمد بن راشد أراد عبر متحف 
المستقبل مأسسة استشراف المستقبل واستكشاف فرصه واالستفادة منها 
لترسيخ تنافسية الوطن.. نسعى من خالل متحف المستقبل إلى تعزيز التحول 

نحو اقتصاد المعرفة واستشراف حلول علمية وعملية لتحديات الغد«.
وسلط معالي محمد عبدالله القرقاوي رئيس متحف المستقبل في كلمة له 
الضوء على أوجه التشابه بين فكر وفلسفة صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم وبين متحف المستقبل من خالل سبع نقاط رئيسة، قائالً: »إن 
متحف المستقبل بمحتواه ومفهوم المتجدد والمتطور باستمرار يعكس فكر 
ورؤى محمد بن راشد المتجددة والمواكبة للمتغيرات والمتميزة بتجدد الخطط 

وتجدد األفكار وتجدد األدوات«.
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محمد بن زايد وأردوغان يبحثان �لعالقات �لثنائية 

ولي عهد أبوظبي ورئيس الوزراء الهندي يطلقان الرؤية اإلماراتية-الهندية المشتركة

عقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة 
الهند  جمهورية  وزراء  رئيس  مودي  ناريندرا  ودولة 
الصديقة قمة عبر تقنية االتصال المرئي عن ُبعد، بحثا 
واآلفاق  البلدين  بين  االستراتيجية  الشراكة  خاللها 
الجديدة لتطويرها، ومسارات التعاون والفرص الواعدة 
لتنميتها، وذلك في إطار الشراكة االستراتيجية الشاملة 
التي وقعها البلدان عام 2017، والحرص المشترك على 
الراسخة  التاريخية  العالقات  من  وانطالقاً  تطويرها، 

بينهما.
اإلقليمية  القضايا  من  عدداً  الجانبان  واستعرض 
االهتمام  محل  االستراتيجية  والملفات  والدولية 

المشترك.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: 
الوزراء عبر هذا  دولة رئيس  بك  التقي  أن  »يسعدني 
االتصال المرئي، وأشكرك للكلمة القيمة التي بدأت بها 
الحديث.. ونحن من جانبنا نشاركك االهتمام بعالقاتنا 

خالل  األفضل  إلى  وتطويرها  تعزيزها  إلى  المشترك  وسعينا  االستراتيجية 
الفترة المقبلة«.

وقال دولة ناريندرا مودي: »لمن دواعي سروري دائماً التحدث مع سموكم 
سواء عبر الهاتف أو من خالل االتصال المرئي أو شخصياً. ويسعدني إجراء 

هذا اللقاء المهم للحفاظ على زخم العالقات الهندية – اإلماراتية«.

وفي ختام هذه القمة، أطلقت اإلمارات والهند »الرؤية اإلماراتية - الهندية 
المشتركة« في مجاالت متنوعة، وهي: الشراكة االقتصادية، والتعاون الثقافي، 
وشراكة الطاقة، والعمل المناخي ومصادر الطاقة المتجددة، والتقنيات الناشئة، 
والتعاون في مجال المهارات، واألمن الغذائي، والتعاون في المجال الصحي، 

والتعاون في مجال التعليم، والتعاون على الساحة الدولية، والدفاع واألمن.

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
المسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي 
وفخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية 
الصديقة العالقات الثنائية ومجمل القضايا والتطورات 

اإلقليمية والدولية التي تهم البلدين.
بأبوظبي،  الوطن  قصر  في  لقائهما  خالل  ذلك  جاء 
السمو  صاحب  تحيات  فخامته  إلى  سموه  نقل  حيث 
»حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
له بالصحة والسعادة، ولتركيا وشعبها  الله« وتمنياته 
صاحب  وتمنى  واالزدهار.  والتقدم  االستقرار  دوام 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للعالقات الثنائية 
مزيداً من التطور والنماء في مختلف المجاالت، ولمنطقتنا 
واألمان  بالخير  شعوبها  تنعم  وأن  والسالم،  الوفاق 
واالزدهار. وأعرب فخامة الرئيس التركي عن سعادته 
بزيارة دولة اإلمارات، مشيداً بالتقدم الذي حققته الدولة 
خالل السنوات الماضية، ومؤكداً أن التعاون االقتصادي 
يعد محركاً للعالقة بين البلدين. وشهد سموه وفخامته، 

تعاون  اتفاقيات  تبادل  أبوظبي،  في  الوطن  قصر  في  أقيمت  مراسم  خالل 
ومذكرات تفاهم وبروتوكوالت بين عدة جهات في اإلمارات ونظيراتها في 
التالي: مذكرة تفاهم في مجاالت الصحة والعلوم الطبية،  تركيا، وتضمنت 
ومذكرة تفاهم في مجال الصناعات والتقنيات المتقدمة، ومذكرة تفاهم بشأن 
العمل المناخي، ومذكرة تفاهم في المجال الثقافي، وبيان مشترك بشأن النية 

في البدء باتفاقية الشراكة االقتصادية الشاملة، ومذكرة تفاهم في المجاالت 
الزراعية، ومذكرة تفاهم في مجاالت النقل البري والبحري، ومذكرة تفاهم في 
مجال الشباب، ومذكرة تفاهم بشأن إدارة األزمات والكوارث، ومذكرة تفاهم 
في مجال األرصاد الجوية، وبروتوكول تعاون في مجال اإلعالم، وخطاب 
نيات بشأن التعاون في الصناعات الدفاعية، وبروتوكول تعاون بين األرشيف 

والمكتبة الوطنية في اإلمارات ومديرية أرشيف جمهورية تركيا.
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.. ويمنح ميدالية لفريق شرطة دبي للدراجات الهوائية

سيف بن زايد  يلتقي وزر�ء د�خلية �ل�ضعودية وبنجالدي�ض وبلجيكا

ولي عهد أبوظبي ورئيس الوزراء الهندي يطلقان الرؤية اإلماراتية-الهندية المشتركة

منح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في إكسبو 2020 دبي 
ميدالية خدمة المجتمع لفريق شرطة دبي للدراجات الهوائية 

بعد تحقيقه المركز األول على مستوى الفرق والفردي.
عام  قائد  المري  عبدالله  الفريق  معالي  التكريم  حضر 
شرطة دبي، وعدد من ضباط وزارة الداخلية، باإلضافة إلى 

مسؤولي الفرق الرياضية في شرطة دبي.
عدداً  الهوائية حقق  للدراجات  دبي  فريق شرطة  وكان 
في سباق  والسيدات  الرجال  لفئتي  المتقدمة  المراكز  من 
وسباق  -رجال،  اإلماراتيين  للهواة  الثاني  الخمسين  عام 
النسخة  منافسات  للنخبة -سيدات، ضمن  الخمسين  عام 

السادسة من بطولة السلم للدراجات الهوائية.
والجهود  الرفيع  للمستوى  تقديراً  التكريم  هذا  وجاء 
بالمراكز  الفائزين  الفريق  أعضاء  قبل جميع  المبذولة من 

المتقدمة، ولتشجيعهم على مواصلة التميز والريادة.

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي 
األمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود 
وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك 
في إكسبو 2020 دبي، كما زار سموهما الجناحين اإلماراتي 
بين  المتميزة  العالقات  بحث  اللقاء  خالل  وتم  والسعودي. 
البلدين الشقيقين خصوصاً في المجاالت األمنية والشرطية 
بين  القائم  والتنسيق  التعاون  وتعزيز  بها  االرتقاء  وسبل 
ذات  الموضوعات  من  عدد  إلى  باإلضافة  الداخلية،  وزارتي 
االهتمام المشترك، ودور إكسبو 2020 دبي في تعزيز مكانة 

المنطقة والتقارب بين شعوب وثقافات العالم.
عبدالله  بن  تركي  من سعادة  كل  والجولة   اللقاء  حضر 
الدخيل سفير السعودية لدى الدولة، ومعالي الدكتور هشام 
السعودي،  الداخلية  وزارة  وكيل  الفالح  الرحمن  عبد  بن 
المري قائد عام شرطة دبي،  الفريق عبدالله خليفة  ومعالي 

وسعادة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، 
وسعادة اللواء سالم علي الشامسي وكيل وزارة  الداخلية المساعد للموارد 
والخدمات المساندة، وسعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة 
الشارقة، وسعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة 

عجمان وعدد من الضباط والوفد المرافق للوزير السعودي.
كما التقى سموه بإكسبو 2020 دبي معالي أسد الزمان خان وزير الداخلية 
الضيف جناح  والوزير  زار سموه  الصديقة، كما  بنجالديش  في جمهورية 
بنجالديش في إكسبو. وجرى خالل اللقاء بحث العالقات بين البلدين، وسبل 
تعزيز آفاق التعاون خصوصاً في المجاالت األمنية والشرطية، باإلضافة إلى 

عدد من القضايا والموضوعات ذات االهتمام المشترك.
جمهورية  سفير  أبوظفر  محمد  سعادة  من  كل  والزيارة  اللقاء  حضر 
بنجالديش لدى الدولة، وسعادة محمد عبدالله المسعود وكيل وزارة الداخلية 
في بنجالديش، وعدد من مسؤولي وزارة الداخلية في جمهورية بنجالديش، 
الذكية واألمن  الخدمات  الحارثي مدير عام  المهندس حسين أحمد  والعميد 
الرقمي في وزارة الداخلية، والعميد الدكتور فيصل سلطان الشعيبي مدير 

عام االستراتيجية وتطوير األداء في الوزارة، وعدد من الضباط. إلى ذلك، 
وقع سموه ومعالي أنيليس فيرليندن وزيرة الداخلية واإلصالح المؤسسي 
العربية  اإلمارات  دولة  بين  تفاهم  مذكرة  البلجيكية  الديمقراطي  والتجديد 
المتحدة ومملكة بلجيكا الصديقة، تتعلق بتعزيز التعاون في المجاالت الشرطية 
ومكافحة الجريمة، وتبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات المطبقة 
لقاء  خالل  ومعاليها  سموه  وتبادل  الشرطية.  المجاالت  في  الدولتين  لدى 
جمعهما في إكسبو 2020 الحديث حول عدد من الموضوعات ذات االهتمام 
وضرورة  الصديقين،  البلدين  بين  العالقات  تعزيز  أهمية  وأكدا  المشترك، 

االستمرار في عقد هذه اللقاءات المشتركة لتطوير العالقة واالرتقاء بها.
حضر مراسم التوقيع كل من سعادة بيتر كالس سفير مملكة بلجيكا لدى 
الدولة، وبيتر دي بوشير مدير التعاون الشرطي الدولي للشرطة االتحادية، 
وآن أولدرس مساعدة الوزيرة، ومعالي قائد عام شرطة دبي، وسعادة وكيل 
عام  قائد  وسعادة  المساندة،  والخدمات  للموارد  المساعد  الداخلية  وزارة 

شرطة عجمان، وعدد من الضباط. 

 سيف بن زايد  يلتقي نظيره  السعودي 
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متابعات

متابعة: با�ضل ثريا 

وزارة الداخلية

باليوبيل  احتفاالتها  الداخلية  وزارة  واصلت 
دولة  احتفاالت  ضمن  لتأسيسها  الذهبي 
اإلمارات العربية المتحدة بعام الخمسين، وأقيم 
للمناسبة احتفاالن جديدان في العين والشارقة.

آل  محمد  بن  طحنون  الشيخ  سمو  وثمن 
نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين دور وزارة 
المنجزات والحفاظ  الداخلية في حماية وحفظ 
على مكتسبات األمن واالستقرار التي تنعم به 
دولة اإلمارات العربية المتحدة لتكون من أكثر 

البلدان أمناً واستقراراً.
جاء ذلك خالل حضور سموه االحتفال الذي 
لها،  الذهبي  باليوبيل  الداخلية  وزارة  نظمته 

والذي أقيم في منطقة الجيمي بمدينة العين.
ترجمة  هي  المنجزات  هذه  أن  سموه  وأكد 
المتواصل  ودعمها  الرشيدة  القيادة  لرؤية 
مواكبة  على  وتحفيزها  الشرطية،  للمؤسسة 
أحدث التطورات واالبتكارات على صعيد العمل 

الشرطي وتعزيز منظومة األمن الشاملة.

حضور حاشد 
طحنون  بن  هزاع  الشيخ  االحتفال  حضر 
آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة 
نهيان،  آل  طحنون  بن  ذياب  والشيخ  العين، 
والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب 
ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ زايد بن 

هزاع بن طحنون آل نهيان.
عبدالله  الفريق  معالي  االحتفال  حضر  كما 
وسعادة  دبي،  شرطة  عام  قائد  المري  خليفة 
اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة 
الشامسي  علي  سالم  اللواء  وسعادة  الداخلية، 
للموارد  المساعد  الداخلية  وزارة  وكيل 
الدكتور  اللواء  وسعادة  المساندة،  والخدمات 
أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية 
رئيس منظمة اإلنتربول الدولية، ومعالي اللواء 
عام  قائد  المزروعي  خلف  فارس  طيار  الركن 
الزري  سيف  اللواء  وسعادة  أبوظبي،  شرطة 
وسعادة  الشارقة،  شرطة  عام  قائد  الشامسي 
اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير 
قطاع شؤون األمن والمنافذ في شرطة أبوظبي، 
والدفاع  الداخلية  وزارتي  ضباط  من  وعدد 
العين  مدينة  في  الحكومية  الدوائر  ومديري 

وجمهور كبير من المواطنين والمقيمين.

تحتفل بيوبيلها الذهبي في العين والشارقة 

طحنون بن محمد يتسلم الدرع التذكارية

.. وسلطان بن أحمد القاسمي 

فخر واعتزاز 
المزروعي  الركن  اللواء  معالي  وأعرب 
باليوبيل  نحتفي  ونحن  واالعتزاز،  الفخر  عن 
الذهبي لوزارة الداخلية ضمن احتفاالت الدولة 

الكبيرة  الريادية  باإلنجازات  الخمسين،  بعام 
العامة  والقيادات  الداخلية  وزارة  حققتها  التي 
توجيهات  عالياً  ونثمن  الدولة،  في  للشرطة 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
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.. صورة جماعية من احتفال الشارقة 

صاحب  ورعاية  الله«،  »حفظه  الدولة  رئيس 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
»رعاه الله«، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
الفريق سمو  المسلحة، ومتابعة  األعلى للقوات 
رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ 
عززت  والتي  الداخلية،  وزير  الوزراء  مجلس 
ونشر  واألمان  األمن  لمسيرة  والرعاية  الدعم 

الطمأنينة في ربوع الوطن الغالي.

برنامج االحتفال
واشتمل برنامج االحتفال على عرض فيديو 
اإلماراتية  الشرطة  منجزات  من  جانباً  يظهر 
اإلمارات  رؤية  تحقيق  في  الحيوي  ودورها 
وتوجهها بأن تصبح أكثر الدول أماناً في العالم، 
قطاعات  لجميع  العسكري  للطابور  وعرض 
للشرطة،  العامة  والقيادات  الداخلية  وزارة 
الطيران  وعرض  الشرطة،  لمركبات  وعرض 
الصامتة،  للمشاة  وعرض  الجوي،  الشرطي 
كلمات  تضمنت  وفقرات  موسيقية،  وعروض 

وقصائد وطنية.
وفي الختام، تسلم سمو الشيخ طحنون بن 
محمد آل نهيان درعاً تذكارية من معالي اللواء 
الركن المزروعي، بحضور سعادة اللواء الركن 

الخييلي.

دور ريادي 
بن  أحمد  بن  سلطان  الشيخ  سمو  وأكد 
سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة أن وزارة 
دوراً  أدت  عاماً  خمسين  مدار  وعلى  الداخلية 
ريادياً في تحقيق األمن واألمان لدولة اإلمارات 
في  األمنية  والجهات  المؤسسات  مختلف  مع 
تنظيم  في  مساهمتها  إلى  باإلضافة  الدولة، 

مختلف األعمال والخدمات الموكلة إليها.
احتفال  سموه  حضور  بمناسبة  ذلك  جاء 
وزارة الداخلية بيوبيلها الذهبي، والذي أقيم في 

منطقة بحيرة خالد في الشارقة.

الرشيدة،  القيادة  إلى  التهنئة  سموه  ورفع 
زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  وإلى 
وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل 
والقيادات  الضباط  جميع  وإلى  الداخلية، 
منها،  والمتقاعدين  فيها  والعاملين  الشرطية 
راجياً لها التميز المستمر والتوفيق في أعمالها 

وخدماتها كافة.
حميد  بن  محمد  الشيخ  االحتفال  حضر 
والتنمية  اإلحصاء  دائرة  رئيس  القاسمي 
المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي 
مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ 
مدير  القاسمي  محمد  بن  سلطان  بن  سعود 
بن  سلطان  والشيخ  الرقمية،  الشارقة  مكتب 
عبدالله بن سالم القاسمي مدير دائرة اإلحصاء 
محمد  بن  سالم  والشيخ  المجتمعية،  والتنمية 
التجاري  القاسمي مدير هيئة اإلنماء  بن سالم 

والسياحي.
كما حضر االحتفال سعادة المستشار سيف 
عبدالله الشعفار، وسعادة وكيل وزارة الداخلية 
المساعد للموارد والخدمات المساندة، وسعادة 
قائد عام شرطة الشارقة، وعدد من كبار القيادات 
العامة  وللقيادات  الداخلية  لوزارة  الشرطية 
للشرطة، وجمع من المسؤولين والجماهير من 

مواطنين ومقيمين.

منظومة أمنية
الشامسي:  الزري  اللواء  سعادة  وأوضح 
نلتقي اليوم لنروي جزءاً مهماً من مسيرة األمن 
واألمان والريادة والتميز والعطاء، مسيرة بناها 
نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  مؤسسها 
)طيب الله ثراه(، وإخوانه الحكام المؤسسون، 
وسار على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة 
الله«:  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 
أعضاء  الشيوخ  السمو  أصحاب  وإخوانه 
المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات، مسيرة 
تحققت من خاللها اإلنجازات الواحد تلو اآلخر، 
متفرداً  أنموذجاً  اإلمارات  دولة  أصبحت  حتى 

ومتقدماً في المجاالت كافة..

جزءاً  تشكل  األمنية  المنظومة  أن  وأضاف 
لهذا  الوحدوية  التجربة  تلك  نجاح  من  أصيالً 
وزارة  تمثل  حيث  جميعاً،  علينا  الغالي  الوطن 
الشرطية  والقطاعات  القيادات  الداخلية وجميع 
مع خمسين عاماً مضت أنموذجاً يدعونا للفخر 
المؤشرات  نتائج  أفضل  خالل  من  واالعتزاز 
بقيادة  واألمان  األمن  في  الدولية  التنافسية 
نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق 
الداخلية،  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 
والقيادات  الداخلية  وزارة  منتسبي  وجميع 

الشرطية.
السمو  صاحب  إلى  التهنئة  سعادته  ورفع 
القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 
الشارقة  حاكم  لالتحاد  األعلى  المجلس  عضو 
بمناسبة مرور خمسين عاماً على تولي سموه 

مقاليد الحكم.

رد الجميل 
وشاهد سمو نائب حاكم الشارقة والحضور 
بعنوان »رد الجميل« تناول نشأة وزارة  فيلماً 

الداخلية ومراحل تطورها.
ثم قدم طالب أكاديمية العلوم الشرطية في 

الشارقة عرضاً للمشاة الصامتة بالسالح.
شارك  الذي  العسكري  العرض  بعدها  ليبدأ 
جميع  من  الداخلية  وزارة  من  منتسبون  فيه 

اإلدارات والوحدات والمدارس العسكرية.
وبعد ذلك، استعرضت وزارة الداخلية مختلف 
المركبات التابعة لها وللقيادات العامة للشرطة.

علم  رافعًة  المروحية  الطائرات  وحلقت 
الدولة وأعالم وزارة الداخلية والقيادات العامة 
للشرطة. وشاهد الحضور مسيرة بحرية ضمت 

العديد من زوارق اإلنقاذ البحري.
أُهدي من شرطة  غنائياً  فنياً  وشاهد عرضاً 
الشارقة  حاكم  السمو  صاحب  إلى  الشارقة 
بمناسبة مرور خمسين عاماً على توليه الحكم.

إلى  تذكارية  هدية  بتقديم  االحتفال  واختتم 
إياها سعادة  الشارقة، سلمه  سمو نائب حاكم 

اللواء الزري الشامسي.
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الغالف

حققت المرأة اإلماراتية إنجازات تاريخية في ظل القيادة الرشيدة للدولة، التي حرصت على تمكين المرأة 
في جميع المجاالت، ومنها المجاالت التي كانت حكراً على الرجال كالقضاء، فكان تعيين  أول قاضية في 
تاريخ اإلمارات قبل 14 عاماً يمثل دفعة جديدة للمرأة اإلماراتية، التي خاضت في كل ميادين العمل، وأثبتت 
قدرتها على النجاح، وخطوة مهمة تجسد أن اإلمارات من الدول التي تنال فيها المرأة جميع الحقوق، وتتبوأ 

أفضل المناصب في ظل الدعم الكبير الذي تلقاه من القيادة.
متفاوتة حسب  األخرى، وإن بنسب  العربية  المجتمعات  في  إنجازات قضائية  المرأة تحقق  تزال  وال 
ظروف كل بلد، وفي ملف هذا العدد نسلط الضوء على النجاحات والتحديات التي حققتها وتواجهها المرأة 

العربية في سلك القضاء. 

خطوة أخرى لألمام.. 

issue 615.indd   16issue 615.indd   16 25/02/2022   10:29 AM25/02/2022   10:29 AM



17 العدد 615 مارس 2022

issue 615.indd   17issue 615.indd   17 25/02/2022   10:29 AM25/02/2022   10:29 AM



العدد 615 مارس 182022

تحقيق

تاريخية  إنجازات  اإلماراتية  المرأة  حققت 
حرصت  التي  للدولة  الرشيدة  القيادة  ظل  في 
ومنها  المجاالت،  جميع  في  المرأة  تمكين  على 
المجاالت التي كانت حكراً على الرجال كالقضاء، 
فكان تعيين أول قاضية في تاريخ اإلمارات قبل 
14 عاماً يمثل دفعة جديدة للمرأة اإلماراتية التي 
قدرتها  وأثبتت  العمل،  ميادين  كل  في  خاضت 
اإلمارات  أن  النجاح، وخطوة مهمة تجسد  على 

ح�ار: الرا الظرا�ضي 

من الدول التي تنال فيها المرأة جميع الحقوق 
الكبير  الدعم  ظل  في  المناصب  أفضل  وتتبوأ 

الذي تلقاه من القيادة.

وقبل ثالثة أعوام تم تعيين أول قاضيتين على 
الخطوة  تلك  جسدت  حيث  االتحادي،  الصعيد 
دور  دعم  في  الحكومية  التوجهات  أخرى  مرة 
المرأة كجزء ال يتجزأ من مسيرة التنمية والتقدم 
في الدولة، وبما يدعم تعزيز دور أعضاء السلطة 
العدالة  تحقيق  في  ومسؤولياتهم  القضائية 
والحرص الدائم على تطبيق نصوص الدستور 
العمل  في  لألداء  كأساس  المرعية  والقوانين 

نورة حسن: ال مجال للمشاعر والعواطف.. 
والنصوص القانونية هي األساس

الغالف

العدد 615 مارس 182022
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القضائي.
المرأة  إنجازات  على  الضوء  ولتسليط 
اإلماراتية في السلك القضائي التقت »999« مع 
الرائد نورة محمد حسن عضو مجالس التأديب 
العامة  القيادة  في  الشرطي  القضاء  بمجلس 

لشرطة دبي.
> أنت أول امرأة تجلس على كرسي القضاء 
على  تعليقك  هو  ما  دبي،  شرطة  في  الشرطي 

هذه الثقة الكبيرة؟
منحي  على  الرشيدة  قيادتنا  نشكر  بداية   -
العسكريات  من  كوكبة  بين  واختياري  الثقة 
بشرطة دبي للعمل كعضو في مجالس التأديب 
بمجلس القضاء الشرطي، فهذا شرف وفخر لي 
كوني أول عسكرية تم ترشيحها لهذا المنصب 
الذي جعلني شريكاً رئيساً أقف جنباً إلى جنب 
والتنمية  البناء  عملية  في  الرجل  شقيقي  مع 
لشرطة  العامة  القيادة  تشهدها  التي  والتطوير 
دبي، وذلك بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله 

خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.
وكما هو معروف للجميع أن شرطة دبي منذ 
كبيراً، وهي  اهتماماً  المرأة  بداياتها وهي تولي 
من أولى القطاعات األمنية الخليجية التي ضمت 

المرأة إلى كوادرها.
هذا بجانب أن شرطة دبي وضعت استراتيجية 
لتمكين وريادة المرأة 2017 - 2021 والتي جاءت 
وريادة  لتمكين  الوطنية  لالستراتيجية  مواكبة 

المرأة في دولة اإلمارات 2015 - 2021.
> ماهي اإلضافة النوعية في إشراك العنصر 

النسائي في العمل القضائي في شرطة دبي؟ 
بفضل  اإلمارات  دولة  في  المرأة  تميزت   -
كل  في  موجودة  وجعلتها  دعمتها  التي  القيادة 
المجاالت بمختلف المستويات الوظيفية. المرأة 
في بالدي تعتز بقيادتها التي وجدت كل الدعم 
والترحيب لنون النسوة في صناعة الحياة، لهذا 
اعتبر تجربتي بادرة خير ستكون مثاالً يحتذى 
أن  إلثبات  بالنجاح  يكلل  أن  البد  وتحدياً  به 

العنصر النسائي جدير بالثقة.
أن  الممكن  من  التي  التحديات  هي  ما   <

تواجه أي سيدة في مجالك؟
- شخصياً لم أواجه أي تحديات، بل وجدت 
مدير  أحمد شهيل  العميد  من  والثقة  الدعم  كل 
عادل  والعقيد  الشرطي،  القضاء  مجلس  عام 
مجالس  لشؤون  المدير  نائب  السميطي  علي 
التأديب، وزمالئه الضباط بمجالس التأديب. فلم 
أو  بال أهمية  رقماً بال صفة أو عدداً  أكن يوماً 
التمكين  إنما شريك فاعل في  تحصيل حاصل، 

واتخاذ القرار.
> بعد تجربتك العملية في سلك القضاء هل 
يتقبل المجتمع بأن تجلس المرأة على كرسي 

القضاء؟
- قد يعتقد بعضهم أن العمل في هذا المجال 
مشاعرها  طبيعة  بحجة  للمرأة  مناسب  غير 
ولكن  الذكور،  على  حكراً  وأنه  حسها،  ورهافة 
المجال  للمشاعر والعواطف كون هذا  ال مجال 

في  تحمل  قانونية  ومواد  على نصوص  يرتكز 
يحترم  ال  من  كل  وردع  العدالة،  قمة  طياتها 

القانون للحد من المخالفات المرتكبة.
والقيادة الرشيدة كفلت للمرأة جميع حقوقها، 
وبتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك )أم 
لتتبوأ  الدعم  على  اإلماراتية  حظيت  اإلمارات( 
أعلى المناصب القيادية وتقتحم جميع قطاعات 
في  لتسهم  الرجل  إلى جانب  الدولة  في  العمل 
والخبرات  المهارات  لتكتسب  التنمية،  مسيرة 
للقيام بالمهام العملية والحرص والتشجيع على 
التخصصية  التدريبية  الدورات  إلى  االنتساب 

وحضور والمؤتمرات والندوات.
> ما هي المهام الرئيسة للقضاء في شرطة 

دبي؟
قانون  وفق  التأديبية  الجزاءات  توقيع   -
الموارد البشرية للعسكريين والئحة المخالفات 
والمساواة  العدالة  يضمن  بما  االنضباطية 
التأديبية  المجالس  وحضور  القوة،  لمنتسبي 

محاضر  وكتابة  واالستئنافية،  االبتدائية 
لمجلس  عمل  وأنظمة  آليات  وإعداد  الجلسات 

القضاء الشرطي.
القانوني  الوعي  رفع  يتم  كيف  برأيك   <

والقضائي في المؤسسة؟
التوعوية  العمل  ورش  بعقد  ذلك  يتم   -
لمنتسبي المؤسسة، من خالل استخدام البوابات 
والمواقع الرقمية واالستفادة من قنوات التواصل 
االجتماعي عبر إرسال رسائل قانونية توعوية. 
دبي  في  التأديبي  المجلس  نشأ  كيف   <

وماهي مراحل تكوينه وأهدافه األساسية؟  
العامة  القيادة  تأسيس  منذ  يقال  الحق   -
ريادية  أمنية  مؤسسة  وألنها  دبي،  لشرطة 
من  البد  كان  واألمان،  األمن  حفظ  بها  يناط 
إيجاد آليات العمل التي من خاللها يتم محاسبة 
لجان  تأسيس  فتم  والمخطئين،  المقصرين 
لجان  عن  عبارة  هي  التي  التأديب  مجالس  أو 
وتقرير  تأديبياً  المقصرين  لمساءلة  مختصة 

اعترب جتربتي بادرة خري والعن�سر الن�سائي

 جدير بالثقة
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الغالف

الجزاءات المختلفة.
وألن العدالة مطلب أساسي في ديمومة العمل 
وحدة  إنشاء  العامة  القيادة  ارتأت  وتطوره، 
المخالفات  في  بالنظر  تعنى  مستقلة  تنظيمية 
دبي،  لشرطة  العامة  القيادة  لمنتسبي  التأديبية 
فكان مجلس القضاء الشرطي الذي برز للوجود 

في مارس 2019.
أما عن األهداف المطلوبة منه، فكانت تتمثل 
في تطوير القضاء الشرطي وتعزيز ثقة المنتسب 
التقاضي  سرعة  دبي،  لشرطة  العامة  بالقيادة 
وجودة األحكام وتحقيق العدالة والحياد، تسهيل 
اإلجراءات وتطوير االداء وحفظ كرامة المنتسب 

وحريته، وحماية وصون حقوق المنتسب.
العمل  في  الشخصية  تجربتك  بعد   <
بين  التوازن  تحقيق  يتم  العسكري..كيف 

عملك والحياة الشخصية؟ 
- متطلبات العصر الحديث دفعت المرأة إلى 
العمل بغرض تحقيق الكثير من مطالب الحياة 
المستجدة، وألن هدف الخروج للعمل والغاية 
منه تغيرت بتغير الزمن، فإن النساء العامالت 
وسيلة  باعتباره  عنه  يستغنين  ال  أصبحن 
نطاق  وتوسيع  المال  وكسب  الذات  لتحقيق 

العالقات االجتماعية. 
العمل والحياة  بين  التوازن  ويشكل تحقيق 

بين  تفصل  صعبة  ومعادلة  تحدياً  الشخصية 
الحياة الشخصية في التوفيق بين العمل خارج 
من  نوعاً  يعد  وهذا  األبناء،  وتربية  المنزل 
امرأة  كل  يصادف  قد  الذي  الصعب  االمتحان 

وأم.
هذا  تجتاز  أن  الذكية  المرأة  على  ويتوجب 
تحسن  وأن  الصعاب،  كانت  مهما  االمتحان 
اختيار عملها، حتى ال يؤثر ذلك على واجباتها 
الجسدية  الراحة  لها  يؤمن  ما  وكأم،  كزوجة 
العائلة ويبعد  استمرار  والنفسية ويحافظ على 
شبح المشاكل والمصاعب التي قد تؤزم العالقة 

الزوجية من جهة وعالقة األم بأوالدها.

العمل  في  النسائي  العنصر  إشراك  يعد 
دولة  في  نوعها  من  فريدة  تجربة  القضائي 
التطوير  عمليات  إطار  في  وتأتي  اإلمارات، 
هذه  وتعتبر  الدولة،  تشهدها  التي  الشاملة 
في  المرأة  إشراك  لسياسة  استمراراً  الخطوة 
عمليات التنمية الشاملة وتشجيعها للعمل في 
جميع المجاالت على قدم المساواة مع الرجل.

الكعبي  سعيد  محمد  عالية  تعيين  يعد   <
أول امرأة تتولى منصب عضو سلطة قضائية 
ووكيل نيابة عام 2007 لتشغل منصب مديرة 
نيابة األسرة في أبوظبي، وخلود أحمد جوعان 
في   2008 عام  نسائي  قاض  أول  الظاهري 
لفض  البديلة  الحلول  قطاع  مديرة  منصب 
وقدوة  أنموذجاً  القضاء  بدائرة  النزاعات 

يحتذى بها لتشجيع المرأة على االنخراط في 
سلك القضاء، وبداية االنطالقة لفتيات اإلمارات 
مجاالت  في  والعمل  للدراسة  الطموحات 

القانون والقضاء.
تعززت  دبي  محاكم  في   2017 في   <
القطاع  في  اإلماراتية  المرأة  مشاركة 
لمحاكم  موظفة   454 انضمت  حيث  العدلي، 
دبي حتى اآلن وانضمت 4 قاضيات للسلك 
أول  بتعيين  بداية  اإلنجاز  وكان  القضائي، 
قاضية إماراتية في دبي، وهي ابتسام علي 

البدواوي في عام 2009.
الشيخ  السمو  أصدر صاحب   2019 في   <
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات 
-حفظه الله- مرسوماً اتحادياً بتعيين القاضية 

الكتبي في  والقاضية سالمة  الملص،  خديجة 
القضاء االتحادي، حيث نص القرار على تعيين 
خديجة الملص في وظيفة »قاضي استئناف«، 
ابتدائي«  »قاضي  وظيفة  في  الكتبي  وسالمة 
االتحادية. وتعتبر كل من  المحاكم  وذلك في 
»خديجة الملص وسالمة الكتبي« أول امرأتين 
تشغالن هذا المنصب على الصعيد االتحادي 

في اإلمارات.
ابتسام  الدكتورة  أصبحت   2021 في   <
البدواوي مدير معهد دبي القضائي، المنصب 
محاكم  في  عملها  مهام  جانب  إلى  الجديد، 
البدواوي  وتعتبر  استئناف.  كقاضي  دبي 
أول سيدة تتولى قيادة معهد قضائي على 

المستويين، المحلي والخليجي.

المرأة والقضاء في اإلمارات
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الغالف

مجلس  وافق  الحرمان،  من  عقود  سبعة  بعد 
الدولة، أرفع جهة من بين خمس جهات قضائية 
يتألف منها القضاء المصري، وبتوجيهات رئاسية 
المرأة  لتكسر  النساء،  أمام  أبوابه  فتح  على 
المصرية بذلك آخر »حاجز زجاجي« كان يحول 
القاضي  جانب  إلى  قاضية  تكون  أن  وبين  بينها 

الرجل في واحدة من أرفع المحاكم في البالد.
في عام 1949 وبعد عامين من تأسيسه، تقدمت 
تخرجها  عقب  راتب  عائشة  المصرية  الفتاة 
إال  الدولة،  مجلس  في  للتعيين  الحقوق  كلية  من 
وأن  امرأة”   “ أنها  بدعوى  برفضها  فوجئت  أنها 
الفتاة دعوى قضائية  القضاء ال يناسبها...رفعت 
أمام محكمة القضاء اإلداري التي أصدرت حكمها 
الرزاق  عبد  المستشار  برئاسة   1952 عام  في 
السنهوري رئيس مجلس الدولة وقتها، وأحد أبرز 
أعالم القضاء في مصر، برفض تعيينها وقالت إن 
تعيين امرأة قاضية ال يتناسب مع ظروف البيئة 

حتقيق- ليلى عبداحلميد- م�ضر

سري  باشا  حسين  قال  كما  والتقاليد،  والعرف 
رئيس وزراء مصر وقتها، إن تعيين المرأة قاضية 

هو ضد تقاليد المجتمع.
فشلت الدكتورة عائشة راتب التي صارت رمزاً 
أنها  إال  قاضية،  تصبح  أن  في  المصرية  للمرأة 
عينت أول سفيرة امرأة لمصر، كما تولت رئاسة 
قسم القانون الدولي بكلية الحقوق بجامعة القاهرة 
وزيرة  السادات  الرئيس  وعينها  امرأة،  كأول 

للشؤون االجتماعية في عام 1971.
ظلت منصة قضاء مجلس الدولة ومعها النيابة 
المرأة  على  عصية  عقود،  سبعة  طيلة  العامة 
بدعم  الحقوق  كلية  وحاولت خريجات  المصرية، 
المدني  المجتمع  ومنظمات  النسوية  الحركة  من 
رئيس  تسميها  كما  الزجاجية  الحواجز  كسر 
للمرأة مايا مرسي، وكانت آخر  القومي  المجلس 
جادالله  أمنية  بها  قامت  التي  تلك  المحاوالت، 
األزهر،  بجامعة  والقانون  الشريعة  كلية  خريجة 

والتي حلت الثانية على دفعتها بتقدير امتياز.
في  راتب  عائشة  فعلت  كما  أمنية  فعلت 
أربعينيات القرن الماضي، إذ حملت أوراق تخرجها 
بزمالئها  أسوة  للتعيين  طلباً  الدولة  مجلس  إلى 
طلب  قبل  من  رفض  كما  طلبها  ورفض  الذكور، 
راتب بدعوى أنها امرأة ال تصلح للقضاء، ورفعت 
أمنية دعوى قضائية في عام 2014 تطلب تطبيق 
نص المادة 11 من الدستور المصري الجديد التي 
الهيئات  في  التعيين  في  المرأة  أحقية  على  تنص 
القضائية كافة بدون تمييز، لكن ظل مجلس الدولة 

على موقفه الرافض لتعيين المرأة.
لم تيأس أمنية وظلت تدافع أمام المحاكم في 
أكثر من دعوى قضائية لنيل حقها، بل إنها انشأت 
مبادرة حقوقية تحمل اسم »المنصة حقها« للدفاع 
عن حق المرأة في أن تكون قاضية أسوة بالرجل، 
وهو ما شجع الحركات النسائية على الوقوف إلى 
جانبها، وتزامن ذلك مع حرص القيادة السياسية 

اختراق الحواجز  
�ملر�أة �مل�ضرية تعتلي من�ضة �لق�ضاء بعد 70 عامًا من �حلرمان
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المرأة من القضاء، وجاءت  المصرية على تمكين 
قليلة  شهور  منذ  المصري  الرئيس  توجيهات 
مجلس  قضاء  منصة  باعتالء  للمرأة  بالسماح 
الدولة ألول مرة منذ 70 عاماً، وكذلك أن تتواجد 

في النيابة العامة، لتكون »وكيل نيابة«.
»حاجز  آخر  المصرية  المرأة  كسرت  هل 
تأخر  ولماذا  ؟  المصري  القضاء  في  زجاجي« 
وصول المرأة إلى منصة القضاء في مصر مقارنة 
بدول عربية سمحت للمرأة أن تكون قاضية؟ هل 
وجود  دون  من  حائالً  والتقاليد  العادات  تقف 
تحول  التي  العوائق  وما هى  القضاء؟  في  المرأة 
من دون تواجد النساء بأعداد كبيرة في القضاء 

مقارنة بالرجال؟.
أول  الجبالي  تهاني  شهور  منذ  الراحلة  كانت 
 2003 عام  القضاء  تعتلي منصة  في مصر  امرأة 
عندما أصدر الرئيس السابق حسني مبارك قراراً 
العليا،  الدستورية  المحكمة  لرئيس  نائباً  بتعيينها 
المؤسسة  من  فتوى  صدور  بعام  ذلك  وسبق 
الدينية تجيز تولي المرأة وظيفة القضاء، وهو ما 
شجع القيادة السياسية على اتخاذ خطوات أخرى 
قرارات  صدرت  إذ  القضاء،  من  المرأة  لتمكين 
والنيابة  الدولة  قضاء  هيئة  لدى  النساء  بتعيين 
فقط  تتوليان  قضائيتان  جهتان  وهما  اإلدارية، 
النظر في المخالفات والمعامالت الحكومية وتمثيل 
قضاء  من  كل  ظل  لكن  المحاكم،  لدى  الحكومة 
بالنظر  المختصان  العامة،  الدولة والنيابة  مجلس 

في نزاعات األفراد مع الجهات الحكومية، عصياً 
على االختراق النسائي.

في  القاضيات  عدد  يبلغ  اإلحصاءات،  بحسب 
من  فقط  امرأة   66 نحو  المصري  القضاء  السلك 
إجمالي 16 ألف قاٍض، بنسبة ال تصل إلى نصف 
في المائة، في ظل وجود توجه حكومي ورئاسي 
القضائي  السلك  النساء في  أعداد  بزيادة  رسمي 
طبقاً لالستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة لتصل 
عام  بحلول  القضاة  عدد  إجمالي  من   %25 إلى 

.2030

مجتمع ذكوري
»999« التقت بالفتاة التي ناضلت على مدار 9 
سنوات عقب تخرجها للدفاع عن حق المرأة لتكون 
قاضية في مجلس الدولة، وتطالب حركات نسوية 
رئيس الجمهورية، بأن تكون من بين الفتيات التي 
يسمح لهن بالتقدم بأوراقها لتكون قاضية، بعدما 
في  حقها  لنزع  الماضية  السنوات  طيلة  ناضلت 
التعيين، وهو النضال الذي مكنها من الفوز بجائزة 
»يوستتيا« النمساوية للنساء البارزات حول العالم 

في مجال القانون.
درجة  لنيل  تحضر  التي  جادالله  أمنية  تقول 
الدكتوراه بكلية الشريعة والقانون بجامعة األزهر، 
المصري،  القضاء  تاريخ  في  مشهود  يوم  إنه 
وعالمة فارقة إلنهاء عقود من التمييز ضد كافة 
الخريجات وخاصة المتفوقات منهن، لقد ناضلت 

كثيراً منذ 2014 وحتي اليوم من أجل تلك اللحظة 
بأهمية  التوعية  على  ندافع  وسنظل  التاريخية، 

وجود المرأة في النظام القضائي.
منذ رفض طلبي  عاتقي  على  أخذت  وتضيف: 
الدولة، مسؤولية النضال حتى  االلتحاق بمجلس 
إلى  الوصول  في  المصرية  المرأة  حلم  يتحقق 
 350 من  أكثر  وأرسلت  حقها،  هي  التي  المنصة 
حرمان  قرار  من  للتظلم   2014 عام  منذ  خطاباً 
الدولة،  بمجلس  االلتحاق  من  المصرية  المرأة 
وجرى إرسال هذه التظلمات إلى كافة المسؤولين 
في الدولة، وكلها تدور حول المطالبة واالنتصار 
أن  إلى  القضاء،  تولي  في  األصيل  المرأة  لحق 
تحقق االنتصار مع بدايات العام الجديد، بصدور 
مجلس  لوظائف  بالتقدم  للمرأة  بالسماح  قرار 

الدولة والنيابة العامة.
من  تحول  التي  العوائق  أغلب  أن  أمنية  ترى 
ترجع  القضاء،  منصة  إلى  المرأة  وصول  دون 
إلى اعتبارات واهية، منها ما يتمحور في النظرة 
شرقي  مجتمع  من  ضدها  التمييزية  الفوقية 
ذكوري، يحصرها في دائرة ضيقة، ويقرر نيابة 
ذلك  لتولي  صالحيتها  عدم  رشدها  رغم  عنها 
المنصب، العتبارات مجتمعية ودينية مزعومة تم 
دحضها، لكن ال يزال التشدق بها قائماً من أجل 
تحقيق مكاسب وقتية لصالح الفئة المهيمنة على 

حسابها.
من  األشد  المعارضة  تكون  أن  األغرب  وكان 

اأمنية جاداهلل: الق�ضاة 

هم الأ�ضد معار�ضة 

لتواجد املراأة يف من�ضب 

القا�ضي لعتبارات واهية

هايدي الف�ضايل: القيادة 

ال�ضيا�ضية ت�ضر على 

حتقيق مبداأ امل�ضاواة بني 

اجلن�ضني يف الق�ضاء

عزة �ضليمان: اقت�ضار 

وظائف الق�ضاء على 

الرجال متييز يجرمه 

الد�ضتور والتفاقيات 

الدولية 
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الغالف

تلك  بين  ومن  أنفسهم،  القضائية  السلطة  رجال 
االعتراضات الواهية أن مسؤولية المرأة تنحصر 
عليها  ويستحيل  المنزلية،  وواجباتها  بيتها  في 
المهنية،  والتزاماتها  الواجبات  تلك  بين  التوفيق 
القاضي البد أن يكون حاضراً خالل  أن  بدعوى 
الجلسات والمداوالت وإصدار األحكام، في حين 
أن طبيعة حياة المرأة خاصة بعد الزواج وإنجاب 
األطفال، لن تمكنها من االستمرار في مهام عملها، 
مما يضطرها للتغيب عن عملها، وبالتالي تشكيل 
من  نظرها  وإعادة  الدعوى  لنظر  جديدة  دائرة 

جديد، فالعمل القضائي تكتنفه ظروف صعبة.
أن  أمنية،  تقول  كما  الحجة  هذه  على  والرد 
القضائي  عملهم  معظم  يؤدون  الرجال  القضاة 
حين  في  القضايا،  ودراسة  إلعداد  بمنازلهم 
عملها  أداء  من  المرأة  تمكين  بالمقابل  يرفضون 
إلجازة  يشيرون  أنهم  كما  المنزل،  في  بالمثل 
سنتين  تتجاوز  ال  التي  الطفل  ورعاية  الوضع 
بموجب القانون، لكنهم يغضون الطرف عن غياب 
تصل  لفترة  أخرى  بدولة  لإلعارة  القضاء  رجال 
 12 إلى  تتضاعف وتصل  وقد  إلى ست سنوات، 

عاماً، بموجب القانون.
تولي  معارضو  يردده  الذي  اآلخر  العائق 
المرأة لمنصب القاضي، أن طبيعة المرأة العاطفية 
وغير العقالنية ال تجعلها مؤهلة العتالء المنصة، 
وجه  على  الجنائية  القضايا  مباشرة  يمكنها  وال 
الذي يشهد بعمل  الواقع  ينفيه  الخصوص، وهذا 
واستشارية  شرعية  وطبيبة  كجراحة  المرأة 
نفسية لألحداث والمسجونين وذوي االضطرابات 

العقلية، وسفيرة ووزيرة وأستاذة جامعية .
أما القول بحرمة تولي المرأة القضاء، فقد أجازه 
مفتي الجمهورية منذ عام 2002، وأفتى بأن تعيين 
المرأة قاضية ال يخالف الشريعة اإلسالمية، لعدم 
يحرم  السنة،  أو  القرآن  في  صريح  نص  وجود 

اعتالء المرأة منصة القضاء.
نظرته  مقابل  للقاضية  المجتمع  نظرة  وعن 
للقاضي الرجل، ترى أمنية أن هذه النظرة ستكون 
مثيلتها  عن  للقاضية  أقل  واآلخر  الحين  بين 
للقاضي، وهي نظرة ال تزال تتأثر بالوعي الجمعي 
منصة  المرأة  اعتالء  لفكرة  رافضاً  كان  الذي 
القضاء، كما إنها نظرة ال تزال موجودة حتى في 
الدول التي أحرزت تقدماً ملحوظاً في هذا المجال، 
ولكن احترام القانون واألحكام القضائية نافذ، كما 
إن كفاءة القاضيات وانعكاس ذلك ومردوده على 
تلك  بتالشي  الوقت  مع  كفيل  القضائية،  السلطة 

الصورة التمييزية تدريجياً.
وعن دور الدولة والقيادة السياسية في تمكين 
المرأة من التواجد في السلك القضائي، تقول أمنية 
جادالله، إن مصر تبنت أجندة التنمية المستدامة، 
كهدف  المرأة  تمكين  استراتيجية  الدولة  وأقرت 
أجندة  مصر  تبنت  كما   2030 مصر  رؤية  ضمن 
أشكال  كافة  إلغاء  أهدافها  ومن   2063 أفريقيا 

التمييز ضد المرأة.
التي تدخلت  وتضيف: »اإلرادة السياسية هي 
من  وكان  والقانون،  الدستور  نصوص  لتفعيل 

تمييز  من  عليه  هو  كما  الحال  يظل  أن  الممكن 
مجحف للمرأة لعقود أخرى، لذلك اتخذت القيادة 
السياسية خطوة تاريخية كانت متأخرة لمدة 70 
عاماً، وكما أخذ الرئيس األمريكي ريجان الخطوة 
بشجاعة في ثمانينيات القرن الماضي، وعين أول 
قاضية في المحكمة العليا، أخذ الرئيس عبد الفتاح 
قاضيات  أول  لتعيين  وانتصر  الخطوة  السيسي 

بمجلس الدولة ووكيالت نيابة بالنيابة العامة«.

معارضة الرجال
بسلك  الفضالي  هايدي  المستشارة  التحقت 
القضاء مع 12 قاضية أخرى منذ سنوات، عملت 
خاللها قاضية في محكمة جنح مستأنف ومحكمة 
جنايات القاهرة ومحكمة األسرة، وتصف تجربتها 
لـ»999« بالقول: »وقع اختياري مع 12 قاضية منذ 
أم  مدنياً  أكان  العادي سواء  القضاء  في  سنوات 
جنائياً أم أسرياً، ومنذ التحاقنا ونحن نطالب مع 
نساء مصر بدخول المرأة المصرية سلك القضاء 
والنيابة  اإلداري  القضاء  أن  ذلك  فروعه،  بكل 
تلتحق  لم  اللتان  القضائيتان  الجهتان  العامة هما 
بالسماح  مطلبنا  وواجه  اآلن،  حتى  النساء  بهما 
للمرأة بأن تكون قاضية معارضة كبيرة من قضاء 

مجلس الدولة«.
الجمهورية،  رئيس  من  الحاسم  القرار  وجاء 
قبول  الدولة  مجلس  بإعالن  الموضوع  وحسم 
نهاية  تأسيسه  تاريخ  منذ  مرة  ألول  المرأة 
قضاته،  ضمن  الماضي  القرن  من  األربعينيات 
ولذلك نعتبر ذلك حدثاً تاريخياً يضاف إلى تاريخ 
الحركة النسائية في مصر، فقد تحقق حلم كبير 

للمرأة نازعت الكثير من أجل تحقيقه.
وتضيف: »القيادة السياسية أصرت على تحقيق 
المرأة  تكون  وأن  الجنسين،  بين  المساواة  مبدأ 
الرجل  مع  المساواة  قدم  على  وموجودة  ممثلة 
في الهيئات القضائية كافة من دون استثناء، ومن 
هنا ومع تواجد المرأة كقاضية في آخر هيئة من 
الهيئات القضائية، بات الحلم أن تصل المرأة إلى 
تصبح  كأن  العدل،  وزارة  في  القيادية  المناصب 

وليس  كافة،  الفروع  في  العدل  لوزير  مساعداً 
مساعداً لوزير العدل لشؤون المرأة والطفل فقط، 
خصوصاً وأن لدينا امرأة تتولى منصب المحافظ، 
إيماناً  الحكومة،  في  كثيرات  وزيرات  وقبلها 

بتحقيق المساواة الكاملة«.
من  تحول  التي  الدعاوى  الفضالي  وتدحض 
دون وصول المرأة إلى منصة القضاء كونها امرأة 
عاطفية ..تقول:” العمل القضائي عمل ذهني وليس 
الحرة  والعقيدة  العلم واآللية،  يملك  عضلياً، ومن 
أم رجالً،  أكانت سيدة  والبصيرة سواء  والبصر 
يستحق أن يجلس على منصة القضاء ويحكم بين 
الناس، ومن ال يملك هذه الصفات، فال يتقدم لشغل 

هذه الوظيفة”.
األمر الثاني أن القول بأن المرأة عاطفية وهو 
ما يحرمها من أن تكون قاضية، قول مردود عليه، 
ألن الرحمة صفة مطلوبة في الرجل والمرأة، وإذا 
الرحيم،  بالرحمن  نفسه  وصف  تعالى  الله  كان 
رحماء  البشر  نحن  نكون  أن  الواجب  من  فإنه 
أيضاً، فضالً عن أن من الصفات األساسية التي 
يجب أن يتحلى بها القاضي، أن يكون خير مدافع 
عن المتهم حتى يثبت براءته، وهي صفات يجب 
أن يتحلى بها القاضي والقاضية على السواء، وهو 
ما حرصت عليه وزميالتي القاضيات طيلة عملي 

كقاضية.
النسائية  الحركة  أصرت  المنطلق  هذا  ومن 
المرأة ضمن  المطالبة بأن تكون  في مصر، على 
قضاة مجلس الدولة والنيابة العامة، ليتحقق حلمها 
بالمساواة التامة مع الرجل، وكوني قاضية شغلت 
أن  أتمنى  القضائي،  السلك  في  منصباً  لسنوات 
كل  على  تماماً  بالقضاء  الذهبي،  عصرنا  يكتمل 
من يعكر حياة المرأة من عنف واستغالل كونها 

إمرأة .

المساواة بين الجنسين
وترى عزة سليمان رئيسة مجلس أمناء مؤسسة 
قضايا المرأة المصرية، أن وجود المرأة في السلك 
القضائي مهم من زاوية حرص الدولة على تطبيق 
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نصوص الدستور التي تنص على المساواة بين 
الجنسين، وبالتالي ضرورة أن تتوفر فرص العمل 

على قدر المساواة بين النساء والرجال.
على  القضاء  وظائف  اقتصار  أن  الثاني  األمر 
المصري  الدستور  يجرمه  تمييزاً  يعد  الرجال، 
الذي ينص على المساواة بين الجنسين، ومخالفة 
اللتزام مصر لالتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق 
إلى  أيضاً  تدعو  والتي  اإلنسان  وحقوق  المرأة 
لألهداف  أخرى  مخالفة  عن  فضالً  التمييز،  عدم 
التمييز  لمنع  العامة  المفوضية  عليها  قامت  التي 
الدستور  بموجب  أنشئت  والتي  الجنسين،  بين 
المنطلق نرحب في مؤسسة  المصري. ومن هذا 
الدولة  مجلس  بإعالن  المصرية،  المرأة  قضايا 
ألول مرة منذ 70 عاماً بفتح باب التقديم للخريجين 
والخريجات على قدم المساواة، للتعيين في وظيفة 
مندوب مساعد، وهو القرار الذي لطالما استثنيت 
التمييز  من  طويلة  عقود  مدى  على  النساء  منه 
المرأة  والتهميش. وترجع سليمان عدم مشاركة 
عوامل  إلى  القضائي،  السلك  في  أكبر  بشكل 
اإلعالم  في  رجعي  وخطاب  وثقافية  اجتماعية 
فقهاء  بعض  لدى  األحيان  بعض  وفي  والتعليم، 
قدرات  بأحاديث تحط من  يتحدثون  الذين  الدين 
واألحاديث،  األقاويل  هذه  ومن  المهنية،  النساء 
غير  يجعلها  ما  وهو  عاطفية،  المرأة  بأن  القول 

مؤهلة لمنصب القضاء.
وتضيف: »هذا الكالم بعيد كل البعد عن العلم 
المهام  في  نفسها  أثبتت  فالمرأة  كبير،  بشكل 
والمناصب كافة التي كلفت بها، األمر الذي يستلزم 
والخطاب  القرارات  من  العديد  في  النظر  إعادة 
استراتيجية  وتبني  والديني،  والتعليمي  اإلعالمي 
ترفع من قدر النساء والتعامل معهن كمواطنات«.

تقول  القضاة،  لمهنة  النساء  اختيار  وعن 
األنشطة،  ككل  نشاط  القضاء  مهنة  إن  سليمان 
والمرأة مثلها مثل الرجل من حقها أن تختار ما 
يناسبها وما تطمح إليه، فالرجل يختار مهنة الطب 
أو الجراحة أو الرسم أو الموسيقى، وفي النهاية 
فإن للنساء الحق في تقرير المهنة أو الوظيفة التي 

تناسبها.

دعم القيادة السياسية
ترى مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة 
في  امرأة  أول  راتب  عائشة  حلم  إن  مصر،  في 
»قاضية«  مصر تقدمت عام 1947 لشغل منصب 
في مجلس الدولة ورفض طلبها بدعوى أنها امرأة، 
تحقق بعد 72 عاماً بفضل اإلرادة السياسية التي 
أعينها،  نصب  القضاء  في  المرأة  تمكين  وضعت 
وتفعيالً وتطبيقاً للمادة 11 من الدستور المصري 
الجهات  التعيين لدى  للمرأة حقها في  التي تكفل 
والهيئات القضائية، خصوصاً وأن نسبة القاضيات 
فى السلك القضائي ال تليق بمكانة وتاريخ المرأة 
تعيين  بنسب  قورنت  ما  إذا  ونضالها،  المصرية 
الدول  القضائية فى  الجهات والهيئات  المرأة فى 
العربية واإلفريقية واألجنبية. وسبق هذا اإلنجاز 
98 قاضية من جهات  التحاق  أخيراً،  الذي تحقق 
أربع  وقبلهن  الدولة،  مجلس  إلى  أخرى  قضائية 
الجنايات،  محاكم  منصات  إلى  وصلن  قاضيات 
والطفل،  المرأة  لشؤون  العدل  لوزير  ومساعدة 
ورئيسة للمحكمة االقتصادية، وأول قاضية ترأس 
دائرة مدنية من دوائر محاكم االستئناف العالي، 
للمرة  العليا  الدستورية  للمحكمة  نائبة  وقاضية 
الثانية بعد تعيين سيدة في عام 1969، وتعيين 6 
قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة، وألول 

مرة تعيين 11 سيدة بهيئة قضايا الدولة كرئيسات 
لمكاتب الهيئة بالمحافظات.

ناضلت  المصرية  »المرأة  مرسي:  وتضيف 
مدار  على  القضاء  منصة  إلى  الوصول  أجل  من 
القيادة  دعم  بفضل  حلمها  وتحقق  عاماً،   72
السياسية وإيمانها العميق بقدرات المرأة المصرية 
ينسجم مع  إنه  كما  تمكينها واجب وطني،  وبأن 
االستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية التي 
وضعتها الدولة ضمن رؤية مصر 2030، كخريطة 
طريق للحكومة المصرية لتنفيذ البرامج واألنشطة 
الدولة  مصر  وتعتبر  المرأة«.  بتمكين  الخاصة 
المساواة  »ختم  جائزة  تطلق  التي  عالمياً  الثانية 
بين الجنسين« للمؤسسات الخاصة والعامة، كما 
أطلق محفز سد الفجوة بين الجنسين مع المنتدى 
بين  للتعاون  منصة  وهو  العالمى،  االقتصادى 
القطاعين الحكومي والخاص لدعم تمكين المرأة، 
بهدف إعطاء المرأة حقها في التمكين االقتصادي 

واالجتماعي.
القيادة  لدى  قناعة  وجود  مرسي  وتؤكد 
في  المرأة  وجود  بأهمية  مصر  في  السياسية 
تستحقه،  الذي  حقها  باعتبار  القضائي  السلك 
والمرأة  الرجل  بين  تمييز  وجود  عدم  وضرورة 
إليه  تسعى  ما  وهو  المناصب،  إلى  الوصول  في 
الحكومة المصرية التي وضعت هدفاً محورياَ بأن 
القضائي  السلك  في  العامالت  النساء  عدد  يصل 
عدد  إجمالي  من   %25 نسبة  إلى  كافة  بأنواعه 
القضاة بحلول عام 2030، وهو هدف تسعى إليه 
أيضاً الحركة النسائية المصرية التي ناضلت من 
بأن  حلمها  وتحقق  الماضية،  السنين  طيلة  أجله 
تصل المرأة إلى منصة قضاء مجلس الدولة وأن 

تكون بين أعضاء النيابة العامة.
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العربيات  النساء  من  اللبنانية  المرأة  تعتبر 
الرائدات في دخول مجال القضاء، فقد عينت أول 
قاضية لبنانية في ستينيات القرن العشرين، وهي 

القاضي تاتيانا غالم عام 1969.
ومع مرور الزمن، تزايد عدد القضاة من النساء 
إلى ما يزيد على 300 من  في لبنان ليصل حالياً 
العدد  في  المساواة  هذه  ولكن  قاض،   600 أصل 
للنساء  القضائية  التعيينات  لم تظهر مساواة في 
تزال  ال  واجتماعية  ومذهبية  سياسية  ألسباب 
تتحكم بالواقع اللبناني. فهناك عضوان من النساء 
القضاء  فقط من أصل عشرة أعضاء في مجلس 

األعلى في لبنان. 
وفي حين ال يزال تمثيل المرأة ناقصاً في بعض 
المجاالت مثل القضاء العسكري والعدالة الجنائية، 
في  الناجحات  النساء  القضاة  من  العديد  تسعى 

حتقيق: �ضايل اأب� فار�س- لبنان

مجالهن إلى تولي مناصب قضائية عليا وحساسة، 
أكبر  أدوار  للعب  لهن  الالزمة  الفرص  يتيح  مما 
في تحقيق العدالة، واإلسهام في إصدار القوانين 

الحديثة، وتطوير المجتمع والدولة. 

المشكلة ليست في العدد!
رئيسة  الحلوة  هانيا  القاضي   »999« التقت 
الغرفة االبتدائية الثانية في محكمة الدرجة األولى 
االتصال  ونقطة  الشمالي  لبنان  محافظة  في 
بالجرائم  يتعلق  بما  اللبنانية  العدل  وزارة  في 
في  المرأة  واقع  عن  تحدثت  والتي  اإللكترونية، 
السلك القضائي اللبناني، فأوضحت أن أول امرأة 
القاضي  كانت  اللبناني  القضائي  السلك  دخلت 
النساء  من  عدد  وهناك   ،1969 عام  غالم  تاتيانا 
في القضاء اللبناني منذ زمن، وبدأ عددهن يتزايد 

اللبنانية  األهلية  الحرب  انتهاء  بعد  أي   1991 عام 
القضاة  من  الكثير  أن  بسبب   )1990  -  1975(
الرجال استقالوا بعد االنخفاض الحاد في رواتبهم 
قضاة  وجود  عدم  وبسبب  بالفراغ،  تسبب  مما 
 2009 عام  وفي  المتوسطة.  الدرجات  ذوي  من 
أصبح عدد القضاة اللبنانيين متساوياً بين النساء 
والرجال، وعدد القضاة اللبنانيين حالياً 600 قاض، 

أكثر من نصفهم من النساء. 
بل  العدد،  في  تكمن  ال  المشكلة  أن  وأضافت 
في التشكيالت القضائية، فهناك فرق بين الرجال 
والنساء بشكل أكبر في القضاء اللبناني، والسبب 
ليس أن المرأة ال تستطيع استالم قضايا معينة، 
أن  نجد  القضائية  التشكيالت  في  عادة  ألنه  بل 
الرجال يحتلون معظم المراكز القضائية الحساسة 
التحقيق،  وقضاة  العامة  النيابة  مثل  لبنان  في 

نساء العدالة 
يت�ضاوى عدد �لق�ضاة �لن�ضاء يف لبنان حاليًا مع عدد �لق�ضاة �لرجال، ولكن ال م�ضاو�ة 

معهم يف �ملر�كز و�الأدو�ر �لق�ضائية.
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قضائية  مراكز  في  السيدات  بعض  حالياً  وهناك 
حساسة في لبنان. 

الخطيب  نازك  القاضي   »999« التقت  كما 
المحامي العام االستئنافي في جبل لبنان، والتي 
شرحت أن المرأة اللبنانية انتظرت حتى عام 2017 
لتأخذ حقها في القضاء، ولكن ليس بشكل كامل، 
 ،2017 عام  القضائية  التشكيالت  وضعت  فعندما 
حيث  والمرأة،  الرجل  بين  تمييز  هناك  يكن  لم 
من   %47.5 إلى  النساء تصل  القضاة  كانت نسبة 
عدد القضاة في لبنان. واليوم أصبح الرقم أكثر 
من 50% من العدد اإلجمالي. هذا الرقم دقيق بناء 
»اإلسكوا« و»األي  على دراسة قامت بها منظمتا 
سي جي«، حيث ذكرت الدراسة أنه من عام 1993 
وحتى عام 2017 ازدادت نسبة النساء في القضاء 
إلى 47.5%. وهذا يعكس نجاح  اللبناني من %15 
بينها  التمييز  وعدم  دورها  على  والتركيز  المرأة 

وبين الرجل، فاألساس هو الكفاءة.
وأضافت أنه في عام 2017 حدث تطّور ملحوظ 
تم  وأساسية  مهمة  لبنانية  قضائية  مراكز  في 
منصب  في  نساء  تعيين  تم  فقد  لنساء.  منحها 
نائب عام استئنافي في محافظة جبل لبنان، ونائب 
عام في محافظة النبطية، وقاضي تحقيق أول في 
الشمال. وكذلك تم تعيين عضوين من النساء فقط 
من أصل عشرة أعضاء في مجلس القضاء األعلى.

نظرة موضوعية
وعن أهمية دور المرأة في القضاء اللبناني، رأت 

القاضي هانيا الحلوة أن المرأة في القضاء اللبناني 
ممكن أن تكون متفاعلة أكثر مع المسائل المتعلقة 
باألمومة، فالرجل ال يتمتع بشعور األمومة. فمثالً 
نظرة  تكون  األحداث،  أو  الحضانة  دعاوى  في 
المرأة القاضي نظرة موضوعية أكثر، فهي تتعامل 
مع األمور مثلما تتعامل مع تربية أوالدها، فتتمكن 

من اتخاذ القرار الصحيح بسرعة أكبر.
القضاء  في  المرأة  دور  أهمية  أن  وأضافت 
يرى  شخص  وكل  الرجل.  دور  أهمية  تساوي 
التكامل  إيجاد  ويجب  معينة،  ناحية  من  األمور 
المحاكم  جميع  أن  العلم  مع  النظر.  وجهات  بين 
هناك  محكمتي  في  مثالً  مختلطة،  لبنان  في 
بين  النظر  وجهة  تختلف  وقد  ورجل.  سيدتان 
لالثنين.  مختلفة  تربية  هناك  ألن  والمرأة  الرجل 
وقد أحدثت المرأة الكثير من التغيير في القضاء 
اللبناني، فهي تمثل وجهة النظر الخاصة بنصف 
المجتمع، ولديها رأي في الحضانة، والموضوعات 

المالية واالقتصادية وغيرها.
وتابعت أن دورنا كنساء في القضاء ال يقتصر 
في  نتواجد  فنحن  المحاكم،  في  تواجدنا  على 
ألننا  مختلفة  ونظرتنا  والوزارية،  النيابية  اللجان 
القوانين  وكل  الرجال،  بها  يفكر  ال  بأمور  نفكر 
إلغاء  مثل  بالنساء  وتتعلق  التي صدرت  اللبنانية 
إعفاء  وعدم  االغتصاب  وقانون  القاصرات  زواج 
نفحة  على  تحتوي  كانت  العقاب،  من  الرجل 
نسائية، ألن الرجال ال تخطر عادة على ذهنهم تلك 

األفكار، وليس ألنهم ضدها.

أسباب متنوعة 
لمهنة  لبنان  في  النساء  اختيار  سبب  وعن 
أن  إلى  الحلوة  هانيا  القاضي  أشارت  القضاء، 
أو  الراتب،  أجل  القضاء من  مهنة  يختار  اللبناني 
أو  السلطة،  أو  المركز،  أو  االستقرار،  عن  بحثاً 
لفكرة تحقيق العدالة. ففي مهنة القضاء في لبنان، 
المادية،  الناحية  من  جيدة  حياة  القاضي  يعيش 
لذلك،  المال.  من  الكثير  جمع  يستطيع  ال  ولكنه 
يفضل الرجال مهناً أخرى كالمحاماة، ويهاجرون 

أكثر بحثاً عن فرص عمل في الخارج.
هي  لبنان  في  القضاء  امتحانات  أن  وأضافت 
امتحانات عادلة، إذ ينهي الطالب مرحلة الدراسة 
الجامعية، ويحصل على إجازة في الحقوق، ويقدم 
امتحاناً يمضي بعض األحيان سنة أو سنتين في 
ثالث سنوات  أقله  يدرس  ثم  ومن  له،  التحضير 
في معهد الدروس القضائية حتى التخرج كقاض. 
والشاب بشكل عام ال يرغب بالدرس لمدة طويلة، 
ويفضل البحث عن فرصة عمل عادة خارج لبنان. 
يكون  أن  تستوجب  القضاء  مهنة  أن  وأكدت 
القاضي نزيهاً ومستقيماً وشفافاً، فالقاضي النزيه 
يتأثر بأي مراجعات  هو شخص موضوعي، وال 

أو مطالبات.  
في  القضائية  التشكيالت  أن  إلى  وأشارت 
وهناك  الطائفي،  التقسيم  على  بناء  تجري  لبنان 
في  فنرى  للطوائف،  محفوظة  قضائية  مراكز 
بعض األحيان النساء في القضاء العسكري وفي 
النيابة العامة ألنه ال يوجد غيرهن من طائفة معينة 

وبالتالي يكون لديهن مراكز محفوظة.
ولفتت إلى أن المرأة القاضي ال تعين عادة في 
النساء ال يقبلن  مراكز بعيدة جداً عن بيتها، ألن 
بالعمل في أماكن نائية. وهناك مناطق لبنانية ال 
تتقبل حتى اآلن تعيين امرأة كقاض فيها، وتكون 
غير  المناطق  تلك  في  القاضي  المرأة  تجربة 
الخطيب، فأوضحت:  نازك  القاضي  أما  مشجعة. 
أعمل في النيابة العامة في جبل لبنان منذ خمس 
الكثير  إلى  القاضي  فيها  يتعرض  والتي  سنوات، 
من التدخالت السياسية، ويكون في مواجهة دائمة 
مع الفساد المادي والمعنوي، ولكني كقاض أقوم 
بواجبي بطريقة ترضي ضميري، وأعمل في مجال 
للرجال فقط. ونحن كنساء  تاريخياً  كان مكرساً 
أمامنا تحد أساسي هو كيف نحافظ على أنوثتنا. 
وفي الوقت نفسه، نفرض االحترام من اآلخرين، 
ونحافظ على حدود العالقة المهنية فقط. أنا أضع 
الحدود بنفسي من خالل شخصيتي وتصرفاتي 
ومهنيتي في التعاطي مع اآلخرين في مجال عملي. 

نظرة المجتمع
المرأة  للقاضي  المجتمع  نظرة  كانت  إذا  وعما 
تختلف عن نظرته للقاضي الرجل، أجابت القاضي 
هانيا الحلوة أنه بحسب تجربتي ال تختلف نهائياً، 
ال  مختلفة،  بنظرة  لي  ينظر  أحداً  أن  أشعر  فلم 

قاض، وال متقاض وال نائب وال وزير.
السيبراني  الملف  بإدارة  مولجة  أنا  وأضافت 

القا�ضي هانيا احللوة: 

املراأة اأحدثت الكثري 

من التغيري يف الق�ضاء 

اللبناين

القا�ضي نازك اخلطيب: 

دخول املراأة الق�ضاء 

يوؤدي اإىل انخفا�ض يف 

ن�ضبة الف�ضاد
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لدى وزارة العدل اللبنانية، وهو موضوع بالعادة 
اللجان  في  تواجدي  وخالل  الرجال.  عليه  يعمل 
بأن ما أقوله  النيابية أو الوزارية، لم أشعر يوماً 
يقل قيمة عما يقوله الرجال ال سيما مع الجيش 
ألحظ  ولم  العام،  واألمن  الداخلي  األمن  وقوى 
أساس  على  تتم  المعاملة  بل  مختلفة،  نظرة  أي 
والتي  الخطيب،  نازك  القاضي  أما  موضوعي. 
طرابلس  مدينة  في  جزائي  منفرد  كقاض  عملت 
بمحافظة لبنان الشمالي، ثم عينت في النيابة العامة 
االستئنافية في جبل لبنان عام 2017، فاعتبرت أن 
هذه المجاالت تتطلب الكثير من مواجهة التحديات 
وإمكانية  المجتمع،  نظرة  ضمنها  ومن  اليومية، 
يقبلون  ال  الذين  القالئل  األفراد  بعض  مواجهة 

بالمرأة كقاض يحكم بينهم. 

ال مناصفة مع الرجال
والرجال  النساء  بين  ال  أم  تمييز  وجود  وعن 
القاضي  أجابت  اللبناني،  القضاء  في  العاملين 
القانونية  النصوص  بمراجعة  أنه  الخطيب  نازك 
ال  والرجل  المرأة  بين  تمييز  يوجد  ال  اللبنانية 
في القضاء وال في غيره. فالدستور اللبناني في 
اللبنانيين  أن جميع  على  منه نص   7 رقم  المادة 
بالسواء  يتمتعون  وهم  القانون،  أمام  سواء  هم 
بالحقوق المدنية والسياسية، ويتحملون الفرائض 
والواجبات العامة من دون فرق بينهم. والمادة 12 
اللبنانيّين  بين  المساواة  على  تنص  الدستور  من 
فإن  إلى ذلك،  إضافًة  العامة.  الوظائف  تولي  في 
القضاء على  اتفاقية  اللبنانية صّدقت على  الدولة 
قانون  بموجب  المرأة  التمييز ضد  أشكال  جميع 
رقم 572 لعام 1996، ولم تتحفظ على حقوق المرأة 

ال  كامرأة  أنا  وبالتالي  العامة.  الوظائف  بتولي 
المناصب  تولي  الرجل في  يميزني عن  ما  يوجد 
العامة باستثناء االستحقاق والجدارة، وهي معايير 
الرغم من وجود  أنه وعلى  موضوعية. وأضافت 
لم  ولكننا  المناصب،  تولي  موضوع  في  تطّور 
نصل للمناصفة مع الرجال، حيث نجد العديد من 
النساء في مراكز قضائية تتعلق بالمجال المدني 
أو التجاري أو قضايا العمل. كما شهدنا ارتفاعاً 
من  المالحقة  مراكز قضاء  في  النساء  نسبة  في 
أن  إال   ،2017 عام   %32 إلى   1993 عام  صفر% 
النيابة  ورئاسة  األعلى  القضاء  مجلس  رئاسة 
العامة التمييزية ورئاسة القضاء المالي في لبنان 

ال تزال بأيدي الرجال.
وشرحت أن رؤساء غرف التمييز أغلبيتهم من 
 10 أصل  من  فقط  واحدة  امرأة  وهناك  الرجال، 
رؤساء في غرف التمييز. وفي حين هناك رئيس 
أول في كل محافظة أي 6 مناصب على مستوى 
المناصب  هذه  تشغل  لم  اللبنانية،  المحافظات 

سوى رئيسة واحدة فقط، وقد تقاعدت مؤخراً. 
العدلي  القضاء  تنظيم  قانون  أن  إلى  وأشارت 
وقانون تنظيم وزارة العدل في لبنان ال يتضمنان 
أي أحكام تمييزية ضد المرأة القاضي. إالّ أنه على 
منها  يستفيد  التي  االجتماعية  الخدمات  صعيد 
القضاة في لبنان، نالحظ وجود بعض الفروقات 
القليلة في المعاملة بين القاضي المرأة والقاضي 

الرجل. 

الخدمات والرشوة 
وعما إذا كان يمكن القول إن النساء في القضاء 
أقل تقباّلً للخدمات والرشوة، أجابت القاضي هانيا 

وال  تربية،  مبدأ  هو  الرشوة  أن موضوع  الحلوة 
أؤمن  وال  أو رجالً،  امرأة  الشخص  بكون  يتعلق 
بأن المرأة أقل تقباّلً للرشوة من الرجل، فالرشوة 
هم  فقلة  مادية،  فقط  ليست  اللبناني  القضاء  في 
تكون  قد  والرشوة  مالية،  رشوة  يقبلون  الذين 
رشوة بالمركز أو بالعالقات أو بالسفر. وإذا كان 
الشخص حسن التربية، فال يقبل برشوة، وإذا كان 

سيئ التربية فسيقبل الرشوة.
البنك  أن  فذكرت  الخطيب،  نازك  القاضي  أما 
إلى  المرأة  أهمية دخول  بدراسة عن  قام  الدولي 
القضاء ومراكز صنع القرار، وقد وجدت الدراسة 
وأن  الرجل  من  للرشوة  قبوالً  أقل  المرأة  أن 
يؤدي  والقضاء  القرار  وجودها في مراكز صنع 
إلى انخفاض معدل الفساد بنسبة 10%، ويقلل من 
الرشوة والمحسوبيات وقبول الهدايا، ويرسخ قيم 

النزاهة. 

دور الدولة 
تعزيز مشاركة  في  اللبنانية  الدولة  دور  وعن 
المرأة في القضاء، أوضحت القاضي هانيا الحلوة 
أنه في لبنان ليس هناك تعزيز لدور المرأة في أي 

مجال بشكل كاف.
وأضافت: لقد عملنا لفترة سنتين في المجلس 
القضائية،  السلطة  استقالل  قانون  على  النيابي 
وأتمنى أن يصدر كما تم اعداده من قبل القضاة، 
األعلى  القضاء  مجلس  أعضاء  يصبح  فبموجبه 
ينتخبون  القضاة  أن  أي  معينين،  ال  منتخبين 
سيقوم  الذي  األعلى  القضاء  مجلس  أعضاء 
بالتعيينات والتشكيالت القضائية. وعندها سنرى 

المرأة في المكان الذي تستحقه. 

حامية من تحبهم،

جيالً بعد جيل

 إرث غني يف مجال

التأمني منذ عام 1972.
بصفتها رشكة التأمني األوىل يف املنطقة، ظلت رشكة أبوظبي 

الوطنية للتأمني، وعىل مدى عقود طويلة، تعمل عىل ترسيخ الثقة 
وتعزيز مبادئ الوالء وااللتزام بهدف توفري حلول تأمني مبعايري 

عاملية لعمالئها يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.
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نجحت دولة اإلمارات في تحويل االبتكار إلى 
ثقافة حياة ونهج إداري لتطوير العمل الحكومي 
بعد  المستدامة،  االقتصادية  التنمية  وتعزيز 
واضحة  عمل  واستراتيجيات  دقيق  تخطيط 
األول  المركز  على  تربعها  في  أثمرت  المعالم 
عربياً، و33 عالمياً، في مؤشر االبتكار العالمي 

لعام 2021.
التي  تبتكر«،  »اإلمارات  فعاليات  وتعد 
مكانة  تعزيز  إلى  يهدف  وطنياً  حدثاً  أصبحت 

حتقيق: خالد الظنحاين

القدرات،  وبناء  لالبتكار  عالمي  كمركز  الدولة 
الخاص  والقطاع  الحكومية  الجهات  وتحفيز 
إلى  االبتكار،  ممارسات  تبني  على  واألفراد 
مبتكرة  وأفكار  مبادرات  وتنفيذ  إطالق  جانب 

نوعية.
في  اإلمارات  حققتها  التي  النتائج  تكن  لم 
مجال االبتكار وليدة الصدفة، بل جاءت نتيجة 
العلوم  مجال  في  المعالم  واضحة  سياسة 
مبادرة   100 تتضمن  واالبتكار  والتكنولوجيا 

درهم  مليار   300 على  تزيد  وميزانية  وطنية 
أيضاً  شملت  كما   ..2021 الفائت  العام  حتى 
مجموعة سياسات وطنية جديدة في المجاالت 
والتكنولوجية  واالستثمارية  التشريعية، 
معادالت  تغيير  بهدف  والمالية،  والتعليمية 
االقتصاد الوطني ودفعه بعيداً عن االعتماد على 
ومعرفية  علمية  نقلة  وتحقيق  النفطية  الموارد 
متقدمة لدولة اإلمارات خالل السنوات المقبلة.

حثيث  وبشكل  اإلمارات  دولة  وتسعى 

االبتكار.. روح اإلمارات 
نحو تعزيز مكانة �لدولة كمركز عاملي لالبتكار وبناء �لقدر�ت

تحقيق
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ومستمر إلى تعزيز قدراتها في مجال التنمية 
واالبتكار،  باإلبداع  المدعومة  المستدامة 
أجيال  لتخريج  المثلى  البيئة  أسس  وترسيخ 
جديدة من المواهب الالزمة لرفد سوق العمل 
على  القادرة  العقول  من  المتزايدة  باحتياجاته 
لمستقبل  الطموحة  التطلعات  ومواكبة  اإلبداع 

التنمية االقتصادية في الدولة.
إلى  الدولة  في  االبتكار  سياسة  وتهدف 
واالرتقاء  اإلماراتي،  المواطن  في  االستثمار 
كما  والتكنولوجيا،  العلوم  مجال  في  بمعارفه 
أبحاث  من  المجاالت  من  عدد  دعم  إلى  ترمي 
المتخصصة  الطيران  وصناعات  الفضاء 
أبحاث  ودعم  العالمية  الدوائية  والصناعات 
السلمية  النووية  والطاقة  الشمسية  الطاقة 

وبرامج الذكاء االصطناعي وغيرها.
شهر  في  وبالتحديد   ،2014 عام  ويشكل 
تحول  نقطة  منه،  األول  تشرين  أكتوبر/ 
حيث  الدولة،  في  االبتكار  مسيرة  في  رئيسة 
راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أطلق 
مجلس  رئيس  الدولة،  رئيس  نائب  مكتوم،  آل 
»االستراتيجية  الله،  رعاه  دبي،  الوزراء، حاكم 
اإلمارات  لجعل  تهدف  التي  لالبتكار«  الوطنية 
ضمن الدول األكثر ابتكاراً على مستوى العالم.
وتضمنت االستراتيجية في حينها 30 مبادرة 
أولى  كمرحلة  سنوات   3 خالل  للتنفيذ  وطنية 

تشمل مجموعة من التشريعات الجديدة ودعم 
الوطنية  القدرات  وبناء  االبتكار  حاضنات 
للقطاع  محفزات  ومجموعة  المتخصصة 
البحثية  العالمية  الشراكات  وبناء  الخاص، 
وتغيير منظومة العمل الحكومي نحو مزيد من 
االبتكار وتحفيز االبتكار في 7 قطاعات وطنية 
رئيسة، هي الطاقة المتجددة، والنقل، والصحة، 

والتعليم، والتكنولوجيا، والمياه، والفضاء.
وفي عام 2015 أقر مجلس الوزراء إعالن عام 
2015 عاماً لالبتكار في الدولة، وأصدر المجلس 
بتكثيف  االتحادية  الجهات  لجميع  توجيهاته 
بمراجعة  والبدء  التنسيق،  وتعزيز  الجهود 
بيئة  خلق  بهدف  العامة،  الحكومية  السياسات 
محفزة لالبتكار تصل بدولة اإلمارات للمراكز 

األولى عالمياً في هذا المجال.
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وأعلن 
 2015 آب  أغسطس/  في  مكتوم،  آل  راشد 
في  لالبتكار  إماراتي  أسبوع  تخصيص  عن 
 22 بتاريخ  يبدأ  الثاني  نوفمبر/ تشرين  شهر 
الحكومية  الجهات  كل  داعياً  منه،   28 وحتى 
والخاصة واألكاديمية للمشاركة، وفتح سموه 
الباب للجمهور القتراح فعاليات األسبوع عبر 
وسائل التواصل االجتماعي، لترسيخ األسبوع 
كأهم وجهة لالبتكار والمبتكرين في المنطقة. 
على  لالبتكار  اإلمارات  أسبوع  نجاح  وبعد 

اإلعالن عن  تم  2015 و2016  مدار سنتين في 
خالل  كامالً  شهراً  ليكون  األسبوع  امتداد 
شهر فبراير/ شباط 2018 ليصبح حدثاً وطنياً 
سنوياً يحتفي باالبتكار في جميع أنحاء دولة 

اإلمارات.
السنوات  خالل  اإلمارات  دولة  وحققت 
في  اإلنجازات  من  كبيرة  مجموعة  الماضية 
الحياة،  مناحي  مختلف  شملت  االبتكار  مجال 
التعليم،  قطاع  في  تحقيقه  تم  ما  أبرزها  لعل 
األنظمة  تطوير  في  االبتكار  أسهم  حيث 
الحاسوب،  استخدامات  وتعزيز  التعليمية، 
مزيد  وافتتاح  المدارس،  في  الذكية  واألجهزة 
في  اإللكترونية  العالي  التعليم  مؤسسات  من 
الدولة، وتأسيس العديد من المؤسسات البحثية 
والمعاهد التقنية لتعزيز اإلبداع واالبتكار، مثل 
مدينة مصدر في أبوظبي، ومجمع دبي للعلوم، 
ومجمع محمد بن راشد للعلماء، وجامعة محمد 

بن زايد للذكاء االصطناعي.
كورونا  فيروس  انتشار  أزمة  بدء  ومنذ 
دولة  في  االبتكار  شكل  العالم،  في  المستجد 
مواجهة  في  والفعال  األبرز  السالح  اإلمارات 
التحديات الناشئة عن الفيروس وتحويلها إلى 
اإلبداعية  األفكار  من  الكثير  إلطالق  فرص 
واالبتكارية الخالقة التي أسهمت في التخفيف 
من وطأة الوباء، وتحقيق استمرارية العمل في 
معايير  أعلى  وفق  الحيوية،  القطاعات  جميع 

الصحة والسالمة العامة.
االبتكار  تسخير  أوجه  من  العديد  وبرزت 
لمواجهة  الدولة  جهود  تعزيز  في  العلمي 
الوباء، بعدما سجلت اإلمارات تسلسل الجينوم 
في  مختبر  أكبر  ودشنت  بالفيروس،  الخاص 
وتشخيص  لفحص   - الصين  خارج   - العالم 
عشرات  وافتتحت   ،»19  - »كوفيد  بـ  اإلصابة 

مراكز الفحص بالمركبة.
الجذعية  بالخاليا  عالجاً  اإلمارات  وطورت 
الطبـي  التدخـل  مـع  داعـم  كعالج  للمصابين 
األكاديمية  المؤسســات  قدمت  كما  التقليـدي، 
القطــاع  وشــركات  الحكوميــة  والجهــات 
الخــاص في الدولة عشرات االبتكارات النوعية 
التي شكلت خطوات مهمة وملهمة فــي مسـيرة 

احتواء آثار الوباء.

ثقافة االبتكار
وفي ذلك يقول الباحث الدكتور عبدالله محمد 
الشيبة: تحتفل دولة اإلمارات العربية المتحدة 
هذا الشهر بفعاليات )اإلمارات تبتكر( السنوية 
التي أضحت حدثاً سنوياً يتم من خالله ترسيخ 
ثقافة االبتكار في دولة االبتكارات، والمواهب، 

واألمن، واألمان.
أن  هي  للشك  مجاالً  تدع  ال  التي  والحقيقة 
اإلبداع الذي يؤدي بصاحبه إلى خوض مجال 
االبتكارات ال يتأتى إال في ظل بيئة محفزة على 

عبداهلل ال�ضيبة: 

الإمارات بيئة وطنية 

اأ�ضا�ضها الإبداع واملوهبة 

وخمرجاتها البتكار

اأحمد جمان:

 الإمارات دولة حا�ضنة 

للفكر والعقل املبتكر
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كافة المستويات، وهذا ما نجده في اإلمارات.
عام  الوزراء  مجلس  باعتماد  األمر  بدأ  فقد 
كافة  توجيه  تم  حيث  لالبتكار،  عاماً   2015
الجهود،  بتكثيف  القيام  االتحادية  الجهات 
ومراجعة السياسات الحكومية، بهدف خلق بيئة 
محفزة لالبتكار تصل بدولة اإلمارات للمراكز 

األولى عالمياً.
كما قام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” في نوفمبر 
2015 باعتماد السياسة العليا لدولة اإلمارات في 
مجال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، وتتضمن 
تزيد  وميزانية  وطنية،  مبادرة   100 السياسة 

على 300 مليار درهم حتى عام 2021. 
ثم تم تدشين أسبوع اإلمارات لالبتكار على 
مدار سنتين في 2015 و2016، وبعد نجاح تلك 
عام  كل  من  فبراير  شهر  اعتماد  تم  التجربة، 
تلك  أثمرت  اإلمارات، ولقد  لالبتكار في  شهراً 
في  عربياً  اإلمارات  دولة  تصدر  عن  الجهود 

مؤشر االبتكار العالمي لعام 2019.
االبتكار  سياسات  تهدف  عام،  وبشكل 
األهداف  من  العديد  تحقيق  إلى  اإلمارات  في 
مستدامة  وسيلة  تعزيز  ومنها  االستراتيجية 
اإلماراتية،  البشرية  الطاقات  في  لالستثمار 
عن  بعيداً  للدولة،  االقتصادي  النشاط  وتحفيز 
القدرات  تعزيز  بجانب  النفط،  على  االعتماد 
وتحويل  اإلمارات،  لدولة  العالمية  التنافسية 
مفهوم االبتكار إلى عمل وثقافة مؤسسية فّعالة 

ودائمة في حكومة دولة اإلمارات.
والرؤى  السياسات  تلك  وضع  أدى  ولقد 
التنظيمي  الهرم  قمة  أعلى  من  المستقبلية 
المؤسسات  كافة  إلى  وتوجيهها  الدولة  في 
حالة  خلق  إلى  والمحلية  االتحادية  الحكومية 
شرائح  مستوى  على  المجتمعي  التفاعل  من 
من  بالعديد  حدا  الذي  األمر  كافة،  المجتمع 
الجهات الحكومية إلى استحداث أقسام وإدارات 
خاصة باالبتكار وتشكيل فرق عمل متخصصة 
وتنفيذ استراتيجيات ومبادرات ابتكارية وطرح 

جوائز سنوية لالبتكار.
الغاية  أن  هو  هنا،  بالذكر  الجدير  واألمر 
واستراتيجيات  سياسات  كافة  من  الرئيسة 
واالبتكار  والتكنولوجيا  العلوم  ومبادرات 
المواطن  في  االستثمار  هي  اإلمارات  في 
اإلماراتي، واالرتقاء بمعارفه في مجال العلوم 

والتكنولوجيا.
بفعالية  المساهمة  من  يتمكن  لكي  وذلك 
الوطنية  التنمية  في مختلف مجاالت  وإيجابية 
ومن أبرزها أبحاث الفضاء، وصناعات الطيران 
العالمية،  الدوائية  والصناعات  المتخصصة، 
النووية  والطاقة  الشمسية،  الطاقة  وأبحاث 

السلمية، وبرامج الذكاء االصطناعي، وغيرها.
في  المواطنين  من  العديد  تميز  نلحظ  وهنا 

مجاالت االبتكارات المختلفة، ولعل من أبرزهم 
المهندس أحمد مجان، الذي يمارس منذ أعوام 
ويعكس  واحترافية  بشغف  االبتكار  طويلة 
الدولة  داخل  المجال  هذا  في  المثلى  الصورة 
وخارجها ولم يقف عند حدود تقديم عشرات 
الوطنية  المحافل  من  العديد  في  االبتكارات 
إلنشاء  بمبادرته  ذلك  تجاوز  بل  والدولية، 
المظلة  لتكون  اإلماراتية«  المخترعين  »جمعية 
الحكومية الرسمية لكافة الموهوبين والمبدعين 
الدولة  أرض  على  والمقيمين  المواطنين  من 
والدعم  لالبتكار  المناسبة  البيئة  لهم  وتوفر 
القانوني في هذا المجال لحفظ حقوق المبتكر.

المنقطع  االهتمام  لذلك  النهائية  والمحصلة 
هي  والسياسات،  الجهود  تلك  وكافة  النظير 
والموهبة  اإلبداع  أساسها  وطنية  بيئة  خلق 
ومخرجاتها أعمال ابتكارية ومنتجات وخدمات 
وعمليات جديدة ترتقي بجودة الحياة يضع من 
سجل  في  بصمته  اإلماراتي  المواطن  خاللها 
لتحقيق  الحقول  مختلف  في  الدولة  إنجازات 

االقتصاد المعرفي الذي تنشده القيادة.

مبتكرون وابتكارات
أول مبتكر

أحمد  اإلماراتي  المخترع  أوضح  بدوره، 

أن  اإلماراتية  المخترعين  رئيس جمعية  مجان 
المبتكر  والعقل  للفكر  حاضنة  دولة  اإلمارات 
هذا  في  بصمة  وضع  على  أبناءها  وتشجع 
اإلمارات  أن  إلى  مشيراً  المهم،  العلمي  الحقل 
دولة الالمستحيل وأول مبتكر فيها كان الشيخ 
زايد »رحمه الله«، الذي وضع بصمته في كل 
المجاالت وحّول أرضها إلى جنة غناء وأركانها 
إلى بناء عتيد ومتراص البنيان، وأطلق فيها يد 
والعلماء  العلم  فيها  وشجع  واإلعمار  المعمار 
وقدر فيها العقول وبّجل حب االبتكار إلى أبعد 

الحدود.
أطوار مسيرته كمخترع  إلى  وتطرق مجان 
أيضاً  فيها  ووجد  تحديات  فيها  واجه  والتي 
»تعود  يوضح:  لمواهبه، حيث  والتقدير  الدعم 
وقد  خلت،  سنة   50 إلى  االبتكار  مع  تجربتي 
كانت بدايتها مع والدي، رحمه الله، في ورشة 
كان  فأبي  دبي،  في  له  كانت  التي  السيارات 
الكثير،  منه  تعلمت  وقد  ومخترعاً،  ميكانيكياً 
الصمغ  رش  مجال  في  اختراعاً  قدم  حيث 
السرقة في فترة  السيارات من  آنذاك وحماية 

السبعينيات«.
وأضاف: »ابتكرت خالل فترتي السبعينيات 
الرائدة،  االختراعات  من  العديد  والثمانينيات 
منها جهاز تغذية األسماك الذكي لمدة 90 يوماً 

حياة احلمادي: 

قيادة الدولة ت�ضتثمر 

يف راأ�ض املال الب�ضري 

وتعترب العقول فيها ثروة

اأديب البلو�ضي: 

طموحي ا�ضتكمال م�ضرية 

الإجنازات البتكارية 

وخدمة الوطن

تحقيق
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األمان،  حزام  ربط  لتنبيه  إلكتروني  وجهاز 
وساعة ناطقة تخبر من يقف أمامها عن الوقت، 
تسرب  إنذار  وجهاز  بالزنجبيل  تعمل  وساعة 
مرامي  وجهاز  الخطوات،  عداد  وجهاز  الغاز، 
األهداف العسكرية، وحوض يحمي األطفال من 

الغرق وغيرها الكثير«.
من  وجده  الذي  الدعم  أن  مجان  ويؤكد 
القيادة اإلماراتية الرشيدة مثل له حافزاً للنجاح، 
ويشير: »أفتخر بأنني ابن اإلمارات وقد بلغت 
ثم  ومن  الله  بفضل  النجاح  من  المرحلة  هذه 
دعم قيادتنا الرشيدة، كما إن »تأسيس جمعية 
المخترعين اإلماراتية من أكبر وأهم االختراعات 
حاضنة  ألنها  كبيرة،  أحالماً  عليها  أبني  التي 
للمخترع اإلماراتي وغير اإلماراتي وتدعو إلى 
االرتقاء بالفكرة وتؤمن بقيمة اإلنسان المبدع، 
فرسالتنا دعم وتبني كل عقل مفكر على أرض 

اإلمارات«.

االبتكار اإلداري
مديرة  الحمادي  حياة  توضح  جهتها،  من 
»نحن  الفجيرة:  في  لالبتكار   2071 منصة 
المال  الرأس  في  قيادتها  تستثمر  دولة  في 
تقدر  ال  ثروة  فيها  العقول  وتعتبر  البشري 
وهو  المستقبل،  صناعة  على  وتشجع  بثمن 
نجاحات  تقطع  عاماً  في خمسين  جعلها  يقين 

النجاحات  سباق  في  وتنطلق  الضوء  بسرعة 
منافسات  في  وتدخل  المستويات  جميع  على 
االبتكار بمختلف ضروبها، وتتألق على األرض 
وفي الفضاء، متطلعة لمستقبل مشرق بعين الال 
مستحيل«، وتؤكد الحمادي على أهمية توظيف 
وتبسيطها  اإلدارية  اإلجراءات  في  االبتكار 
بطريقة مبتكرة بما يعود بالنفع على المجتمع، 
المبتكرين  تسجيل  ضرورة  على  وتشدد 
حقوقهم  على  للحفاظ  ضماناً  البتكاراتهم 

المادية والمعنوية.

إنجاز عالمي
أديب  اإلماراتي  المبتكر  تطرق  حين  في 
في  حققه  عالمي  إنجاز  آخر  إلى  البلوشي 
أذكى  قائمة  إلى  بانضمامه  النجاح  مسيرة 
100 صغير في العالم، وذلك في حفل المنظمة 
الهندية الدولية في العاصمة نيودلهي، كما ذكر 
ابتكاره  مثل  وابتكاراته  اختراعاته  من  عدداً 
جهازاً لوالده، المصاب بشلل األطفال، يمكنه من 
السباحة، ثم اختراعه روبوتاً صغيراً لمساعدة 
إلى  باإلضافة  المنزلية،  األعمال  في  والدته 
آخر ابتكاراته وهو »حزام أمان« يراقب معدل 
ضربات قلب الراكب، ويرسل إنذاراً فورياً إلى 
الجهة المختصة في حال وصلت ضربات القلب 

لمعدالت خطرة.

ويؤكد على أنه يطمح إلى استكمال مسيرة 
رسالة  ووّجه  الوطن،  وخدمة  اإلنجازات 
تحقيق  سبيل  في  يكافحوا  بأن  الشباب  إلى 
والعزيمة  بالقوة  يتحلوا  وأن  طموحاتهم 
الذي  النجاح  أن  البلوشي  ويوضح  واإلرادة. 
والداه  أواله  الذي  الحرص  نتاج  هو  حصده 
والدافع القوي الذي بذلته األسرة وما وفرته 
يحتذى به في  من دعم لتحفيزه ليكون مثاالً 
العلم والمعرفة، لذا حرص األبوان على توجيه 
والمعرفة  بالعلم  التسلح  أهمية  إلى  أديب 
توجهاته  ودعم  مهاراته  وتنمية  والبحث 

وميوله.
من  العديد  واجهت  األسرة  أن  إلى  ويشير 
التحديات والعقبات إال أنها لم تقف عائقاً أمام 
االستمرارية والعزيمة في بلوغ النجاح، واختتم 
البلوشي قائالً: »نحن أمام تحديات لعل أهمها 
التي  االجتماعي  التواصل  وشبكات  اإلنترنت 
الجيل  أوقات  أغلب  على  تستحوذ  أصبحت 
فكراً  يمتلك  الذي  المتعلم  الجيل  هذا  الحالي، 
خاصاً، فمن واجب اآلباء أن يدخلوا إلى العالم 
أوصياء  يكونوا  ال  أن  بشرط  لألبناء  الجديد 
بطريقة  يعلموهم  أن  عليهم  يجب  بل  عليهم، 
إبداعية أهمية البحث العلمي والمعرفة من خالل 
التكنولوجيا ليكون شعب اإلمارات شعباً ُيَصدِّر 

المعرفة«.
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تحقيق

خالل  من  القانونية  ثقافته  الفرد  يكتسب 
من  تعد  التي  االجتماعية  التنشئة  مؤسسات 
أهمها األسرة، كونها أول جماعة إنسانية يتعامل 
الذي  األول  المرجعي  اإلطار  وهي  الفرد  معها 
التي  االجتماعية  التنشئة  أسس  فيها  يتلقى 
المرأة  لكن  الفرد،  حياة  تشكيل  على  تعمل 
القانونية  الثقافة  تفتقد  المصري  بالمجتمع 
من  فالكثير  والتقاليد،  العادات  هيمنة  ظل  في 
الشرطة  أقسام  إلى  الذهاب  يخفن  السيدات 
بحقوقهن،  التامة  معرفتهن  لعدم  المحاكم  أو 
وتقاليد  عادات  من  طبيعتهن  إلى  يرجع  وذلك 

حتقيق: رمي حممد-م�ضر

تجعل المطالبة بمعرفة حقوقهن عيباً، حتى لو 
كن يطلبن به حقاً أو دفعاً لظلم، إذا ما احتجن 
لذلك وال يطرقن أبواب المحاكم مما يؤدي بهن 
يعود  وهذا  الواقع  لألمر  والرضوخ  للسكوت 
للمرأة  يمكن  ال  لذا  القانونية.  واألمية  للجهل 
إذا  بها  وتطالب  حقوقها  كامل  من  تستفيد  أن 
والتطورات  التغييرات  فهم  على  قادرة  تكن  لم 
أروقة  فتكتظ  المختلفة  واإلجراءات  القانونية 
المحاكم المصرية بالقضايا التي سببها الجهل 
حاالت  من  العديد  ونجد  والحقوق،  بالنظام 
بالحقوق  الوعي  عدم  نتاج  واالنفصال  الطالق 

القانونية والتي يستفيد بها اآلخرون استغالالً 
إلى  أدى  مما  بحقوقهم،  األفراد  مطالبة  لعدم 
زيادة معدالت الطالق بشكل يثير القلق. وتقول 
إحصائية منشورة عن الجهاز المركزي للتعبئة 
العامة واإلحصاء إن مصر تشهد حالة طالق كل 
دقيقتين و20 ثانية، أي نحو 27 حالة طالق في 
الساعة الواحدة و651 حالة يومياً و 7900 حالة 
طالق شهرياً، وهناك 24 حالة طالق مقابل كل 
100 حالة زواج نتيجة لضعف إدراكهن بالثقافة 

القانونية.
هذا سبب يجعلهن يتعاملن مع القضايا بشكل 

حتى ال يضيع حقها!
ن�ضر �لوعي �لثقايف �لقانوين يعيد للمر�أة �مل�ضرية حقوقها �مل�ضلوبة.
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سلبي لضعف الوعي القانوني مما يفقدهن حقهن 
االجتماعية  الحياة  تغيرات  ظل  في  خصوصاً 
التحديات  أهم  أحد  ذلك  ليمثل  واالقتصادية، 
والصعوبات التي قد تواجهها أي سيدة. فأحد 
أهم مقاصد الثقافة القانونية هي معرفتهن لما 
لهن من حقوق وما عليهن من واجبات ووعيهن 
للفرد  عذر  وال  الفردية،  مسؤولياتهن  لحدود 
معرفته  بعدم  المتخصص  وغير  المتخصص 
في  الوقوع  من  يحميه  الذي  بالحد  للقانون 
أو خطأ قد يمس حريته، فالقانون هو  مخالفة 
الناس مع  بين  الحقوق والواجبات  الذي يضع 
أن  الضروري  فمن  وبالتالي  بعضاً  بعضهم 
القانونية  المعرفة  من  سيدة حصة  لكل  يكون 
التي تجعلها تعرف وتبصر حقوقها وواجباتها 
النصب  أو  استغاللها  محاوالت  تتجنب  حتى 
عليها، مما يتسبب في ضياع مزيد من الحقوق 
أبواب  الوقت والمال في طرق  وهدر كثير من 

خاطئة.
النسوية  المنظمات  من  مطالب  وهناك 
المصرية أن يلتزم الجميع بالنظم والتشريعات 
على أن تتكاتف األطراف كافة للتعاون للمطالبة 

بالحقوق والتي هي ثمرة الثقافة القانونية.

واقع مأساوي
حنان  بالنقض  المحامية  دعت  جانبها  من 
العربية  للمرأة  المساعد  العام  األمين  كساب 
الثقافة  إلى تعزيز  الوحدة االقتصادية  بمجلس 

التمكين.  جهود  ظل  في  للنساء  القانونية 
إلى  تحتاج  المصرية  المرأة  أن  إلى  وأشارت 
قلة  ألن  القانونية،  الثقافة  من  جديد  سيناريو 
تعيش  جعلها  القانونية  بحقوقها  المرأة  وعي 
تنمية  يجب  لذا  المحاكم،  في  مأساوياً  واقعاً 
بفكرها  والنهوض  للمرأة  القانونية  الثقافة 
ووعيها القانوني، كونها تتعامل مع العديد من 
وعي  وبال  سلبي  بشكل  المجتمعية  القضايا 
قانوني، وهو ما ُيفقدها حقها الثابت خاصًة في 
ظل المتغيرات الحياتية التي طرأت على المجتمع 

خالل السنوات األخيرة.
تم  الذي  التاريخي  اإلنجاز  أن  وأضافت 
تحقيقه في الفترة الحالية في مجال تمكين المرأة 
مؤسسات  من  موازياً  جهداً  يتطلب  المصرية 
الدولة في القيام بإجراء تحول حقيقي وشامل 
في نشوء الوعي بالثقافة القانونية للمرأة لكون 
اإليجابية  اآلثار  من  عليه مجموعة  يترتب  ذلك 

ستؤثر على المجتمع.
وأشارت األمين العام المساعد للمرأة العربية 
أَن تنمية الثقافة القانونية للمرأة أصبح ضرورة 
أو  المحاكم  إلى  اللجوء  ترفض  فالمرأة  ملحة، 
والسبب  القضايا،  إحدى  في  طرفاً  تكون  أن 
القانونية، مما  بالثقافة  إدراكها  الرئيس ضعف 
بها  ليلحق  تبعاً  حقوقها  عن  تتنازل  يجعلها 
الضرر المعنوي والمادي بها ومصادرة العديد 
من حقوقها الشرعية، الفتة إلى أن ضياع كثير 
السابقة  السنوات  خالل  للمرأة  الحقوق  من 

بالقوانين  الجهل  هو  فيه  الرئيس  السبب  كان 
العربية  المرأة  أن  وأوضحت  واإلجراءات. 
عاشت وضعاً مأساويا عبر قرون طويلة، وأن 
يحتاج  القانوني  والتثقيف  الوعي  نشر  قضية 
أفضل  مستقبل  أجل  من  منه  بد  ال  جهداً  منا 
األجيال  تربي  التي  األم  باعتبارها  ألبنائنا، 
نشر  ألهمية  أسباباً  هناك  أن  مؤكدة  القادمة، 
الوعي القانوني لدى السيدات، أولها أن الوعي 
الذاتي للمرأة بالحقوق يتيح لها أفضل الحظوظ 
الفردية والدفاع عنها. وثانيها  لحماية حقوقها 
يكسب  بالحقوق  للنساء  الجماعي  الوعي  أن 
واالعتداءات  االنتهاكات  ضد  حصانة  المجتمع 
مهما يكن مصدرها ويجعله يملك وسائل درء 

العدوان على حقوق مواطنيه.
إقامة  أهمية  على  بالنقض  المحامية  وأكدت 
الدورات القانونية التي تسلط محاورها الضوء 
على تثقيف السيدات بحقوقهن القانونية، مطالبة 
اإلعالمية  الوسائل  بمساندة  السياق  هذا  في 
في  المختلفة  االجتماعي  التواصل  ووسائل 
توعية المرأة بثقافة الحقوق والواجبات حتى ال 

يضيع حقها داخل المحاكم.

استقرار اجتماعي ونفسي
الهادي  عبد  مدحت  الدكتور  وتحدث 
استشاري عالقات أسرية وخبير صحة نفسية 
في  اجتماعية  ضرورة  هو  القانون  إن  قائالً: 
حياة األفراد عبر ما يقره من حقوق وما يفرضه 

حنان ك�ضاب:

 انعدام الوعي القانوين 

اأفقد املراأة حقها 

الثابت يف ظل التغريات 

احلياتية

مدحت عبد الهادي: 

القانون هو ال�ضمانة 

الرئي�ضة لتحقيق العدالة 

الجتماعية وال�ضتقرار 

النف�ضي

نهاد اأبو القم�ضان: 

ق�ضايا الن�ضاء ما بني 

حقوق عامة ح�ضلت 

عليها وغياب يف املجال 

اخلا�ض

issue 615.indd   35issue 615.indd   35 25/02/2022   10:29 AM25/02/2022   10:29 AM



العدد 615 مارس 362022

تحقيقتحقيق

من حماية لهذه الحقوق التي تؤدي بدورها 
والنفسي  االجتماعي  االستقرار  تحقيق  إلى 
الحقوق  يحدد  فالقانون  المجتمع.  ألفراد 
والواجبات وبذلك يحدد سلوك األفراد وما يجب 
أن يكونوا عليه حتى تتحقق الغاية من التنظيم 
القانوني. وأشار إلى أن أصول الحياة الزوجية 
وضمان  األسرة  كيان  على  المحافظة  وسبل 
كبير  قدر  على  ينطوي  واستقرارها  تماسكها 
من األهمية لجميع أفراد المجتمع، ألن كثيراً من 
الخالفات الزوجية واألسرية وما يترتب عليها 
القانوني،  الجهل  من تداعيات مجتمعية أسبابه 
ويمكن تخطي ذلك من خالل التوعية والتثقيف 
القانوني ومساعدة أفراد المجتمع على تجاوزها 
دائرة  بها  تقوم  التي  الجهود  يفسر  هذا  ولعل 
األسري  التوجيه  مجال  في  المصري  القضاء 
األزواج  بين  واإلصالح  التوفيق  على  والعمل 
حاالت  في  النظر  وجهات  تقريب  أجل  من 
تماسك  على  الحفاظ  يضمن  بما  الخالف 
الطالق،  األبناء وتجنب حاالت  األسرة وحماية 
نشر  إلى  تسعى  األسرة”  “محكمة  أن  والشك 
وتجسد  المجتمع  أفراد  بين  القانونية  الثقافة 
احترام  ترسيخ  على  الدولة  حرص  بوضوح 
القانون واالنصياع لسلطانه باعتباره الضمانة 
ألن  واالستقرار،  التنمية  تحقيق  في  الرئيسة 
احترام القانون وإعالئه فوق كل اعتبار يقضي 
ويعزز  السلبية  والسلوكيات  الممارسات  على 

الشعور العام بالعدالة االجتماعية.

مسؤولية مجتمعية
أن  رشاد  هند  البرلمانية  النائبة  وأكدت 
ومؤسسات  الحكومية  الجهات  جهود  تضافر 
والجامعات  اإلعالم  ووسائل  المدني  المجتمع 
النهوض  لتأسيس عمل مشترك سيساعد على 
األساسية  بالحقوق  المواطنين  توعية  بمهام 
ألصحاب  ضمانة  ُتشكل  قانونية  ثقافة  ونشر 

الحقوق سواء ذكراً أو أنثى.

التحرش  قانون  مشروع  أن  إلى  وأشارت 
الجديد انتصر للمرأة المصرية بعد موافقة لجنة 
الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب 
التي تقضي  المهمة  التعديالت  فهذه  المصري، 
بتشديد العقوبة لجريمة التحرش وتحويلها إلى 
القضاء  التي من شأنها  من جنحة  بدالً  جناية 
على هذه الظاهرة التي ال تليق بأخالق الشعب 
المصري وتساعد في تحقيق المزيد من الحماية 

جميع  في  المصرية  والفتاة  للمرأة  واألمن 
األماكن وعلى مواقع التواصل االجتماعي، كما 
من  لكل  الردع  من  المزيد  تحقيق  في  تسهم 

تسول له نفسه التعرض ألي فتاة أو امرأة.
تعديل  بعد  الجديد  التحرش  قانون  وينص 
بعض أحكام قانون العقوبات الخاص بالتعرض 
عقوبة  تشديد  الجنسي  والتحرش  للغير 
 306 بالمادة  عليها  المنصوص  للغير  التعرض 
مكرر وتحويلها إلى جناية بدالً من جنحة وذلك 
لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها 
ورد  ما  حسب  عليه  المجني  على  النفسية 
بالقانون. كما تم تعديل المادة 306 مكرر التي 
عام  مكان  في  للغير  تعرض  من  كل  أن  تنص 
إيحاءات  أو  أمور  بإتيان  مطروق  أو  أو خاص 
إباحية سواء باإلشارة  أو  تلميحات جنسية  أو 
بما في ذلك  بالفعل بأي وسيلة،  أو  بالقول  أو 
أو  والالسلكية  السلكية  االتصاالت  وسائل 
يعاقب  أخرى  تقنية  وسيلة  أو  اإللكترونية 
بالحبس مدة ال تقل عن سنتين وال تجاوز أربع 
سنوات وبغرامة ال تقل عن مائة ألف جنيه وال 
تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين. 
جاءت  المرأة  على  الحفاظ  أن ضمن  وأضافت 
الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون من 
كان له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على 
المجني عليه أو مارس عليه أي ضغوط تسمح 
له الظروف بممارستها عليه أو ارُتكبت الجريمة 

هند ر�ضاد: تعديل 

القوانني بالإ�ضراف 

الربملاين انت�ضار جديد 

للمراأة امل�ضرية

هبة عبد العزيز: تنفيذ 

ال�ضرتاتيجية الوطنية 

لتمكني املراأة خطوات 

جادة لتحقيق حياة 

كرمية
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األقل  على  أحدهما  كان  أو  فأكثر  لشخصين 
يحمل سالحاً تكون العقوبة السجن مدة ال تقل 
عن سبع سنوات والغرامة ال تقل عن ثالثمائة 

ألف جنيه وال تزيد على خمسمائة ألف جنيه.

األهلية القانونية 
رئيسة  القمصان  أبو  نهاد  المحامية  وتقول 
أردد  دائماً  المرأة:  لحقوق  المصري  المركز 
مقولة “العدالة تبدأ من المنزل”. وعند الحديث 
عن تمكين المرأة ال يكون ذلك من خالل إصدار 
جميع  خالل  من  وإنما  بذلك  محدد  قانون 
القوانين المنظمة لكل شؤون الحياة. لدينا خطة 
التنمية  خطة  هي  المرأة  وتمكين  للتنمية  عامة 
هي  الخطة  هذه  تكون  أن  ويجب  المستدامة 

اإلطار العام عند تشريع أي قانون.
وتساءلت أبو القمصان: كيف يمكن الحديث 
قانون  في ظل  للمرأة  االقتصادي  التمكين  عن 
يقتصر  أن  يجب  ال  الذي  الشخصية  األحوال 
حياتنا،  في  والطالق  الزواج  على  فقط  دوره 
في  األمور  بعض  إلى  يتطرق  أن  يجب  ولكن 
األحوال المدنية والتعامالت والبنوك وما يخص 
الطفل. فمقترح قانون األحوال الشخصية المقدم 
للبرلمان يتعامل مع المرأة باعتبارها مفعوالً به 
يخص  وما  الزواج  منها  الحياة،  أمور  كل  في 
األطفال ويتعامل مع المرأة باعتبارها ال تصلح 
أن تكون ولية أمر، فالمرأة المصرية تعاني من 
مع  تعاملها  في  الحاكمة  النخبة  لدى  التناقض 
قضايا النساء ما بين حقوق حصلت عليها في 
المجال العام وغياب في المجال الخاص، فقانون 
األحوال الشخصية يمحي عن المرأة الشخصية 
وال  مولودها  تسجيل  تستطيع  فال  القانونية 
تستطيع  وال  ميالد  شهادة  إصدار  تستطيع 
تستطيع  وال  المدارس،  في  لألبناء  التقديم 
إبرام  لها وال تستطيع  إصدار بطاقة شخصية 
عقد زواجها بنفسها، مضيفة أن جوهر المشكلة 
في المشروع الذي جمده مجلس النواب من دون 
أن يعدله أو يطرح بديالً له »أنه ينزع عن المرأة« 
األحوال  قوانين  أن  “وندرك  القانونية  األهلية 
تتدخل  التي  الشائكة  القضايا  من  الشخصية 
ومجتمعية،  ودينية  تشريعية  عوامل  عدة  فيها 
نقاشاً  يتطلب  جديد  قانون  إصدار  فإن  ولذلك 
لعالقة  يؤسس  بشكل  ليخرج  واسعاً  مجتمعياً 
واألهم  والنساء  الرجال  تحمي  سليمة  أسرية 

تحمي األطفال.

نشر الوعي القانوني
وتحدثت الكاتبة هبة عبد العزيز مدير وحدة 
المرأة وقضايا المجتمع بالمركز المصري للفكر 
انفردت مصر  والدراسات االستراتيجية قائلة: 
بأن تكون من أوائل الدول إلطالق استراتيجيات 
المرأة  تمكين  واستراتيجية  للمرأة،  خاصة 
الدولة  هي  مصر  تعد  فقد   ،2030 المصرية 
األولى بين دول العالم التي أطلقت استراتيجية 
وطنية لتمكين المرأة المصرية فيما يتوافق مع 

أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد إيمان الدولة 
بالمجتمع  النهوض  في  المصرية  المرأة  بدور 
الطريق  خريطة  وتنفيذ  تمكينها  وضرورة 
واألنشطة  البرامج  لكافة  المصرية  للحكومة 

الخاصة بتمكين المرأة.
وأشارت إلى حرص الدولة على تقديم الدعم 
والرعاية للمرأة، فقد تم إصدار مشروع قانون 
الصندوق القومي لرعاية المرأة المصرية، والذي 
المجاالت  في  للمرأة  الرعاية  تقديم  إلى  يهدف 
دعم  خالل  من  االقتصادية  وخاصة  كافة 
وزيادة مساهمتهن في الخطط القومية للتنمية، 
وإقامة وتكوين عدد من البرامج والمشروعات 
أقر  فيما  اقتصادياً،  المرأة  بتمكين  الخاصة 
تعديل   2019 عام  نهاية  في  المصري  البرلمان 
المادة 293 من قانون العقوبات الخاصة بنفقة 
الزوج  على  العقوبة  وتغليظ  واألبناء  الزوجة 
الممتنع، واعتبرت المنظمات النسوية المصرية 
هذا القرار من البرلمان المصري نصراً جديداً 
التنفيذ وسرعتها هي  آليات  للمرأة مؤكدين أن 
األهم، وألن ختان اإلناث قضية مهمة بالنسبة 
لحياة الفتيات بمصر تم تعديل قانون العقوبات 

المصري رقم 58 بتغليظ عقوبات ختان اإلناث، 
الموافقة  وتمت  الجديد،  التحرش  قانون  كذلك 
وتحويل  المتحرش  عقوبة  بتغليظ  البرلمانية 
القضية من جنحة إلى جناية، ويعد ذلك خطوات 
ثابتة للحفاظ على حقوق المرأة وتحقيق حياة 

كريمة.
القانونية  الثقافة  ضعف  أسباب  أن  وأكدت 
الدورات  لقلة  ترجع  المصري  بالمجتمع 
القانونية المتخصصة التي تقوم بنشر البحوث 
والدراسات القانونية وضعف الدور الذي تقوم 
الثقافة  نشر  في  المدني  المجتمع  منظمات  به 
الثقافة  أن  إلى  إضافة  والقانونية،  الحقوقية 
المناهج  ضمن  وافياً  َجَزاء  تأخذ  لم  القانونية 
أفراد  تعريف  أهمية  من  الرغم  على  التعليمية 
المجتمع بما لهم وما عليهم من حقوق وواجبات 
تجاه أنفسهم والغير، مع العلم أن زيادة الثقافة 
المختلفة  بفئاته  المجتمع  أفراد  لدى  القانونية 
تسهم في حملهم على احترام القوانين واألنظمة 
أخرى  ناحية  من  إنه  كما  مخالفتها،  وتجنب 
يؤدي إلى تقليل المنازعات والقضايا التي ترفع 

للجهات القضائية.
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الجريمة و العقاب

القتلة  أشهر  أحد  ليتل  صمويل  يعتبر 
في  الرعب  أثاروا  الذين  الدمويين  المتسلسلين 
في  عالقاً  اسمه  وسيبقى  األميركيين  قلوب 
بل أسوأ سفاح  قاتال عادياً  ليس  أذهانهم ألنه 
في تاريخ الواليات المتحدة، حيث اعترف بقتل 
النساء  من  معظمهم  شخصاً  وتسعين  ثالثة 
المدمنات وفتيات الليل واللواتي يعشن لوحدهن 
أو المشردات، إال أن مكتب التحقيقات الفيدرالي 
أكد أن هذا القاتل ارتكب ستين جريمة قتل على 
األقل وذلك عبر خمسة وثالثين عاماً انتهت في 

عام 2005. 
مدينة  في   1940 يونيو  في  صمويل  ولد 
رينولدز بوالية جورجيا ألم عرف عنها العمل 
انتقلت أسرته  ليل وبعد والدته مباشرة  كفتاة 
على  وترعرع  أوهايو  بوالية  لورين  مدينة  إلى 
يد جدته ألبيه. والتحق بالمدرسة، حيث اتصف 
وكان  الدراسي  االلتزام  وعدم  باالستهتار 
حيث  المريضة،  الخياالت  من  عالم  في  يعيش 
يحلم بإقامة عالقات جسدية مع النساء تنتهي 

بخنقهن حتى الموت.
بعالم  المتخصصة  المجالت  جمع  في  وبدأ 

الجريمة خاصة جرائم قتل النساء بالخنق.
القضائية  السلطات  أدانته   1956 عام  وفي 
بالسطو وتم إيداعه مؤسسة لألحداث إثر ذلك 
أواخر  في  أمه  مع  ليعيش  فلوريدا  الى  انتقل 
في  عمل  حيث  الماضي  القرن  من  الستينيات 
ذلك  بعد  وبدأ  إسعاف  وموظف  المقابر  إحدى 
المدن وكبرت مشاكله مع الشرطة،  يتنقل بين 
حيث تم اعتقاله في ثماني واليات بسبب قيادته 
السيارة تحت تأثير الكحول واالحتيال والسرقة 
من المحالت وإغواء المراهقات والسطو المسلح 

ترجمة: د. ح�ضن  الغ�ل 

واالغتصاب.
بالسجن  صمويل  على  حكم   1961 عام  في 
لألثاث  مخزن  اقتحام  بتهمة  سنوات  ثالث 
وأطلق سراحه في عام 1964 وبحلول عام 1975 
مرة  وعشرين  لست  عليه  القبض  تم  قد  كان 
إحدى عشرة والية عن تورطه في جرائم  في 
االغتصاب واالحتيال واالعتداء على مسؤولين 

حكوميين.
وفي عام 1982 اعتقل بتهمة قتل الفتاة ميليندا 
التي كانت مختفية في شهر سبتمبر من  روز 
إدانته  المحلفين  هيئة  رفضت  وقد  العام.  ذلك 
ومع  الشهود  أقوال  تضارب  بسبب  قتلها  عن 
ذلك وخالل التحقيقات تم تسليم صمويل إلى 
بتهمة  فلوريدا وجرت محاكمته  سلطات والية 
اكتشفت  التي  ماونت  باتريشيا  الشابة  قتل 
جثتها في سبتمبر 1982، حيث قال أحد الشهود 
تلك  في  الفتاة  برفقة  وقتاً  أمضى  إن صمويل 
الثقة  اختفاءها وبسبب عدم  التي سبقت  الليلة 

في شهادة الشهود تم تبرئته في يناير 1984.
وفي أكتوبر من العام ذاته اعتقل بتهمة خطف 
والتي  باروس  لوري  الفتاة  وخنق  وضرب 
والفرار. وبعد شهر عثرت  استطاعت مقاومته 
عليه الشرطة جالساً في المقعد الخلفي لسيارته 
تعرضها  نتيجة  الوعي  فاقدة  امرأة  وبجواره 

للضرب ومحاولة الخنق.
تلك  عن  لعامين  بالسجن  عليه  حكم  وقد 
الجريمتين وإثر إطالق سراحه في فبراير 1987  
انتقل إلى لوس أنجلوس وارتكب فيها نحو تسع 
جرائم قتل. وفي سبتمبر 2012 اعتقل بينما كان 
مختبئا ًفي مأوى للمشردين في بلدة لويسفيل 
كاليفورنيا  إلى  تسليمه  وتم  كنتاكي.  بوالية 

بالمخدرات، حيث فحصت  تتعلق  تهمة  ليواجه 
السلطات الحمض النووي الخاص به والذي أكد 
تورطه في جريمة قتل الفتاة كارول إيلفورد في 

يوليو 1987. 
في يناير 2013 ألقت الشرطة القبض عليه من 
من  أكثر  في  لتورطه  معه  التحقيق  وتم  جديد 
الثمانينيات  في  ارتكبت  والتي  جريمة،  ثالثين 
ثالث  بقتل  اعترف  حيث  الماضي،  القرن  من 

وتسعين امرأة.
الفتيات  قتل  بتهمة  صموئيل  محاكمة  بدأت 
 ،2014 إلفورد ونيلسون وأبوداسا في سبتمبر 
حيث قدمت جهة االدعاء دليل الحمض النووي، 
إضافة إلى االستماع الى شهادة الشهود الذين 
أوقات  في  المتهم  قبل  من  لالعتداء  تعرضوا 

مختلفة خالل مشواره في ارتكاب الجرائم.
أن  المحكمة  أعلنت  ذاته  الشهر  نهاية  وفي 
المتهم مذنب وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة 
إصدار  يوم  وفي  للعفو  إمكانية  وجود  بدون 
وطالب  ببراءته  االدعاء  واصل صمويل  الحكم 

بإعادة محاكمته.
في نوفمبر 2018 اعترف صمويل بأنه قام في 
عام 1996 بقتل الفتاة ميليسا ثوماس خنقاً، وفي 
إليه تهمة قتل األختين  التالي وجهت  األسبوع 

كريستي في بلدة أوديسا بوالية تكساس.
أن  القضائية  السلطات  أعلنت  أيام  وبعد 
صموئيل اعترف بارتكابه عشرات جرائم القتل 
وربما تجاوز عدد الضحايا التسعين في سبع 
عشرة والية ما بين عامي 1970 و2005، حيث 
وفي  جثة  خمسين  نحو  على  الشرطة  عثرت 
الشهر ذاته اعترف صمويل بقتل الفتاة بريندا 
فينيكس  في  جثتها  على  عثر  التي  الكسندر 

أسوأ سفاح
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بخنق  قيامه  إلى  إضافة  أالباما،  بوالية  سيتي 
الفتاتين  وقتل  الموت  حتى  مجهولة  امرأة 
كما  ماكغواير.  وديزي  ريتشاردس  دوروثي 
اعترف بقتل امرأة في والية فلوريدا والتي أدين 

مواطن بالخطأ بقتلها.
تواصلت اعترافات صمويل التي أثارت موجة 
اإلعالمية  األوساط  له في  الشديد  الغضب  من 
واالجتماعية والرسمية خاصة أن هكان يتفاخر 
يطهر  أنه  يرى  وكان  الضحايا،  بقتل  بقيامه 
الذين  النفسيين  األطباء  أن  إال  منهن،  المجتمع 
فحصوه أشاروا إلى أن السبب فيما قام به يعود 
كانت  التي  والدته  من  االنتقام  في  رغبته  إلى 
يشعر  كان  وأنه  الدعارة،  أعمال  في  متورطة 
ًلمجرد  أحيانا  يقتل  أنه  كرر  بل  نفسية  براحة 
الضحايا  أي عداء مباشر مع  القتل وال يربطه 
اللواتي تراوحت أعمارهن ما بين خمسة عشر 
وخمسين عاماً وكان يتعمد خنقهن معتمداً على 
قد  ضجة  حدوث  وليتحاشي  الجسدية  قوته 

تلفت األنظار إليه. 
وقد طالبت الصحف بأصدار العقاب الشديد 
عليه لكي يشفى غليل السكان وعائالت النساء 

اللواتي سقطن ضحايا.
من  عدد  وجوه  برسم  صمويل  قام  وقد 
ضحاياه والتي قام مكتب التحقيقات الفيدرالي 
وقد  هوياتهن  على  التعرف  أمل  على  بنشرها 
أسهمت إحدى الصور في حل قضية قتل معلقة 

منذ سنوات طويلة. 
كاليفورنيا  والية  سجن  في  صموئيل  مات 
 2020 30 ديسمبر  الثمانين في  يناهز  عن عمر 
تاركاً خلفه لقب أشهر وأسوأ سفاح في تاريخ 

الواليات المتحدة.
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الجريمة و العقاب

اإعداد: وجيه ح�ضن

»عماد«  العزيز  بصديقه  »ميالد«  تجمع  كانت 
عالقة صداقة متينة، تمتّد إلى أكثر من سبع سنوات 

بسبب شراكة عمل بينهما.
ولكْن طوال فترة الصداقة التي امتّدت أغصانها 
ظلّت  »عماد«،  وصديقه  »ميالد«  بين  الوارفة 
ونْفَسه،  »ميالد«  قلَب  والّظنون تستوطن  الّشكوك 
بزوجة  الصديق  هذا  تربط  التي  العالقة  بطبيعة 

»ميالد« التي ُتدَعى »رباب«..
إْذ لم يكن »ميالد« مطمئناً إلى طريقة نظراتهما 
وأحاديثهما حين كان الّصديق يزوُرهما في منزلهما 

بين فترة وأخرى.. 
فيه  اكتشف  الذي  األسود  اليوم  جاء  أن  إلى 

الزوج خيانة صديقه مع الزوجة »رباب«..
صديقه  من  االنتقام  »ميالد«  قّرر  ذلك،  إثر 
الّذرائع  كّل  يهيّىء  وصار  انتقام،  شّر  »عماد« 

والِحجج والِحيل للقيام بهكذا عمل فظيع.. 
على  ُصدفًة  »ميالد«  عينا  وقعت  يوم،  وذات 
التواصل  مواقع  أحد  على  ما  لشخٍص  »منشور« 
الخاِئن  صديقه  بصورة  ُمرَفقاً  كان  االجتماعي، 
في  حينها  اإلعالن  صاحب  كتب  وقد  »عماد«، 

منشوره ما يلي:
مكان  أو  الّصورة،  هذه  صاحب  يعرف  »َمْن 
إقامته، فليُخبِْرني بذلك، وله مكافأة ماليّة ُمجِزية«.

وبالفعل تواصل »ميالد« مع »صاحب المنشور«، 
المدعو  صديقه  أّن  ليكتشف  »صقر«  ويدعى  
»عماد« لم يكتِف بالخيانة َوحَدها، بل هو من أْرباب 
بقتل   - سنوات  قبل   – قام  حيث  أيضاً،  الّسوابق 
شقيق »صقر« المدعو  »نورس« في بلده األصلي 
لخالٍف بين العائلتين، ومن ثّم هرب القاِتل »عماد« 

انتقام!
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إلى الدولة بتأشيرة عمل نظاميّة. وعلم »ميالد« من 
»صقر« يومها، برغبة األخير في المجيء إلى الدولة 
لألخذ بثأر أخيه  »نورس« الذي قَضى نْحبه على 

يد القاتل »عماد« نفسه..
هنا التقت الّرغبتان معاً لِنَيل القصاص من القاِتل 

/ الخاِئن..
وأبدى المتهم »صقر« كامل االستعداد للتعاون 
مع المتّهم الشريك »ميالد« في االنتقام من »عماد« 
المشترك  اللدود  الخصم  فهو  الخاِئن(،   – )القاِتل 

بينهما.
وبعد مرور أكثر من شهر على تواصلهما، حضر 
في  ونزل  سياحية،  بتأشيرة  الدولة  إلى  »صقر« 

فندق قريب من مسكن المجنِي عليه »عماد«. 
)الُمتّهم  »ميالد«  َدل  بعدما  الخاِئن(،  )القاِتل/ 
الشريك( الجاني »صقر« على مكان إقامة المجني 

عليه.
عليه  المجنِي  تحّركات  بمراقبة  »صقر«  وقام 
طريقة  إليجاد  أسبوع  مّدة  دقيقة  مراقبة  »عماد« 

لقتْله من دون لْفت األنظار، أو إثارة أّي ُشبهة..
وها هو المجنِي عليه »عماد«، يخرج من مسكنه 
ُميّمماً طريقه نحو سيّارته الفخمة الموجودة ضمن 

مواقف السيّارات أمام المبنى الذي يقيم فيه.
وفي الموعد المْرسوم والُمحّدد، حضر »صقر« 
إلى بناية الَمجنِي عليه بسيّارة ُمْستأَجَرة من أحد 
مكاتب تأجير السيّارات، ومعه قناع وجه وسّكين 
الُمحّرض  الُمتّهم  ظّل  فيما  ثقيلة،  ومطرقة  حادة 
عبر  بحذافيِرها  لألحداث  وُمتاِبعاً  ُمتخّفياً  »ميالد« 

الهاتف المتحرك )الموبايل(. 
أّن خرج المجنِي عليه »عماد« من مسكنه،  وما 
ُمتوّجهاً إلى مواقف السيّارات، حيث سيّارته الفخمة 
تنتظره هناك ليستقلّها، حتّى باَغتَُه »صقر« ُمباَغتًَة 
الثقيلة  بالمطرقة  الوجه، وضربه  قناع  وهو يضع 
ضرباٍت قوّية عّدة على رأسه من الخلف، ثم وّجه 
إليه طعناٍت ُمباغتة ُمبّرَحة في قلبه وصدره، وذلك 
للتأّكد من قتْله نهائياً، واإلجهاز عليه تماماً.. وهو 
أنا  يصرخ بشكل هستيري مع كل ضربة وطعنة 

انتقام!
»صقر« وهذه انتقاماً لشقيقي  »نورس«..

ووقتها حصل ما لم يكن »صقر« يتوّقُعه، حيث 
مّرت دّراجة نارية من المكان عينِه وشاهد صاحبها 
ما حصل، فأْربكه مروُرها في هذا الوقت الّضاغط، 
وأقلَق موقفه الّساخن الُمتوّتر، فأسرع نحو السيّارة 
الُمستأَجَرة َقْصد الهرب والنّجاة بجلده، خوفاً من 
أْن تطاله عيون الشرطة من دون أن يستطيع حمل 
جثة »عماد« والتخلص منها في مكان ما كما كان 

قد خطط لذلك مسبقاً.
ثم رمى »صقر« أدوات الجريمة وثيابه الملطخة 
بالدماء واألدوات التي كان سيستخدمها في إخفاء 
»عماد« في أقرب صندوق نفايات وجده في  جثة 

الشارع أمامه، وارتدى ثياباً غيرها، والُذ بالفرار..
أمتعته  وحزم  الفندق  إلى  توّجه  بعدها،  ومن 
وتوجه نحو المطار، وذلك بعد أقّل من ساعة على 
اْرتكاب جريمته النّكراء، قْصد الهروب من الدولة، 

قبل أْن ُيفتَضح أمره..
أثار  المطار  بهو  إلى  »صقر«  وصل  وعندما 
الشرطة  انتباه أحد عناصر رجال  الشديد  ارتباكه 
الموجودين في عموم صاالت المطار، وهم بكامل 

حرصهم ويقظتهم وانتباههم..
فقام رجل الشرطة بتقديم بالغ بذلك عبر جهاز 
الالسلكي إلى مديره النقيب »فيصل«، والذي كان 
الشرطة  عمليات  غرفة  من  ّتبليغاً  لحظتها  يتلقى 
الساعة بحسب  عن جريمة قتْل حصلت منذ نحو 
يغادر  أن  النارية، واحتمال  الدّراجة  إفادة صاحب 
المطار ألنه كان يستقل سيارة  الدولة عبر  القاتل 

مستأجرة.
في  المراقبة  لكاميرات  سريعة  مراجعة  وبعد 
المغادرة، تبين أن »صقر«  مواقف المطار وصالة 
عجل  على  المستأجرة  السيارة  ركن  به  المشتبه 
في مواقف المطار، ودخل إلى صالة المغادرة وهو 

مرتبك جداً.
والمتهم،  السيارة  ألوصاف  سريعة  وبمطابقة 
والتي كان أدلى بها صاحب الدراجة النارية لغرفة 
المتهم  هو  »صقر«   أن  من  التأكد  تّم  العمليات، 

المطلوب، فتم إلقاء القبض عليه في صالة المغادرة 
في المطار قبل أن يتوجه إلى الطائرة.

وأثناء التحقيق في »مركز شرطة المطار«، ثم في 
إدارة التحريات والمباحث الجنائية، اعترَف »صقر« 
بصراحة وبعظمة لسانه ومن دون أّي قسر، بقيامه 
بتنفيذ الجريمة الُمَداَنة بالتعاون مع »ميالد«، وأنه 
قِدم إلى الدولة بتأشيرة سياحة ألجل االقتصاص 

من قاِتل أخيه  »نورس«.
ثم تّم إلقاء القبض على ميالد »المتّهم الشريك« 
نفسه  يهيئ  كان  أْن  بعد  منزله  في  والُمتواِري 
للهرب إلى جهة مجهولة بعيداً عن أصحاب )العيون 
والتحضيرات  التهيّؤات  تلك  كّل  ولكّن  الّساهرة(، 
واألمنيات، لم ُتِفْده بأّي شيء، بعدما »وقع الفأس 
واضحة  الحقيقة  وبانت  ُيقال،  كما  الّرأس«  في 
وضوح الّشمس في كبد الّسماء، فاقتِيَد هو اآلخر 
إلى التحقيق في إدارة التحريات والمباحث الجنائية، 

ثم إلى قوس القضاء لمحاكمته..
ووقف القاتل »صقر« أمام المحكمة المختّصة، 
بشعة  جريمة  من  به  قام  ما  على  محاكمته  قْصد 
الشريك  المتهم  بمساعدة  »عماد«  المغدور  بحّق 
إحدى  قضبان  خلف  اآلن  هما  وها  »ميالد«، 
المؤّسسات العقابيّة واإلصالحيّة في الدولة، ينّفذان 
حكم العدالة بما ارتكباه من جريمة قتل مع سبق 
وعمل  موصوفة،  جناية  ومن  والترصد،  اإلصرار 

إجرامّي مبيّت مدروس بحّق الضحيّة »عماد«..
وأمثالهم  األشرار  المجرمين  هؤالء  حالة  وفي 

يقول شاعر:
نيَا الدِنيّة إّنها  يا طالَِب الدُّ

      َشَرُك الرََّدى َوقَراَرُة األْقداِر
دارٌ متَى ما أْضَحَكْت في َيوِمها 

          أْبَكْت َغداً َتبَّاً لََها ِمْن َداِر 

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

هو محض صدفة. 
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أوراق قانونية

في  النووية  للتقنيات  الواسع  االستخدام  أدى 
المسؤولية  إشكالية  بروز  إلى  السلمية  المجاالت 
التي  األضرار  عن  النووي«  لـ»الُمشغل  المدنية 
تلحق باألفراد والممتلكات والبيئة، جراء الكوارث 
والحوادث التي تقع بمنشآته النووية،أو في سياق 
خالل  إليها،  أو  منشآته  من  النووية  المواد  نقل 

بعض االستخدامات السلمية للطاقة النووية.
العربية  اإلمارات  دولة  حرص  إطار  وفي 
المتحدة على إقامة »بنية تحتية قانونية« شاملة، 
ذات  كافة  والتنظيمية  التشريعية  الجوانب  تغطي 
العالقة ببرنامجها النووي السلمي الطموح؛ صدر 
 2012 لسنة   )4( رقم  اتحادي  بقانون  المرسوم 
في شأن المسؤولية المدنية عن األضرار النووية 
)وسنُشير إليه الحقاً بـ»المرسوم بقانون«، والذي 
والقضائي«  القانوني  »اليقين  ترسيخ  استهدف 
والشركاء  النووي  والقطاع  الجمهور  لدى 
آلية  خالل  من  والتنفيذيين،  االستراتيجيين 
واضحة وفاعلة، تيسر للكافة التعرف على أحكام 
وسبل  النووية،  األضرار  عن  المدنية  المسؤولية 
المالية،  الحماية  التي توفر للمتضررين  التقاضي 
لهم، بشكل  المقررة  التعويضات  والحصول على 

عادل ومنصف.
بقانون«  »المرسوم  هذا  نصوص  وتعبر 
بالشفافية  تتسم  مبكرة،  إماراتية  رؤية  عن 
– من  – في مجملها  والنضج واالنفتاح، وتنطلق 
الصلة،  ذات  الدولية  االتفاقيات  وأحكام  مبادئ 
المدنية  المسؤولية  بشأن  فيينا  اتفاقية  السيما 
 ،1963 مايو   21 المؤرخة  النووية،  األضرار  عن 
والمعدلة بالبروتوكول المؤرخ 12 سبتمبر 1997، 
االندماجي  »النص  معاً  عليهما  ُيطلق  واللذان 
إليها  سنُشير  والتي   ،»1997 لعام  فيينا  التفاقية 

الحقاً بـ»االتفاقية«. 
المالمح  الستجالء  المقال  هذا  في  ونسعى 
النووي،  للُمشغل  المدنية  للمسؤولية  األساسية 
عليه  توافقت  الذي  المشترك  المنظور  خالل  من 
عناية  إيالء  مع  بقانون«،  والمرسوم  »االتفاقية 
وتحديد  النووي،  بالُمشغل  للتعريف  خاصة 
أحوال  وبيان  للتعويض،  القابلة  النووية  األضرار 

د.م�ضطفى طاهر- م�ضت�ضار قان�ين

التطرق  الُمشغل، مع  بها  التي يتحمل  المسؤولية 
إلى دعاوى وأحكام التعويض، ومسؤولية الدولة 

في هذا الصدد. 

الُمشغل النووي 
بأنه  النووي«  »الُمشغل  االتفاقية  عرفت 
النووية  المنشأة  دولة  قامت  الذي  »الشخص 
المنشأة«. وقريب  لتلك  اعتباره مشغالً  بتسميته، 
من ذلك تعريف »المرسوم بقانون« للمشغل، بأنه 
الهيئة االتحادية  له من قبل  المرخص  »الشخص 
للرقابة النووية، لتشغيل منشأة نووية والمسمى 

في الترخيص الصادر له بذلك«. 
موسعاً  مفهوماً  »االتفاقية«  اعتمدت  وقد 
لمصطلح »الشخص«، ليشمل »أي فرد، أو شركة 
أو هيئة خاصة أو عامة، اعتبارية أو غير اعتبارية، 
قانونية  بشخصية  تتمتع  دولية  مؤسسة  وأي 
بموجب قانون دولة المنشأة، وأي دولة أو إحدى 
الوحدات المكونة لها«، كما عرفت »دولة المنشأة« 
أراضيها،  داخل  المنشأة  تقع  التي  »الدولة  بأنها 
أو الدولة التي تتولى تشغيل المنشأة، أو يخضع 
تشغيلها لسلطتها«، أوضحت أن »المنشأة النووية« 
تعني »أي مفاعل نووي -بخالف مفاعالت وسائل 
يستخدم  مصنع  والجوي-وأي  البحري  النقل 
وقوداً نووياً إلنتاج أول معالجة مواد نووية، وأي 
المخازن  بخالف  نووية،  مواد  فيه  تخزن  مرفق 
النقل، وأي  أثناء  النووية  المواد  فيها  التي تخزن 
منشآت أخرى يوجد بها وقود نووي أو نواتج أو 

نفايات ُمشعة«.

األضرار النووية 
أو  باألفراد  تلحق  التي  الخسائر  بها  وُيقصد 
النووية،  الحوادث  جراء  البيئة،  أو  الممتلكات 
مصدر  أي  من  المشعة  االنبعاثات  عن  الناجمة 
الوقود  من  أو  نووية،  منشأة  داخل  إشعاعات 
النووي أو من النواتج أو النفايات المشعة،ا لناشئة 

منها أو المرسلة إليها.
و»المرسوم  »االتفاقية«  رؤية  اتحدت  وقد 
القابلة  النووية  األضرار  طبيعة  بشأن  بقانون« 

إال  المدنية  المسؤولية  تقوم  ال  والتي  للتعويض، 
بها؛ والتي تتمثل–حصرياً-فيما يلي:

• وفيات وإصابات األشخاص، أو فقدان أو تلف 
الممتلكات، والخسائر االقتصادية الناجمة عن ذلك 
له  يحق  شخص  ماتكبدها  إذا  التلف،  أو  الفقدان 

المطالبة بالتعويض عن ذلك.
السلطات  اتخذتها  التي  التدابير  تكاليف   •
األوضاع  اتخاذها،الستعادة  تعتزم  أو  المختصة، 

في البيئة المتلفة. 
• فقدان الدخل الناجم عن التلف الشديد الذي 

لحق بالبيئة.
التي  المناسبة«،  الوقائية  »التدابير  تكاليف   •
نووية،  حادثة  وقوع  عقب  شخص،  أي  يتخذها 
بغرض منع أو تقليل األضرار التي قد تنجم عن 
تلك الحادثة، وكل خسارة أو أضرار أخرى، تنجم 

عن هذه التدابير.
• أي خسائر اقتصادية أخرى، بخالف الخسائر 

الناتجة عن إتالف البيئة.

أحوال المسؤولية 
على  بقانون«  و»المرسوم  »االتفاقية«  توافقت 
الكاملة  المسؤولية  يتحمل  النووي«  »الُمشغل  أن 
الحوادث  عن  الناجمة  النووية،  األضرار  عن 
ودونما  النووية،  منشآته  في  تقع  التي  النووية 
حاجة إلثبات عنصر »الخطأ« في جانبه، وهو ما 
يمثل نوعاً من »المسؤولية الموضوعية المطلقة« 
وخروجاً على القواعد العامة للمسؤولية المدنية، 
تقريرها  هنا-في  الُمشغل  ترتكز مسؤولية  حيث 
يلحق  الذي  »الضرر«  عنصر  ونتائجها-على 
يرتكبه  الذي  »الخطأ«  على  وليس  بالمضرور، 
وقوع  بمجرد  المسؤولية  هذه  فتنشأ  الُمشغل. 
ضرر جراء حادثة نووية، وتوافر »رابطة السببية« 
بين هذا الضرر وتلك الحادثة، دونما حاجة إلثبات 
اليتسنى  كما  الُمشغل،  جانب  في  خطأ  وقوع 
للمشغل نفي مسؤوليته، بإثبات أنه لم يرتكب أي 
خطأ، إذ تتحقق مسؤوليته سواء وقع منه خطأ أم 
ال، وهو ما يرفع عن كاهل المتضرر عبء إثبات 
التعويض  على  حصوله  وييسر  المشغل،  خطأ 

مالمح المسؤولية المدنية 
للُمشغل النووي »رؤية إماراتية دولية«
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المستحق له. 
في تضرر  واحدة  نووية  وحال تسبب حادثة 
فإنه  واحد؛  لُمشغل  تابعة  نووية،  منشآت  عدة 
كافة،  المنشآت  هذه  عن  وحده  مسؤوالً  يكون 
رتبت  إذا  أما  عليه.  المقرر  المبلغ  يتجاوز  ال  بما 
مسؤولية  النووية  الحادثة  عن  الناجمة  األضرار 
األضرار  فصل  وتعذر  متعددين،  ًمشغلين  على 
المشغلون  هؤالء  يصبح  منهم؛  لكل  المنسوبة 
أداء  »مسؤولية مشتركة«،  عن  جميعاً مسؤولين 

التعويضات المالية المقررة. 
قيمة  فيها  تتجاوز  التي  األحوال  وفي 
المتاح  المبلغ األقصى  بها،  المحكوم  التعويضات 
المتعلقة  للتعويضات  األولوية  ُتعطى  للمشغل، 

بحاالت الوفاة أو اإلصابة الشخصية. 

دعاوى التعويض 
دعاوى  بنظر  االختصاص  »االتفاقية«  قصرت 
محاكم  على  النووية،  األضرار  عن  التعويض 
النووية في أراضيها،  الحادثة  التي وقعت  الدولة 
وسايرها في ذلك »المرسوم بقانون«، الذي عقد 
إمارة  في  االتحادية  للمحاكم  االختصاص  هذا 

أبوظبي من دون غيرها.
ويكون للمحكمة إعفاء الُمشغل - كلياً أو جزئياً 
- من التعويض المترتب على المسؤولية المدنية، 
إهمال  عن  ناجمة  النووية  األضرار  أن  أثبت  إذا 
جسيم من المتضرر، أو عن قيامه عمداً بفعل أو 
أو  األضرار،  هذه  إحداث  بقصد  فعل،  امتناع عن 
أنها ناجمة عن نزاع مسلح، أو أعمال عدوانية، أو 
حرب أهلية، أو عصيان مدني. كما يكون للُمشغل 
»حق اإلدعاء«، إذا ورد نص صريح بذلك في عقد 

كتابي، أو كانت الحادثة النووية قد نجمت عن قيام 
إحداث  بقصد  عمل،  عن  االمتناع  أو  بعمل  الغير 

ضرر. 
دعاوى  لتقادم  مدداً  »االتفاقية«  حددت  وقد 
المتضررين  التعويض، فنصت على زوال حقوق 
في التعويضات، ما لم تقم دعوى التعويض خالل 
ثالثين سنة، من تاريخ وقوع الحادثة النووية، في 
حالة الوفاة أو اإلصابة الشخصية، وعشر سنوات 
من تاريخ وقوع الحادثة النووية، فيما يتعلق بأي 

أضرار أخرى.
سقوط  على  بقانون«  »المرسوم  نص  بينما 
حقوق المطالبة بالتعويض ألي شخص لحقت به 
ثالث  خالل  الدعوى  ترفع  لم  ما  نووية،  اضرار 
أو  بالضرر  المتضرر  علم  تاريخ  من  سنوات 
بالضرر  به  يعلم  أن  الذي كان يجب  التاريخ  من 
وبالُمشغل المسؤول عنه. ويسقط حق التعويض 
عن دعاوى الوفاة واإلصابة الشخصية، إذا لم يتم 
10 سنوات  30 سنة، وخالل  الدعوى خالل  رفع 
بالنسبة لألنواع األخرى من األضرار، من تاريخ 

الحادثة النووية.
ويصبح الحكم الصادر من المحكمة المختصة، 
العادية  العادية وغير  الطعن  والذي استنفذ طرق 
كافة، موضع اعتراف وواجب التنفيذ، حال تقديمه 
كان  لو  وكما  بالتنفيذ،  المطالب  اآلخر  للطرف 
صادراً من إحدى محاكم ذلك الطرف. وال يتمتع 
بطريق  صدوره  حال  المكانة،  بتلك  الحكم  هذا 
للطرف  العام«  »النظام  تعارضه مع  أو  اإلحتيال، 
المطالب باالعتراف به داخل أراضيه، أو تنافره مع 
المعايير األساسية للعدالة، أو افتقاد المحكوم عليه 

لحقه في الدفاع عن قضيته.

مسؤولية الدولة 
كان مبدأ »مسؤولية الدولة عن تعويض األضرار 
التأييد  بين  واسع،  فقهي  لجدل  مثاراً  النووية«، 
بهذا  القبول  لصالح  األمر  استقر  حتى  واإلنكار، 
المبدأ، واإلقرار بإمكانية حلول الدولة محل الُمشغل 
النووي في تحمل المخاطر أداء التعويضات، وهو 
ما تبدى في نصوص »االتفاقية«، التي أكدت على 
أو ضمان  بتأمين  المشغل  احتفاظ  لزوم  مع  أنه 
مالي آخر، يغطي مسؤوليته عن األضرار النووية، 
قيمة  سداد  بضمان  تتكفل  المنشأة«  »دولة  فإن 
بالقدر  الُمشغل،  التي ُيحكم بها على  التعويضات 
اآلخر  المالي  الضمان  أو  التأمين  به  يعجز  الذي 

عن الوفاء بها. 
بقانون«  نص»المرسوم  المبدأ؛  لذات  وتطبيقاً 
على أنه إذا لم يتمكن الُمشغل من الحصول على 
التغطية التأمينية المنصوص عليها قانوناً؛ تصبح 
التأمينية  التغطية  تلك  بموجب  المغطاة  المخاطر 
قيام  الى حين  الدولة«،  »مغطاة مباشرة من قبل 
باالعالن  النووية«  للرقابة  اإلتحادية  »الهيئة 
ذات  األطراف  ومنح  التأمينية،  التغطية  توفر  عن 
العالقة مهلة زمنية تحددها الهيئة، للحصول على 

تلك التأمينات.
الحاالت  بإن  القول  يمكن  فإنه  عام؛  وبوجه 
قيمة  الدولة  فيها  تتحمل  التي  األكثرشيوعاً، 
األضرار  دعاوى  في  بها  المحكوم  التعويضات 
النووية؛ تشمل حالة تجاوز قيمة التعويضات الحد 
األقصى المحدد قانوناً لمسؤولية الُمشغل بصدد 
المسؤولية،  هذه  من  إعفائه  وحالة  التعويض، 
وحالة عجز أو إفالس الُمشغل أو الضامن المالي 

أو المؤمن، عن الوفاء بالتعويض المحكوم به. 
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قضايا و أحكام مرجعية

دولة  في  العليا  االتحادية  المحكمة  أّيدت 
بتعويض  قضى  حكماً  المتحدة  العربية  اإلمارات 
والد طفل 700 ألف درهم، نتيجة إهمال طبي وقع 
على ابنه في مستشفى عام، نتج عنه فقدانه البصر 

بنسبة %100. 
مدنية  دعوى  طفل  والد  أقام  التفاصيل،  وفي 
أمام محكمة أول درجة في اإلمارة التي يقيم فيها 
مطالباً  تأمين،  وشركة  عامة  وجهة  طبيبين  ضد 
ماليين   10 له  يؤدوا  بأن  بالتضامن  بإلزامهم 
المادي والمعنوي،  عن الضررين  درهم، تعويضاً 
أجرى  بعدما  طبي،  جراء خطأ  بابنه  لحقا  اللذين 
العامة  للجهة  تابع  طبيبان يعمالن في مستشفى 
إجراء  للتأخر في  عمليات جراحية البنه، ونتيجة 
البصري،  العصب  في  ضمور  أصابه  عالجه 
المعنية  الطبية  اللجنة  النظر، وأن  إلى فقدان  أدى 
أكدت إهمال وتقصير الطبيبين، والعالقة السببية 
إهمالهما  على  محاكمتهما  وتمت  والضرر،  بينه 
واإلخالل بأصول المهنة، وحكم بتغريم كل منهما 
1000 درهم، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة 
لعدم  باتاً  الطبية  اللجنة  وأصبح حكم  المختصة، 

استئنافه.
بإلزام  اإلمارة  في  درجة  أول  محكمة  وقضت 
الطبيبين والجهة العامة بأن يؤدوا للمدعي مليوناً 
و220 ألف درهم، وبإلزام شركة التأمين بأن تؤدي 

�ضعد حممد اأب�زيد - باحث قان�ين 

ما يؤدى من تعويض للمدعي مع المصروفات.
بهذا  التأمين  وشركة  العامة  الجهة  وطعنت 
الحكم أمام محكمة االستئناف في اإلمارة نفسها، 
والتي رفضت هذا الطعن، وحكمت بتعديل المبلغ 
المقضي به إلى 700 ألف درهم، والتأييد فيما زاد 
على ذلك، مؤكدة أنه ال مجال إلعادة المنازعة في 
الدعوى بعد صدور حكم بإدانة الطبيبين من أجل 
حكم  أن  إلى  وأشارت  المهني.  والخطأ  اإلهمال 
التعويض على أساس دّية كاملة  االستئناف قدر 
عن فقدان البصر، واستكمل التعويض المتمثل في 

تضييع فرصة الكسب والعمل وشعور النقص.
االستئناف،  محكمة  حكم  الطفل  والد  ورفض 
وطعن به أمام المحكمة االتحادية العليا في الدولة، 
والتي أيدت حكم محكمة االستئناف بتعويض والد 
الطفل 700 ألف درهم، نتيجة إهمال طبي وقع على 
البصر  فقدانه  عنه  نتج  عام،  مستشفى  في  ابنه 

بنسبة %100. 
وللتعليق على قرار المحكمة االتحادية العليا في 

هذه القضية، نوضح التالي:
أو  إيجابي  بفعل  سواء  بالغير  إضرار  كل   -
األضرار،  عن  بالتعويض  فاعله  يلزم  بتقصير 
وتقدير صحة وصف الفعل بأنه خطأ أم ال هو مما 
بين  توافر عالقة سببية  لرقابتها، ومدى  يخضع 
الخطأ والضرر، وهو من اختصاص المحكمة التي 

تنظر الدعوى من دون معقب عليها.
بتوافر  إال  تنشأ  ال  التقصيرية  المسؤولية   -
اإليجابي  الفعل  هو  األول  الركن  أركان،  ثالثة 
الضرر،  هو  الثاني  والركن  الخاطئ،  السلبي  أو 
والركن الثالث توافر عالقة سببية التي تربط بين 
الفعل والضرر. أي أن كل خطأ ألحق ضرراً بالغير 
يلزم فاعله بالتعويض. وهذا ما ينطبق على حالة 
الطفل المتضرر ببصره نتيجة اإلهمال والتقصير 
من  المباشرين  غير  و  الطبيبين  من  المباشرين 

الجهة العامة التي يعمالن فيها.
األولى واالستئناف  الدرجة  - حكمت محكمتا 
الطفل  على  الواقع  الضرر  على  بناء  اإلمارة  في 
نصت  ما  الضرر: حسب  ومفهوم  الواقعة،  محل 
المعامالت  لقانون  اإليضاحية  المذكرة  عليه 
وتعديالته   1985 لسنة   5 رقم  اإلماراتي  المدنية 
أو  عنده  الوقوف  الواجب  الحد  )مجاوزة  هو: 
التقصير عن الحد الواجب الوصول إليه في الفعل 
من  والبد  الضرر(.  عليه  يترتب  مما  االمتناع  أو 
عليه  وقع  الذي  الشخص  بواسطة  الضرر  إثبات 
عنه،  التقصيرية  المسؤولية  أركان  توافرت  متى 
والضرر مثبت طبياً بأن الطفل فقد بصره بنسبة 

.%100
في  نفسه  المدنية  المعامالت  قانون  ينص   -
فاعله  يلزم  بالغير  إضرار  :)كل   282 رقم  المادة 

تعويض طفل لفقد بصره
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ولو غير مميز بضمان الضرر(. وفي المادة 283: 
 -  2 التسبب.  أو  بالمباشرة  اإلضرار  يكون   1-(
فإن كان بالمباشرة لزم الضمان وال شرط له وإذا 
أن  أو  التعمد  أو  التعدي  فيشترط  بالتسبب  وقع 
يكون الفعل مفضياً إلى الضرر(. وفي المادة 293: 
ال ينتقل الضمان عن الضرر األدبي إلى الغير إال 
إذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق أو حكم قضائي 

نهائي(.
ومفاد ذلك أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو 
غير مميز بضمان، على أن يقدر الضمان في أي 
حال كان بقدر ما لحق المضرور من ضرر، وما 
فاته من كسب، وكان ذلك الضرر نتيجة مباشرة 
للفعل الضار. وبالتالي لوالد الطفل المتضرر الحق 

بالمطالبة بتعويض مالي والحصول عليه.
- كان حكم المحكمة االتحادية العليا في هذه 

القضية سديداً لألسباب اآلتية: 
فقد  العامة  الجهة  مسؤولية  بخصوص   -  1
البند )ب(  إلى  العليا  المحكمة االتحادية  استندت 
قانون  من   313 المادة  من  األولى  الفقرة  من 
)من  تنص  والتي  اإلماراتي،  المدنية  المعامالت 
كانت له على من وقع منه اإلضرار سلطة فعلية 
في رقابته وتوجيهه ولو لم يكن حراً في اختياره 
إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حال 

تأدية وظيفته أو بسببها(.

وبتوافر عنصر الرقابة والتوجيه من قبل الجهة 
العامة على الطبيبين العاملين في أحد المستشفيات 
العامة التابعة لها، ولكون للمتبوع سلطة فعلية في 
أداء  كيفية  وتنظيم  التابع،  إلى  تعليماته  إصدار 
يكن  لم  تنفيذه، ولو  عليه في  الرقابة  عمله، وفي 
استعمل  وسواء  التابع،  اختيار  في  حراً  المتبوع 
أنه  طالما  يستعملها،  لم  أو  السلطة  هذه  المتبوع 
العامة  الجهة  على  لذلك  استعمالها.  مخوالً  كان 
الطبيبين  خطأ  عن  مباشر  غير  بشكل  مسؤولية 
العاملين في أحد المستشفيات العامة التابعة لها، 
وبالتالي عليها المشاركة في دفع التعويض المالي 

للطفل المتضرر.
عن  المتبوع  مسؤولية  أن  ذلك  من  ويستفاد 
أعمال تابعه، بأن يكون العمل الضار غير المشروع 
بسببها،  أو  وظيفته  تأدية  حال  التابع  من  واقعاً 
يؤدي  وهو  التابع  خطأ  على  واقعة  فالمسؤولية 
عمالً من أعمال وظيفته، سواء أكانت الوظيفة هي 
التابع  فعل  كان  أو  الخطأ،  لهذا  المباشر  السبب 
قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة، أو ساعدته هذه 
الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع، أو هيأت 
له بأي طريقة كانت فرصة ارتكابه، سواء ارتكبه 
أو عن باعث شخصي، وسواء  المتبوع  لمصلحة 
بالوظيفة أو  إليه متصالً  الذي دفعه  الباعث  أكان 
ال عالقة له بها، وسواء وقع الخطأ بعلم المتبوع 

أو بغير علمه.
2 - قرار اللجنة الطبية المعنية التي أكدت إهمال 
وتقصير الطبيبين، وتوافر العالقة السببية بينهما 
وبين الضرر، هو عامل أساسي في مشاركة الجهة 

العامة في دفع التعويض المالي للطفل المتضرر.
فبحسب  التأمين،  شركة  وبخصوص   -  3
 2007 لسنة   6 رقم  اإلماراتي  االتحادي  القانون 
المادة 110 منه ال  وتعديالته عام 2018، وتحديداً 
بد من التالي: على شركة التأمين معالجة مطالبات 
وثائق  وأحكام  النافذة،  للتشريعات  وفقاً  التأمين 
التأمين، وذلك باتباع اإلجراءات اآلتية: -أ- إصدار 
ورد  لما  وفقاً  تأمينية  مطالبة  أي  بشأن  قرار 
بتعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها. ب- في 
جزئياً،  أو  كلياً  تأمينية  مطالبة  أي  رفض  حالة 
يتوجب على الشركة أن تبين أسباب قرارها كتابة، 
على  اإلماراتي رقيباً  المركزي  المصرف  وجعلت 
نشاطات شركات التأمين. وفي هذه القضية ال بد 
أن تسهم شركة التأمين مع الجهة العامة في قيمة 

التعويض للطفل المتضرر.
4 - التعويض الذي حكمت به المحكمة االتحادية 
التعويض األدبي والمعنوي، وهو  العليا به شمل 
بمثابة دية للطفل.والضرر األدبي والمعنوي قانوناً 
هو كل ما يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف بما 

في ذلك اآلالم النفسية. 
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آفاق

)2 من 4(

999 -خا�س

الحرب األمريكية على المخدرات

األميركي  الكونغرس  أصدر   ،1986 عام  وفي 
األحكام  في   100-1 بنسبة  تفاوتاً  خلقت  قوانين 
)الكراك(  حيازة  أو  بتهريب  الخاصة  القضائية 
االتجار  على  المفروضة  العقوبات  مع  مقارنة 
على  انتقدت  قوانين  وهي  الكوكايين،  مسحوق 
نطاق واسع كتمييز ضد األقليات، ومعظمهم من 
من  للكراك  استخداماً  أكثر  كانوا  الذين  السود، 
مسحوق الكوكايين. هذه النسبة 100: 1 أصبحت 
مطبقة بموجب القانون الفيدرالي منذ عام 1986. 
 5 بحيازة  الفيدرالية  المحكمة  في  المدانون  تلقى 
العقوبة  من  األدنى  الحد  الكوكايين  من  جرامات 
السجن  في  سنوات  خمس  البالغة  اإللزامية 
االتحادي. من ناحية أخرى، فإن حيازة 500 جرام 
من مسحوق الكوكايين تحمل العقوبة نفسها. في 
عام 2010، خفض قانون األحكام العادلة التفاوت 

في األحكام إلى 18: 1. 
ُتظهر  ووتش،  رايتس  هيومن  وبحسب 
المتحدة  الواليات  في   - أنه  الجريمة  إحصائيات 
أفريقي  أصل  من  األمريكيون  كان   ،-  1999 عام 
مقارنة بغير األقليات أكثر عرضة لالعتقال بسبب 
أكثر  وأحكاماً  عقوبات  وتلقوا  المخدرات،  جرائم 

صرامة. 
تفاوتات  هناك  أن   1998 عام  إحصاءات  تظهر 
والمحاكمات  االعتقال  عمليات  في  واسعة  عرقية 
متعاطو  شكل  والوفيات.  األحكام  وإصدار 
المخدرات األمريكيون من أصل أفريقي 35% من 
اإلدانات،  من  و%55  المخدرات،  اعتقاالت  إجمالي 
و74% من األشخاص الذين ُسجنوا بسبب جرائم 
حيازة المخدرات. تم إرسال األمريكيين األفارقة 
بسبب  الوالية  إلى سجون  الوطني  الصعيد  على 

األعراق  من  13 ضعفاً  بـ  أكثر  المخدرات  جرائم 
يشكلون  أنهم  افتراض  من  الرغم  على  األخرى، 

13% فقط من متعاطي المخدرات المواظبين. 
بمرور  المخدرات  مكافحة  تشريعات  أظهرت 
الوقت أيضاً تحيزاً عنصرياً واضحاً. كتب األستاذ 
حول  الكتب  من  عدد  ومؤلف  مينيسوتا  بجامعة 
العدالة االجتماعية مايكل تونري إن »الحرب على 
متوقع وغير ضروري  أفسدت بشكل  المخدرات 
حياة مئات وآالف من الشباب األمريكيين السود 
المحرومين، وقوضت عقوداً من الجهود المبذولة 
من  الدنيا  الطبقة  ألفراد  الحياة  فرص  لتحسين 

السود في المدن«. 
الرئيس ليندون جونسون  في عام 1968، قرر 
من  للحد  جهد  بذل  إلى  بحاجة  الحكومة  أن 
في  البالد  غطت  التي  االجتماعية  االضطرابات 
تعاطي  على  جهوده  تركيز  وقرر  الوقت،  ذلك 
المخدرات غير المشروع، وهو نهج يتماشى مع 
رأي الخبراء حول هذا الموضوع في ذلك الوقت. 
في الستينيات من القرن الماضي، كان ُيعتقد أن 
المتحدة  الواليات  في  األقل  على  الجرائم  نصف 
كانت مرتبطة بالمخدرات، وزاد هذا الرقم بنسبة 
جونسون  أنشأ  التالي.  العقد  في  المائة  في   90
خطة إعادة التنظيم لعام 1968 التي دمجت مكتب 
المخدرات ومكتب تعاطي المخدرات لتشكيل مكتب 
وزارة  مظلة  تحت  الخطرة  والعقاقير  المخدرات 
تعاطي  حول  الوقت  هذا  خالل  االعتقاد  العدل. 
المخدرات لخصه الصحفي ماكس ليرنر في عمله 

أمريكا كحضارة )1957(:
المعروفة  الحقيقة  نأخذ  قد  ذلك،  على  كمثال 
النتشار إدمان الماريوانا والمنشطات في مناطق 

الزنوج حيث يتم إلقاء الالئمة في ذلك على الفقر، 
الفقيرة، والتفكك األسري. ومع  األحياء  ومعيشة 
ذلك سيكون من السهل إظهار عدم وجود إدمان 
األخرى  العرقية  المجموعات  بين  المخدرات  على 

حيث تنطبق الشروط نفسها. 
أصبح ريتشارد نيكسون رئيساً في عام 1969، 
مكافحة  في  جونسون  سابقه  عن  يتراجع  ولم 
على  غارات  تنظيم  في  نيكسون  بدأ  المخدرات. 
المخدرات في جميع أنحاء البالد لتحسين سمعته 
اجتماعي  مؤرخ  ديفلور،  لويس  قال  »كمراقب«. 
خالل  بالمخدرات  المتعلقة  االعتقاالت  درس 
الشرطة  »مسؤولي  إن  شيكاغو،  في  الفترة  تلك 
من  النوع  بهذا  يقومون  كانوا  أنهم  إلى  أشاروا 
االعتقاالت التي يريدها الجمهور«. باإلضافة إلى 
ذلك، ستلجأ بعض وكاالت إنفاذ قوانين المخدرات 
لنيكسون إلى ممارسات  التي تم إنشاؤها حديثاً 
غير قانونية إلجراء اعتقاالت أثناء محاولتها تلبية 
الطلب العام بأرقام االعتقاالت. من عام 1972 إلى 
عام 1973، أجرى مكتب مكافحة المخدرات وإنفاذ 
القانون 6000 عملية اعتقال متعلقة بالمخدرات في 

18 شهراً، وكان معظم المعتقلين من السود. 
وجيمي  فورد  جيرالد  المقبالن،  الرئيسان 
في  كانت  التي  البرامج  لهذه  استجابا  كارتر، 
جوهرها استمرار عمل أسالفهم. بعد فترة وجيزة 
 ،1981 عام  في  الرئاسة  ريغان  رونالد  تولي  من 
ريغان،  وأعلن  الموضوع.  هذا  حول  خطاًبا  ألقى 
“إننا ننزع راية االستسالم التي رفعت فوق العديد 
علم  نرفع  نحن  المخدرات،  مكافحة  جهود  من 

المعركة«. 
الزائدة  الجرعة  قضية  من  وبزخم  ذلك،  بعد 
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لين  االسود  السلة  كرة  لنجم  الكوكايين  من 
قانون  تمرير  من  ريغان  تمكن   ،1986 عام  بياز 
مكافحة تعاطي المخدرات من خالل الكونجرس. 
إضافية  دوالر  مليار   1.7 التشريع  هذا  خصص 
ذلك،  من  واألهم  المخدرات.  على  الحرب  لتمويل 
لجرائم  وإلزامية  جديدة  دنيا  عقوبة   29 حدد  أنه 
يشهد  لم  بأكمله،  البلد  تاريخ  في  المخدرات. 
النظام القانوني حتى ذلك الحين سوى 55 عقوبة 
الشروط  أحد  تضمن  المجموع.  في  أدنى  كحد 
حدوداً  الجديدة  األحكام  إصدار  لقواعد  الرئيسة 
بنوعيه  الكوكايين  لتعاطي  مختلفة  إلزامية  دنيا 
القانون،  والكراك. خالل وقت تشريع  المسحوق 
كان هناك نقاش عام حول االختالف في فعالية 
وتأثير مسحوق الكوكايين، الذي يستخدمه البيض 
عموماً، وكراك الكوكايين، الذي يستخدمه السود 
عموماً، مع اعتقاد الكثيرين أن »الكراك« كان أكثر 
عبارة  الكوكايين  ومسحوق  الكراك  وإدماناً.  قوة 
عن مواد كيميائية متشابهة كثيراً، حيث إن الكراك 
من  للتدخين  قابل  القاعدة  حر  شكل  عن  عبارة 
يعطي  الذي  الكوكايين  هيدروكلوريد  مسحوق 
للمتعاطي انتشاء أقصر وأقوى مع استخدام كمية 
من  فعالية  أكثر  الطريقة  هذه  المخدر.  من  أقل 
حيث التكلفة، وبالتالي فهي أكثر انتشاراً في أزقة 
الكوكايين  مسحوق  يظل  بينما  المدن،  وحواري 
إدارة  بدأت  البيضاء.  الضواحي  في  أكثر شيوعاً 
ريغان في دعم الرأي العام ضد »الكراك«، مشجعة 
إدارة مكافحة المخدرات روبرت بوتنام  مسؤول 
أصبحت  للمخدر.  الضارة  اآلثار  تضخيم  على 
قصص »غانيات الكراك« و»أطفال الكراك« شائعة، 
»الكراك«  أعلنت مجلة تايم أن  بحلول عام 1986، 
الحماسة  موجة  ريغان  ركب  العام.  قضية  هو 
العامة، وأصدر أحكاماً أشد صرامة على متعاطي 
الكراك، وأصدر عقوبات جنائية أكثر صرامة على 

كميات أقل بكثير من حيازة المخدر. 
السابق  الرئيس  ونائب  ريغان  ربيب  كان 
جورج إتش دبليو بوش هو التالي لشغل المكتب 
البيضاوي، وكانت سياسة المخدرات تحت إشرافه 
السياسية. حافظ بوش على  متوافقة مع خلفيته 
الخط المتشدد الذي رسمه سلفه ورئيسه السابق، 
حيث زاد من تنظيم المخدرات عندما صدرت أول 
قبل  من  المخدرات  لمكافحة  وطنية  استراتيجية 
المكتب الوطني لمكافحة المخدرات في عام 1989. 
كلينتون   - التالون  الثالثة  الرؤساء  استمر 
وبوش وأوباما - في هذا االتجاه، وحافظوا على 
سياسات الحرب على المخدرات كما ورثوها عند 
سلبية  من  الوقت  هذا  خالل  المنصب.  توليهم 
بسن  عدة  واليات  قامت  الفيدرالية،  الحكومة 
تشريعات مثيرة للجدل في الحرب على المخدرات. 
التحيز العنصري في الواليات من خالل  وتجلى 
سياسات مثيرة للجدل مثل تطبيق الشرطة لنظام 
»التوقيف والتفتيش« في مدينة نيويورك، وقوانين 

الجنايات الثالث في كاليفورنيا عام 1994. 
في أغسطس 2010، وقع الرئيس أوباما قانون 
كبير  بشكل  قلل  قانوًنا  ليصبح  العادلة  األحكام 

1 بين مسحوق  إلى   100 من تفاوت األحكام من 
الكوكايين والكراك، والذي أثر بشكل غير متناسب 

على األقليات. 

المخدرات المحظورة الشائعة
غير  االستخدام  شائعة  العقاقير  وتشمل 
الميثامفيتامين  الكوكايين،  الهيروين،  القانونية 

والماريوانا.
بشدة.  اإلدمان  تسبب  أفيونية  مادة  الهيروين 
الهيروين  يبيع  وهو  الجاني  على  القبض  تم  إذا 
أو يحوزه، فيمكن اتهامه بارتكاب جناية ويواجه 
وأربع  سنتين  بين  تتراوح  لمدة  بالسجن  عقوبة 
سنوات ويمكن تغريمه بحد أقصى 20000 دوالر.

هيدروكلوريد  من  الكريستال  ميث  يتكون 
الميثامفيتامين. يتم تسويقه إما كمسحوق أبيض 
أو في صورة صلبة )صخرية(. يمكن أن تؤدي 
عقوبة  إلى  الكريستالي  الميتامفيتامين  حيازة 
هو  كما  السجن.  عقوبة  إلى  الغرامة  من  تتراوح 
الحال مع جرائم المخدرات األخرى، قد يزيد طول 
العقوبة اعتماداً على كمية المخدرات الموجودة في 

حوزة المدعى عليه. 
حيازة الكوكايين غير قانونية في جميع أنحاء 
الواليات المتحدة. تختلف عقوبات الحيازة حسب 

الوالية، أو إذا كانت التهم فيدرالية. 
المشروعة  غير  المخدرات  أكثر  الماريوانا هي 
الحيازة  عقوبة  العالم.  أنحاء  جميع  في  شيوعاً 
أقل من حيازة الكوكايين أو الهيروين. في بعض 
مشروعاً.  المخدر  هذا  أصبح  األمريكية  الواليات 
جربوا  البالغين  األمريكيين  نصف  من  يقرب  ما 

الماريوانا. 

التدخالت الخارجية
على  »الحرب  عبارة  أن  الباحثين  بعض  زعم 
امتداداً  تخفي  دعاية  عن  عبارة  هي  المخدرات« 
لعمليات عسكرية أو شبه عسكرية سابقة. وجادل 
المساعدات  أموال  من  كبيرة  مبالغ  بأن  آخرون 
»حرب  بـ  الخاصة  والمعدات  والتدريب  األجنبية 
التمرد  إلى محاربة  الواقع  المخدرات« تذهب في 
الجماعات  إلى  تقديمها  يتم  ما  وغالباً  اليساري 
التي تشارك هي نفسها في تجارة المخدرات على 
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آفاق

نطاق واسع، مثل األعضاء الفاسدين في الجيش 
الكولومبي. 

حرب فيتنام
من عام 1963 إلى نهاية حرب فيتنام في عام 
بين  شائعاً  الماريوانا  استخدام  أصبح   ،1975
الجنود األمريكيين في الظروف غير القتالية. كما 
استخدم بعض الجنود الهيروين. أنهى العديد من 
الجنود تعاطي الهيروين بعد عودتهم إلى الواليات 
المتحدة لكنهم عادوا إلى منازلهم وهم مدمنون. 
دراسة  األمريكي  الجيش  أجرى   ،1971 عام  في 
األمريكيين  الجنود  بين  المخدرات  تعاطي  عن 
للمخدرات  اليومي  االستخدام  معدالت  أن  ووجد 
ومع   .%2 بنسبة  انخفضت  شمولي  أساس  على 
ذلك، في ربيع عام 1971، أصدر اثنان من أعضاء 
الكونجرس تقريًرا مقلًقا زعم أن 15% من الجنود 
في فيتنام مدمنون على الهيروين. كان استخدام 
الجنود  كان  فيتنام.  في  أيضاً  شائعاً  الماريوانا 
مشاكل  من  يعانون  المخدرات  يتعاطون  الذين 
بشكل  المخدرات  تعاطي  أصبح  أكبر.  انضباطية 
متكرر مشكلة للقادة في فيتنام، في عام 1971 قدر 
أن 30000 جندي مدمنون على المخدرات، معظمهم 

على الهيروين. 
من عام 1971 فصاعًدا، ُطلب من الجنود العائدين 
إجراء اختبار الهيروين اإللزامي. لم ُيسمح للجنود 
فيتنام  من  عودتهم  عند  إصابتهم  ثبتت  الذين 

بالعودة إلى ديارهم حتى اجتازوا االختبار بنتيجة 
سلبية. كما قدم البرنامج عالًجا لمدمني الهيروين. 
يحتاج  األمريكي  »الجيش  بورين  إليوت  مقال 
إلى سرعته« - الذي ُنشر في مجلة )وايرد( في 

10 فبراير 2003 - أفاد بما يلي:
لكن وزارة الدفاع، التي وزعت ماليين أقراص 
العالمية  الحرب  خالل  القوات  على  األمفيتامين 
الثانية وفيتنام وحرب الخليج، أصر الجنود على 

أنها ليست فقط غير ضارة بل مفيدة.
بجلسة  يتعلق  فيما  عقد  صحفي  مؤتمر  في 
استماع شميدت وأومباك للمادة 32، ادعى الدكتور 
أن  الجو،  بيت ديميتري، طبيب وطيار في سالح 
بأمان  )الديكسيدرين(  استخدم  الجو  »سالح 
تتعلق  أي حوادث  وقوع  دون  من  عاماً   60 لمدة 

بالسرعة« على حد علمهم. 
وأضاف ديميتري أن الحاجة إلى السرعة هي 

»قضية حياة أو موت لجيشنا«. 

عملية »انترسبت«
كانت عملية »انترسبت« أولى من جهود مكافحة 
الخارجية للرئيس  المخدرات في مجال السياسة 
بهدف   ،1969 عام  سبتمبر  في  وأعلنت  نيكسون، 
إلى  المكسيك  من  الحشيش  تهريب  كمية  تقليل 
الواليات المتحدة. بدأ الجهد بحملة تفتيش مكثفة 
أسفرت عن إغالق شبه كامل لحركة المرور عبر 
الحدودية  المعابر  على  العبء  ألن  نظراً  الحدود. 

فقد  الحدودية،  الواليات  في  للجدل  مثيًرا  كان 
استمرت الحملة عشرين يوماً فقط. 

عملية )القضية العادلة(
المتحدة  في 20 ديسمبر 1989، غزت الواليات 
والتي  العادلة،  القضية  عملية  من  كجزء  بنما 
الجنرال  كان  أمريكي.  25000 جندي  فيها  شارك 
مانويل نورييغا، رئيس حكومة بنما، يقدم مساعدة 
بناًء  نيكاراغوا  في  الكونترا  لجماعات  عسكرية 
المقابل،  في  التي،  المتحدة  الواليات  طلب  على 
تسامحت مع أنشطة تهريب المخدرات التي كانوا 
على علم بها منذ الستينيات. عندما حاولت إدارة 
مكافحة المخدرات توجيه االتهام إلى نورييغا في 
عام 1971، منعتهم وكالة المخابرات المركزية من 
والتي  المركزية،  المخابرات  وكالة  بذلك.  القيام 
كان يديرها جورج إتش دبليو بوش الذي أصبح 
رئيساً فيما بعد، زودت نورييغا بمئات اآلالف من 
الدوالرات سنوًيا كمقابل لعمله في أمريكا الالتينية. 
عندما تم إسقاط طيار وكالة المخابرات المركزية 
يوجين هسينفوس فوق نيكاراغوا من قبل الجبهة 
)الساندينيستا(،  الوطني  للتحرير  الساندينية 
عن  الطائرة  متن  على  الموجودة  الوثائق  كشفت 
المركزية  المخابرات  وكالة  أنشطة  من  العديد 
وكالة  اتصاالت  وأصبحت  الالتينية،  أمريكا  في 
»أزمة« عالقات  المركزية مع نورييغا  المخابرات 
سمحت  أخيراً  والتي  األمريكية،  للحكومة  عامة 

 الغزو العسكري األمريكي لبنما عام 1989
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إليه  االتهام  بتوجيه  المخدرات  مكافحة  إلدارة 
بتهمة االتجار بالمخدرات، بعد عقود من التسامح 
عملية  يمارسها.  التي  المخدرات  عمليات  مع 
)القضية العادلة( كان هدفها القبض على نورييغا 
في  مؤقتا  نورييغا  التجأ  بحكومته.  واإلطاحة 
السفارة البابوية، ثم استسلم للجنود األمريكيين 
في 3 يناير 1990. حكمت عليه محكمة في ميامي 

بالسجن 45 عاًما. 

خطة كولومبيا
تقدم  كولومبيا،  خطة  برنامج  من  كجزء 
الماليين  مئات  حاليًا  المتحدة  الواليات  حكومة 
العسكرية  المساعدات  من  سنوًيا  الدوالرات  من 
والتدريب والمعدات لكولومبيا لمحاربة الميليشيات 
اليسارية مثل القوات المسلحة الثورية لكولومبيا 
)فارك( التي وجهت إليها تهمة التورط في تهريب 

المخدرات. 
لتنفيذ  عقوًدا  خاصة  أمريكية  شركات  وقعت 
خطة  من  كجزء  المخدرات  مكافحة  أنشطة 
كولومبيا. كانت )داينكورب(، أكبر شركة خاصة 
معها  تعاقدت  التي  الشركات  بين  من  مشاركة، 
مع  عقوداً  آخرون  وقع  بينما  الخارجية،  وزارة 

وزارة الدفاع. 
تلقى األفراد العسكريون الكولومبيون تدريبات 
األمريكي  الجيش  التمرد من  مكثفة على مكافحة 
معهد  ذلك  في  بما  القانون،  إنفاذ  ووكاالت 
المؤلفة جريس  أميركاس(. وقالت  أوف  )سكول 
المعهد  خريجي  من  أكبر  عدًدا  إن  ليفينغستون 
حقوق  انتهاكات  في  متورطون  الكولومبيين 

اإلنسان أكثر من أي متدربين آخرين من أي بلد 
تسليط  تم  التي  الكتائب  قادة  جميع  وكان  آخر. 
الضوء عليها في تقرير هيومن رايتس ووتش لعام 
2001 عن كولومبيا من منتسبي القوات المسلحة، 
بما في ذلك اللواء الثالث في فالي ديل كاوكا، حيث 
وقعت مذبحة ألتو نايا عام 2001. تم اتهام الضباط 
المدربين في الواليات المتحدة بالمشاركة بشكل 
مباشر أو غير مباشر في العديد من الفظائع خالل 
التسعينيات، بما في ذلك مذبحة تروخيو ومذبحة 

مابريبان عام 1997.
في عام 2000، تنازلت إدارة كلينتون في البداية 
عن جميع شروط حقوق اإلنسان المرتبطة بخطة 
هذه  أن  معتبرة  واحد،  شرط  باستثناء  كولومبيا 
المساعدة ضرورية لألمن القومي في ذلك الوقت. 
األمريكية  الحكومتين  جهود  تعرضت 
والكولومبية النتقادات بسبب تركيزها على قتال 
من  الجنوبية  المناطق  في  اليسارية  الميليشيات 
شبه  القوات  على  كافية  ضغوط  ممارسة  دون 
تهريب  عمليات  واستمرار  اليمينية  العسكرية 
المخدرات في شمال البالد. وثقت هيومن رايتس 
ووتش ولجان الكونجرس وكيانات أخرى وجود 
وقوات  الكولومبي  الجيش  أفراد  بين  صالت 
حكومة  صنفتها  التي  األمريكية،  الذاتي  الدفاع 
وأن  إرهابية،  جماعة  أنها  على  المتحدة  الواليات 
أفراد الجيش الكولومبي ارتكبوا جرائم انتهاكات 
الحقوق التي تجعلهم غير مؤهلين للحصول على 

المساعدة األمريكية بموجب القوانين الحالية. 
واشنطن  مكتب  خلص   ،2010 عام  في 
كولومبيا  من خطة  كالً  أن  إلى  الالتينية  ألمريكا 

الكولومبية  للحكومة  األمنية  واالستراتيجية 
»جاءت بتكلفة عالية في األرواح والموارد، ولم تقم 
العوائد  تناقص  إلى  الوظيفة، وأدت  إال بجزء من 

وتركت المؤسسات المهمة أضعف«. 
مؤسسة  عن  الصادر   2014 عام  تقرير  أشار 
)راند(، والذي تم إصداره لتحليل االستراتيجيات 
المكسيكية  المخدرات  لحرب  للتطبيق  القابلة 
حققتها  التي  النجاحات  االعتبار  في  األخذ  مع 

كولومبيا، إلى أنه:
بين عامي 1999 و2002، قدمت الواليات المتحدة 
لكولومبيا 2.04 مليار دوالر كمساعدات، 81% منها 
كانت ألغراض عسكرية، مما جعل كولومبيا بعد 
المتلقين  أكبر  بين  من  مباشرة  ومصر  إسرائيل 
األمريكية. زادت كولومبيا  العسكرية  للمساعدات 
الناتج  من  المائة  في   3.2 من  الدفاعي  إنفاقها 
المحلي اإلجمالي في عام 2000 إلى 4.19 في المائة 
في عام 2005. وبشكل عام، كانت النتائج إيجابية 

للغاية.
التحتية  البنية  على  اإلنفاق  زيادة  ساعدت 
على  الكولومبية  الحكومة  االجتماعية  والبرامج 
كانت  حين  في  السياسية،  شرعيتها  زيادة 
السيطرة  تعزيز  على  قدرة  أكثر  األمن  قوات 
اجتاحها  التي  البالد  من  شاسعة  مساحات  على 

المتمردون وكارتالت المخدرات في السابق.
حظيت  كولومبيا  »خطة  أن  إلى  يشير  كما 
ويعتقد  ناجحة،  عملية  باعتبارها  واسع  بترحيب 
اكتسبت   ،2010 عام  بحلول  أنه  المحللين  بعض 
قوات األمن الكولومبية اليد العليا في النهاية إلى 

األبد«.
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الشرطة العالمية

بوالية  كروز  سانتا  في  شرطي  الحظ 
كامناً  مشبوهاً  شخصاً  مؤخراً  كاليفورنيا 
حول السيارات المتوقفة. عندما حاول الضابط 
الضابط  قام  الشخص.  فر  معه،  التواصل 
بمطاردته وعندما أوقف الشخص علم الشرطي 

أنه شخص مطلوب تحت المراقبة.
بتفتيش  وقت الحق  في  الشرطة  رجال  قام 
غير  المركبات  من  العديد  ووجدوا  المنطقة 
المركبة  تحديد  من  يتمكنوا  لم  لكنهم  المقفلة 
نظًرا  ولكن  المطلوب.  الشخص  اقتحمها  التي 
لوجود مذكرة معلقة بإلقاء القبض عليه، تم نقل 

الشخص إلى السجن.
يمثل االعتقال مجرد يوم آخر في حياة رجل 

شرطي يؤدي مهمته في التنبؤ والخدمة.

روين ويندت- اوفي�ضر

في حين أن رجال الشرطة أقسموا منذ فترة 
طويلة اليمين على تقديم الحماية والخدمة، كان 
يقوم  أعاله  السيناريو  في  المذكور  الشرطي 
تقنية  باستخدام  المعنية  المنطقة  في  بدوريات 
جديدة مكنته من توقع النقاط الساخنة للجريمة 

واتخاذ اإلجراءات قبل وقوع الجريمة.
نظرة  تلقي  القضية  هذه  أن  من  الرغم  على 
عامة على قدرة التكنولوجيا على تنفيذ اعتقاالت، 
إال أن برنامج بريدبول PredPol، الذي صنفته 
مجلة تايم كأحد أفضل 50 اختراًعا لعام 2011، 
من  الجريمة  من  الحد  إلى  الواقع  في  يهدف 
خالل زيادة تواجد الشرطة والردع، كما يقول 
زاك فريند، وهو محلل جرائم مع إدارة شرطة 

سانتا كروز.

الشرطة  لوجود  تتم  االعتقاالت  كانت  ولئن 
نقاط  أنها  على  البرنامج  حددها  مناطق  في 
الحقيقية  المنفعة  أن  إال  للجريمة،  ساخنة 
للبرنامج، حسب فريند، هي في ردع الجريمة. 
ويقول: »ذهب الشرطي في السيناريو أعاله إلى 
العادة  في  إليها  ليذهب  يكن  لم  منطقة سكنية 
ورأى الشخص يخرج من سيارة من الواضح 
عدد  كم  »لكن  باعتقاله«.  وقام  تخصه  ال  أنها 
األشخاص الذين لم يكونوا ضحايا من اقتحام 

سياراتهم بسبب وجود ذلك الشرطي؟«.
ويضيف أن اإلحصائيات تتحدث عن نفسها. 
برنامج  استخدام  كروز  سانتا  طبقت  عندما 
المدينة  كانت   ،2011 عام  في  التنبؤية  الشرطة 
التي يبلغ عدد سكانها نحو 60 ألف نسمة في 

الشرطة التنبؤية..موجة المستقبل
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عمليات  في  قياسي  رقم  إلى  لتصل  طريقها 
انخفضت  يوليو،  شهر  بحلول  ولكن  السطو. 
عمليات السطو بنسبة 27 بالمائة مقارنة بشهر 

يوليو 2010.
ويضيف فريند: »لقد رأينا الشيء نفسه في 
األشهر الستة األولى من عام 2012 مقارنة بعام 
2011”. “بريدبول يساعد في الحد من الجريمة 

من خالل زيادة تواجد الشرطة«.
تعد إدارة شرطة لوس أنجلوس أكبر وكالة 
شرطة تتبنى إجراءات الشرطة التنبؤية، والتي 
الوقت  في  الجريمة  بيانات  معالجة  على  تعمل 
الشرطة.  عناصر  إرسال  مكان  لتحديد  الفعلي 
حتى اآلن، قامت شرطة لوس أنجلوس بتطبيق 
هذه التكنولوجيا في خمسة أقسام تغطي 130 

ميالً مربعاً.
ُيبلغ قسم فوتهل في الوادي، الذي كان أول 
قسم شرطة لوس أنجلوس يطبق التكنولوجيا، 
المتشككين  أكثر  التي حولت حتى  النتائج  عن 
انخفاًضا  شهدنا  »لقد  للنتائج.  مصدقين  إلى 
المستهدفة  الجرائم  في  المائة  في   12 بنسبة 
ستة  استمر  الذي  التجريبي  البرنامج  خالل 
أشهر. وقد رأينا انخفاًضا بنسبة 26 بالمائة في 
عمليات السطو وحدها«، كما يقول الكابتن شون 

مالينوفسكي، الذي عمل مع جامعة كاليفورنيا - 
لوس أنجلوس في المشروع حينما كان مجرد 

لمعة في عين عالم رياضيات.

عوامل الجريمة
سبع  استمرت  لدراسة  تتويج  هو  بريدبول 
سنوات قام بها فريق من الباحثين في العلوم 
كاليفورنيا  بجامعة  والرياضيات  االجتماعية 
دراسة  إلى  يسعون  كانوا  أنجلوس،  لوس  في 
العوامل التي تدفع إلى تكوين أنماط الجريمة. 
يقول أستاذ األنثروبولوجيا جيف برانتنغهام إن 
التي  العوامل  في  النظر  إلى  يهدفون  الباحثين 

تسهم في انتشار الجرائم.
ويشرح قائالً: »إن النقاط الساخنة للجريمة 
ديناميكية للغاية. في بعض المناطق، تظل النقاط 
الساخنة ثابتة. ولكن في كثير من األحيان تأتي 
تستمر  أو  تنتشر  أو  وتذهب  الساخنة  البقع 

للحظة ثم تختفي«.
ليسوا  البشر  »لكن  برانتنغهام:  ويتابع 
هي  »الجريمة  نعتقد«.  كما  تماماً  عشوائيين 
كيفية  بإمكانك شرح  كان  وإذا  عملية جسدية، 
الضحايا،  مع  يختلطون  وكيف  الجناة  تحرك 

يمكنك فهم قدر ال يصدق من المعلومات«.

وكشف هذا البحث عن ثالثة عوامل رئيسة 
تقود هذه التعقيدات الظاهرة:

وقع  إذا  بمعنى،  المتكررة:  الضحية   -  1
أن  المحتمل  فمن  اليوم،  ضحية  ما  شخص 
المستقبل. يوضح  أخرى في  يقع ضحية مرة 
مطعم  إلى  العودة  يشبه  األمر  أن  برانتنغهام 
تجربة  بعد  أخرى  مرة  هناك  الطعام  لتناول 
»قد  السابق.  األسبوع  في  شهية  طعام  تناول 
يقول لص« واو، لقد كان ذلك هدفاً سهالً، فلنعد 
إلى هناك غداً. »ثم ترى مجموعة من الجرائم«.

تعرض  قد  الجوار  في  جريمة  وقوع   -  2
تم  إذا  مماثلة.  جرائم  ارتكاب  لخطر  الجيران 
اقتحام المنزل المجاور، فقد يكون منزل الجار 
بالقرب  يعيشون  الذين  أولئك  ألن  التالي  هو 
من بعضهم بعضاً يتشاركون عموًما في نفس 

الوضع االقتصادي واالجتماعي.
في  الجرائم  ارتكاب  إلى  الجناة  يميل   -  3
اقتحام  يتم  عندما  الخلفية.  منازلهم  ساحات 
من  الجاني  أن  الناس  يفترض  ما  غالباً  منزل، 
»الجانب الخطأ من المدينة« قد ارتكب الجريمة. 
الجناة  يبحث  الواقع،  »في  برانتنغهام:  يقول 
أن  يمكنهم  حيث  مناطقهم،  في  الضحايا  عن 
من  »شخص  اكتشافهم«.  ويتجنبوا  يتأقلموا 
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الشرطة العالمية

المنطقة يعرف المخاطر، ويعرف البيئة، ويالئم 
تلك البيئة. شخص من مكان آخر من المدينة ال 

يعرف ما هي المخاطر«.
ومع العلم أن هذه العوامل تسهم في أنماط 
الجريمة، شرع الباحثون في الدراسة باستخدام 
أنجلوس  لوس  شرطة  من  الجريمة  بيانات 
التنبؤ  على  قادًرا  البرنامج  كان  إذا  ما  لمعرفة 
بالجريمة أم ال. بدأ عالم الرياضيات في جامعة 
كاليفورنيا في لوس أنجلوس، جورج مولر، في 
تكييف الخوارزميات الرياضية، واختبار نماذج 
الكمبيوتر الخاصة به على عدة آالف من عمليات 
فرناندو  سان  وادي  في  حدثت  التي  السطو 
نجاًحا  حقق  وقد   .2005 و   2004 عامي  خالل 
للتنبؤ  تستخدم  خوارزمية  بتكييف  قام  عندما 

بالهزات االرتدادية بعد الزلزال.
يقول مالينوفسكي: »لقد بدأ في تعديل تلك 
الخوارزمية ألنها تتوافق بشكل جيد مع نظرية 

الضحية المتكررة«.
وكاالت  يساعد  بريدبول،  الناتج،  البرنامج 
لتخصيص  التقني  التحدي  حل  على  الشرطة 
إدارة  نظام  يقوم  األمثل.  النحو  على  الموارد 
المعلومات  بتلقيم  بالوكالة  الخاص  السجالت 
الجريمة  ونوع  والوقت  بالتاريخ  المتعلقة 
والموقع في البرنامج ويقوم البرنامج بحساب 
األرقام لتحديد النقاط الساخنة للجرائم اليومية. 
الوصول  إمكانية  لديهم  »ليس  فريند:  يوضح 
ويتم  بنا  الخاص  السجالت  إدارة  نظام  إلى 
على  »ولكن  خروجها«.  عند  البيانات  تشفير 
فهي  البيانات،  بتشفير  نقوم  أننا  من  الرغم 

معلومات عامة«.

مضاعف قوة
حالياً  البرنامج  يستخدمون  الذين  أولئك 
إلدارات  نعمة  وهو  القوة،  مضاعف  يسمونه 
والتي  مالية  ضائقة  من  تعاني  التي  الشرطة 
اآلونة  في  العاملة  القوى  تضاؤل    شهدت 

األخيرة.
انخفاضاً  الماضي، شهدنا  العقد  »على مدى 
بنسبة 20 في المائة في عدد عناصر الشرطة، 
في  المائة  في   30 بنسبة  زيادة  شهدنا  ولكننا 
مع  فريند.  يؤكد  الواردة«،  الخدمة  مكالمات 
عناصر  من  المزيد  على  الحصول  أن  العلم 
الشرطة لن يتحقق لبعض الوقت، ركزت إدارة 
شرطة سانتا كروز طاقاتها بدالً من ذلك على 
اكتشاف التقنيات المصممة لتخصيص مواردها 
المكون  القسم  أفضل. تطوع  المحدودة بشكل 
عملياً  مولر  برنامج  الختبار  عنصراً   94 من 
الشرطة  تستخدمها  أداة  صياغة  في  وساعد 

بالفعل.
أو  تقنية  هناك  كانت  »إذا  برانتنغهام:  يقول 
تعقيداً،  أكثر  الشرطة  عناصر  عمل  تجعل  أداة 
فلن يستخدموه«. »ما كنا نبحث عنه مع سانتا 
يسهل  بطريقة  المعلومات  تقديم  هو  كروز 
الحصول عليها وال تصرف انتباه العناصر عن 

المهام األخرى«.
لعناصر  الويب  إلى  المستندة  األداة  توفر 
المناوبة مربعات للتنبؤ بالجرائم بحجم صغير 
يصل إلى 500 قدم في 500 قدم في أقل من 30 
ثانية، كما يقول فريند. في كل من شرطة لوس 
المناوبة  أنجلوس وسانتا كروز، يقوم عناصر 
إلى  الولوج  مثل  تماماً  البرنامج،  إلى  بالولوج 

حساب جيميل، للحصول على 15 نقطة ساخنة 
العناصر  يزودون  ثم  المناوبة،  فترة  خالل 
بقائمة بهذه المواقع ويطلبون منهم الذهاب إليها 

بشكل دوري خالل نوبات عملهم.
واعياً  قراراً  اإلدارتين  اتخاذ  من  الرغم  على 
عمليات  على  للبرنامج  استخدامهما  لتركيز 
السطو والمركبات المسروقة وجرائم الممتلكات، 
من  مختلفة  أنواع  تحديد  أيضاً  الممكن  فمن 
في  المتخصصة  الوحدات  تستخدم  الجرائم. 
التنبؤات  لفرز  البرنامج  كروز  سانتا  شرطة 
المتعلقة بجرائم معينة. على سبيل المثال، تقوم 
وحدة متخصصة بالعصابات بالنقر على مربع 
الجرائم المتعلقة بالعصابات فتحصل على قائمة 
هذا  تطابق  التي  الساخنة  النقاط  من  مميزة 

المعيار.
تلقى  بأنه  يعترف  الذي  مالينوفسكي،  يقول 
في البداية الكثير من األسئلة من العناصر الذين 
أرادوا معرفة ما كان من المفترض أن يفعلوه 
بالمعلومات: »نحن نقدم المعلومات إلى عناصر 
يرونه  ما  لتقرير  األمر  لهم  ونترك  الشرطة 

مناسباً«.
ويقول: »قلنا لهم أن يذهبوا إلى تلك المربعات 
وخبراتهم  ومهاراتهم  معرفتهم  ويستخدموا 

لتحديد ما يجب القيام به«.
على سبيل المثال، إذا كان المربع يشير إلى 
منطقة جاهزة لسرقة السيارات، سيقوم شرطي 
محنك بالتوجه إلى المنطقة ويالحظ على الفور 
على  للخطر.  الضحايا  تعرض  التي  العوامل 
سبيل المثال، قد يكون هناك حيٌ به العديد من 
السيارات المتوقفة على طول شارع مظلم. قد 

 لقطات من البرنامج توضح النقاط الساخنة للجريمة
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ذلك بفحص معلومات  بعد  الشرطي  يقوم هذا 
لوحات أرقام السيارات أو التحدث مع أصحاب 
لها  تتعرض  التي  المخاطر  حول  المنازل 

سياراتهم.
معرضة  أنها  على  تحديدها  تم  منطقة  وفي 
لخطر كبير الرتكاب جرائم ممتلكات، قد يتحدث 
للغاية.  واضحة  بطريقة  الناس  إلى  الشرطي 
يقول مالينوفسكي: »قد يمكثون هناك لمدة 15 
دقيقة إلى نصف ساعة فقط ويسمحون للناس 
»الجناة  المنطقة«.  يتجولون في  برؤيتهم وهم 
وهذا  الشرطة  تواجد  سيالحظون  المحتملون 
يمنعهم من ارتكاب جريمة هناك. كل ما نحاول 
القيام به هو حرمانهم من فرصة ارتكاب تلك 
الجريمة في ذلك الزمان والمكان. خالل االختبار 
الذي أجريناه، ربما عطلنا النشاط اإلجرامي من 

ثماني إلى 10 مرات في األسبوع«.
يذهب عناصر آخرون إلى هذه المربعات ليالً 
ويوقفون سيارة الفرقة الخاصة في مكان خفي 
الثانية  الساعة  في  بالخارج  هو  من  لمشاهدة 
دراجة  يركب  رجالً  يالحظون  »قد  صباًحا 
بدون إضاءة، ويوقفونه لعدم وجود ضوء على 
سطو،  أدوات  يحمل  أنه  يجدون  قد  دراجته. 
وبطاقة هوية مسروقة من عملية سطو حدثت 
عليه.  القبض  إلقاء  ذلك  بسبب  يتم  وقد  للتو، 
يقول مالينوفسكي: »هناك طرق مختلفة للتعامل 

مع هذا البرنامج«.
يعتقد مالينوفسكي أن البرنامج يمنع الجريمة 
عشوائي.  بشكل  الدوريات  توزيع  طريق  عن 

النقاط  إلى  الذهاب  العناصر  »ُيطلب من  يقول: 
الساخنة التي تم تحديدها متى أمكنهم ذلك، مما 
يؤدي تلقائياً إلى اختيار عشوائي للدوريات في 
الجريمة ألنه  تردع  »العشوائية  المناطق«.  تلك 
لم يعد هناك أي نمط لدوريات الشرطة. قد يمر 
العناصر في الساعة 11:05 مساًء أو 2 صباحاً«.

حدس في متناول اليد
لكن أال يمكن لمحلل جرائم أو عنصر شرطة 
الناحية  من  الشيء؟  نفس  ينجز  أن  متمرس 
ولكنه   - يختلف  ال  »هذا  ذلك.  يمكنهم  الفنية 
أكثر تعقيداً - من مجرد الحدس الجيد للشرطي 
الذي  »الشرطي  فريند.  يعترف  عليه«،  والبناء 
أين  يعرف  تقريباً  عاماً   25 العمر  من  يبلغ 
ما  رأيت  قد  تكون  وعندما  الجريمة.  ستحدث 
العام،  من  معينة  أوقاتاً  أن  تعلم  فأنت  يكفي، 
وما  معينة،  وأحداًثا  اليوم،  من  معينة  وأوقاًتا 
إلى ذلك، ستلعب دوراً في أنماط الجريمة«. لكن 
بريدبول يضع هذه المعلومات في أيدي جميع 
رجال الشرطة من المخضرمين إلى المبتدئين. 
العناصر  تمنح  أنك  لو  كما  األمر  »يبدو  يقول: 

الجدد كل ذلك التاريخ والحدس«.
المعلومات  يوسع  إنه  إلى  فريند  ويشير 
المخضرم.  العنصر  تصرف  تحت  الموجودة 
وقد يكون العنصر المخضرم قادًرا على تحديد 
ثالثة أو خمسة أو حتى 10 نقاط ساخنة، لكنه 
سيعاني للتوصل إلى قائمة من 15 نقطة ساخنة.
إجراء  بريدبول  لـ  »يمكن  برانتنغهام:  يقول 

 ،20 إلى   1 من  الساخنة  للنقاط  مثالي  ترتيب 
لتوفير  الشرطة  إلى  المعلومات  هذه  وتحويل 

التخصيص األمثل للموارد«.

ما زلت غير مقتنع؟
فترة  خالل  البرنامج  وضع  تم  عندما 
تجريبية على مدى ستة أشهر في منافسة مع 
قال  أنجلوس،  لوس  شرطة  في  جرائم  محلل 
يضاعف  بريدبول  أن  وجدوا  إنهم  برانتنغهام 
خريطة  دقة  ضعف  بالجريمة  ويتنبأ  الدقة 
الجريمة. »ليس ألن محلل الجريمة غير قادر، بل 
ألن الخوارزميات قادرة على التقاط تلك النقاط 
»ما  مالينوفسكي:  يقول  الوسيطة«.  الساخنة 
ينبئني به ذلك لي كمدير هو أنه يمكنني تكليف 
محللي في شيء آخر«. »لست بحاجة إليه في 
تكليف المهام«. يمكن استخدام هذا المحلل لبناء 
معلومات استخباراتية حول شبكة المخدرات أو 

مشكلة أخرى أكبر تعاني منها المدينة.
يقول برانتنغهام إن نجاح البرامج في سانتا 
كروز ولوس أنجلوس قد ولّد اهتمام ما يقرب 
البالد.  أنحاء  جميع  في  شرطة  قسم   200 من 
هي  التنبؤية  الشرطة  أن  يعتقد  أنه  ويضيف 
على  القضاء  إلى  تهدف  وال  المستقبل  موجة 
إلخراج  تصميمه  يتم  »لم  ويقول:  الوظائف. 
بديل  يوجد  ال  المعادلة.  من  الشرطة  عناصر 
يتعلق  الشرطة.  عناصر  ومهارات  معرفة  عن 
األمر بوضعهم في المكان المناسب في الوقت 

المناسب لمنع الجريمة«.
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كان يراه ممتداً على مدى النظر أمامه فتثور في نفسه أسئلة كثيرة، معمِّقة الغموض الذي يحيط به 
ويكتنف أعماقه. هو لم يرتده كما فعل آباؤه وأجداده وأغلب من عاش على أرض وطنه، في زمن كان فيه 
هو المصدر الرئيس وشبه الوحيد للرزق، لكنه ُولِد ونشأ على ضفافه فاستنشقت رئتاه الهواء المشبع 

برائحته منذ أن كان في المهد وليداً.
إنه البحر الذي نشأت بينه وبين ذلك الطفل عالقة ال يفتأ يطنب في وصفها، ويعرف أنها رابطة ال 

يمكن أن تنفصم أبداً.
كان يرى السفن وهي تدخل الذراع المائي الذي يقسم مدينته لتتخذ طريقها إلى إحدى ضفتيه، حيث 
تلك المنطقة التي تعج بالحركة وتنبض بالحياة، لتصبح مدينته منذ القدم واحدة من أكثر المدن جذباً 
للبشر. يرى كل هذا فيستحضر قصص السندباد ورحالته العجيبة. يذهب بعيداً إلى تلك البالد التي 
أقلعت منها هذه السفن، وتلك التي ستكون محطتها القادمة. يتصور السفن نفسها مدناً لكلٍّ منها مذاق 
خاص ورائحة مختلفة. يحسد أولئك الذين يبحرون عليها، ويتمنى لو أبحر هو ذات يوم على ظهر واحدة 

منها ليكتشف هذا العالم المدهش الذي طالما ألهب مخيلته.
لم يكن البحر يعني له مجرد امتداد مائي قدر ما كان امتداداً إنسانياً وضع فيه من نفسه الكثير، مثلما 
وضع البحر في نفسه وكيانه وروحه أشياء كثيرة. لذلك ظل البحر قريباً منه وظل هو قريباً من البحر 
في ثورته وهدوئه. صحيح أن هذه الثورة لم تكن تبدو عليه في كثير من األحيان، نظراً لطبيعته الهادئة 
التي يحسده الكثير ممن يعرفونه عليها، لكنها ثورة تضطرب داخل النفس وتشتد رياحها حتى تكاد تقتلع 
الكثير مما يؤمن به ويعتقد أنه من الثوابت، قبل أن يستعيد الهدوء الذي وّطن عليه نفسه منذ أن أدرك 
أن هناك وجهاً آخر لكل شيء في هذه الحياة، وأن الوجه اآلخر الذي ال نراه في بعض األحيان ربما كان 

أجمل من الوجه الظاهر الذي نظن أنه األجمل.
هو يدرك أن فلسفة الكثير من أمور الحياة ربما ال يكون أحياناً في صالحها. وهو يعلم أيضاً أن تبسيط 
الكثير من أمور الحياة غالباً ما يؤدي إلى نزع الكثير من معانيها. لذلك كان يمسك بالعصا من منتصفها 
محاوالً إحداث التوازن المطلوب لتقليل نسبة الخطأ في كل ناحية من طرفي العصا، تاركاً أمر تحقيق هذه 
المعادلة للظروف التي نادراً ما تكون مواتية، لكنها ال تخيّب غالباً أمل أولئك الذين ينظرون إلى الحياة 

بكثير من األمل والتفاؤل، وقليل من اليأس.
كان كثيراً ما يتساءل: أّنى لنا أن نرتاد كل البحار لنكتشف أجملها، وبحار الدنيا أكثر من أن تستوعبها 
رحلة الحياة القصيرة؟ لذلك وّطد نفسه على أن لكل بحر جماالً من نوع خاص علينا أن نكتشفه كي ال 

نفوِّت على أنفسنا فرصة االستمتاع بكنوزها وخباياها.
البحر  يعشقون  الذين  لبعض  حزينة  تبدو  ربما  البحر  شاطئ  على  الغروب  لحظة  أن  يعرف  هو 
ويحرصون على معايشة هذه اللحظة رغم مسحة الشجن التي تكتنفها، لكنه واثق من إدراك هؤالء الذين 
يشاركونه االستمتاع بمعايشة هذه اللحظة أن الشمس تغرب كل يوم لتشرق من جديد حاملًة معها 
شغف الحياة المتجدد. لهذا كان لرائحة البحر في حياته دائماً عبق الشروق واألمل والحياة، رغم كل ما 
يمكن أن يقال عن البحار وما فيها من غموض وأسرار وعجائب، وما يكتنف مرتاديها من مخاطر تحدثت 

عنها الكتب، وحفظت مخلفاتها أعماقها السحيقة.
حين شبه الُكتّاب والشعراء أهل الجود والكرم بالبحر، كانوا ينظرون إلى ما في البحر من خيرات ال 
تنتهي. وحين حذر بعضهم من غدر البحر، وقالوا إنه ال أمان له، كانوا ينظرون إلى تقلبات مّده وجزره، 
وإلى الرياح التي تهب عليه فتغري بارتياده عندما تسكن، لكنها عندما تعصف تجعل البحر يتخلى عن 
سكونه، فيثور مزمجراً ليمزق أشرعة السفن، ويتالعب بها مثل ورقة أسقطتها الريح من شجرة ففقدت 

بوصلتها.
الرفيع، وثمة  الذوق  البحار ثمة أصداف جميلة، بعضها ثمين وغاٍل، يعرفها أصحاب  على ضفاف 
أخشاب من مخلفات السفن وفضالت. وحدنا القادرون على االنتقاء مما على الضفاف لرفد نفسنا بأجمل 

ما عليها، شريطة أن نريد ذلك ونسعى إليه.

رائحة البحر
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vv
الجزر العربية الثالثالجزر العربية الثالث

 ومنطق العقل من جهة أخرى  أزمة الجغرافيا والسياسة بين الغطرسة من جهة

))11 من  من 22((

إلى  وصلت   1971/11/30 يوم  صبيحة  في 
الخيمة  رأس   إلمارة  التابعة  الكبرى  طنب  جزيرة 
قوة حربية إيرانية مكونة من زوارق طوربيد عالوة 
على طائرات هليكوبتر تحمل جنوداً إيرانيين وقاموا 
بالهجوم على مركز الشرطة، وأطلقوا النيران على 
عن  وأعلنوا  آخر،  وجرحوا  شرطياً  وقتلوا  أفراده 
احتاللهم الجزيرة، كما قاموا باحتالل جزيرة طنب 
الصغرى التابعة أيضاً لرأس الخيمة. أما في الشارقة 
فإن اإليرانيين ضربوا بعرض الحائط اتفاقية تخص 
تام  بشكل  باحتاللها  وقاموا  موسى  أبو  جزيرة 
ذلك  ومنذ  إيرانية.  عسكرية  قاعدة  إلى  وحولوها 
الحين ودولة اإلمارات العربية المتحدة ومعها عدة 
أقطار عربية لم تهدأ في مطالبة الجارة إيران بإعادة 

الجزر الثالث إلى حياض دولة اإلمارات.
الفرح  من  موجة  اكتست  قد  اإلمارات  كانت 
آل  بن سلطان  زايد  الشيخ  له  المغفور  كان  عندما 
نهيان يعمل جاهداً لجمع شمل اإلمارات في اتحاد 
فيدرالي يضمها بعد أن قررت بريطانيا االنسحاب 
من منطقة اإلمارات يوم 1971/12/1، وبعد جهد تم 
غير   ،1971/12/2 يوم  اإلمارات  دولة  قيام  إعالن 
التي  والقلق  الحزن  الفرحة سبقتها موجة  أن هذه 
اإليراني  االحتالل  بسبب  اإلمارات  شعب  سادت 
طنب  وكذلك   1971/11/30 يوم  الكبرى  طنب 
الشارقة عرض  مع  االتفاقية  ثم ضربها  الصغرى 
الحائط. لكن حكمة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
التي تتسم بالرؤية وبعد النظر مع صالبة التمسك 
بتربة الوطن وحقوقه بال تهاون أو تفريط، مؤمناً 
لحل  عملياً  أسلوباً  التفاهم  واتخاذ  الهادئ  بالعمل 
المشكالت بين الدول ال سيما المجاورة منها، فقد 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  »إن  قائالً:  صرح 
في  الصادقة  ورغبتها  التام  استعدادها  عن  أعربت 

الشيخ محمد بن سالم القاسمي حاكم رأس الخيمة األسبق يرعى حفل تدشين صارية علم رأس 
الخيمة فوق جزيرة طنب يرافقه المعتمد البريطاني بالخليج وقائد البحرية البريطانية
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الجزر العربية الثالثالجزر العربية الثالث

 ومنطق العقل من جهة أخرى  أزمة الجغرافيا والسياسة بين الغطرسة من جهة

))11 من  من 22((

إجراء حوار مع إيران فيما يتعلق باحتاللها لجزر 
وااللتزام  بالحوار  ننادي  وإننا  الثالث،  اإلمارات 
بالطرق السلمية من أجل إنهاء هذا االحتالل وعودة 
الجزر الثالث لسيادة دولة اإلمارات العربية المتحدة 
تمشياً مع القوانين واألعراف الدولية ومبادئ حسن 

الجوار واالحترام المتبادل بين الدول«.
األمن  مجلس  اعتمد   1971/12/9 يوم  وفي 
طلب  على  بناًء  النزاع،  في  للنظر  جلسة  الدولي 
من الدولة وعدد من األقطار العربية الشقيقة، وقد 
الجلسة عن رفضها  عبرت دولة اإلمارات في تلك 
الحتالل الجزر وأكدت سيادتها عليها. غير أن إيران 
لم توافق على أي مقترحات بهذا الشأن وال زالت 
هذا  تاريخ  هو  فما  هذا.  يومنا  إلى  معلقة  القضية 
وتاريخها  الثالث  الجزر  جغرافية  هي  وما  النزاع، 

وأحقية حكامها القواسم العرب فيها؟

أوالً:  جزيرتا طنب الكبرى وطنب الصغرى
مضيق  مدخل  على  الكبرى  طنب  جزيرة  تقع 
كيلومتراً   75 الخيمة  رأس  إمارة  عن  وتبعد  هرمز 
الجزيرة  وتمتاز  مربعاً،  كيلومتراً   91 ومساحتها 
الشرقي  طرفها  في  ويقوم  المنبسط،  بسطحها 
الجنوبي المقابل لمدخل الخليج مرتفع جبلي أقيمت 
بناؤها في  السفن، وكان  على قمته منارة إلرشاد 
الخيمة  رأس  حاكم  موافقة  على  بناًء   1912 عام 
يومذاك الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، 
البريطانية  الحكومة  من  طلب  على  بناًء  بناها  وقد 
الجزيرة.  على  والسيادة  السلطة  باعتباره صاحب 
نظراً  مهماً   الجزيرة  هذه  في  الفنار  إقامة  وكانت 
من  والخارجة  الداخلة  السفن  خط  على  لموقعها 
وتستخدم  العذبة  المياه  تتوافر  هذه  وفي  الخليج. 
النخيل  أشجار  فيها  وتنتشر  والزراعة  للشرب 
في  الموجودة  األخرى  المثمرة  األشجار  وبعض 

وفرت  قد  الخيمة  رأس  حكومة  وكانت  المزارع. 
للسكان العديد من المؤسسات الخدمية كالمدرسة 
االبتدائية للبنين والبنات والعيادة الصحية ومركز 
للشرطة، وسكانها عرب من أبناء الخليج ويمتهنون 
رأس  أسواق  في  بها  واالتجار  األسماك  صيد  
الخيمة ودبي، عالوة على امتهانهم الزراعة ورعاية 

الماشية.
أما جزيرة طنب الصغرى، فإنها تعرف في بعض 
تبعد عشرة  »نابيو«، وهي  المصادر باسم جزيرة 
الكبرى،  طنب  جزيرة  من  الغرب  إلى  كيلومترات 
وهي على شكل مثلث يبلغ طولها كيلومتراً واحداً 
وعرضها 700 متر وأرضها ذات طبيعة صخرية على 
شكل تالل يبلغ أقصى ارتفاعها نحو مئة متر يلجأ 
األمواج  وعلو  الرياح  اشتداد  عند  الصيادون  إليها 

وفيها أيضاً الكثير من أعشاش الطيور البحرية.
العربية  الجزر  بملكية  إيران  ادعاءات  ابتدأت 
أهمية  لها  الجزر  أن هذه  فالحقيقة   ،1887 منذ عام 
في  موقعها  بسبب  ومدنية  عسكرية  استراتيجية 
مدخل الخليج الذي يمنحها مميزات يجعل التركيز 
عليها واحتوائها هدفاً تسعى إليه إيران، ألنها أشبه 
بالصمام الذي يشرف على الشريان المالحي الذي 
يمثله الخليج العربي المرتبط ببحر  العرب والمحيط 
جهة  من  األحمر  والبحر  الشرق  جهة  من  الهندي 

الغرب.

ثانياً: جزيرة أبوموسى
من مدخل  ميالً   94 بعد  على  الجزيرة  هذه  تقع 
العربي مقابل ساحل إمارة الشارقة، حيث  الخليج 

تبعد عن مدينة الشارقة نحو 60 كيلومتراً،
تم  ما  الجزيرة،  في  الطبيعية  الثروات  ومن 
اكتشافه من بترول في حقل مبارك البحري الذي 
حاكم  لهم  قدمه  امتياز  حسب  آبار  ثالث  يضم 

من  نسمة   »1500« نحو  الجزيرة  يقطن  الشارقة. 
تتبع  حكومية  إدارات  فيها  وكانت  العرب،  السكان 
إمارة الشارقة، قبل العدوان عليها. أما أشهر حكامها 
فقد كان الشيخ سالم بن سلطان القاسمي الذي حكم 
إمارة رأس الخيمة فيما بعد. أما عندما وقع العدوان 

فقد كان الحاكم الشيخ خالد بن محمد القاسمي.

الثالث وسنوات  الجزر  بتبعية  إيران  ادعاءات 
العدوان

تعود األطماع اإليرانية في الجزر العربية الثالث 
أول  ظهر  وقد  شاه.  نادر  زمن  إلى  أيضاً  وغيرها 
وذلك   1887 عام  في  الجزر  بملكية  إيراني  إدعاء 
إثر سقوط بلدة لنجة العربية بيد إيران. ففي ذلك 
بيكي  »داريا  البحر  أمير  بتعيين  إيران  قامت  العام 
أمين السلطان« مديراً عاماً على موانئ الخليج في 
ومدير  خان  أحمد  الحاج  يساعده  الخليج  ساحل 
ما  أول  وكان  التوجار.  مالك  والجمارك  الضرائب 
القاسمية  لنجة  بلدة  أن هاجم  السلطان  أمين  فعله 
القاسمي  الشيخ راشد بن قضيب  واعتقل حاكمها 
وأرسله مخفوراً إلى طهران، حيث مات في السجن 
هناك. ووضعوا لنجة تحت الحكم العسكري وقاموا 
بتنصيب أمير قاسمي شاب هو محمد بن خليفة بن 
سعيد القاسمي. ثم لم يلبث أمين السلطان أن احتل 
كما  اإليراني،  العلم  عليها  ورفع  »صري«  جزيرة 
أصدر أوامره لقوة إيرانية أخرى أن تحتل جزيرة 
طنب الكبرى وأن ترفع العلم اإليراني هناك، ثم لم 
بقية  إلى  أحمد خان  الحاج  موفده  أرسل  أن  يلبث 
حكام اإلمارات يطلب عقد معاهدات صداقة وتعاون 
الكبرى  تكون جزر طنب  أن  إيران على شرط  مع 
والصغرى وأبو موسى بيد إيران. بل إنه كتب إلى 
القاسمي حاكم  الشيخ سالم بن سلطان بن صقر 
الشيخ  لكن  بهذا.  االعتراف  منه  يطلب  أبو موسى 
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قدم شكوى للمعتمدية البريطانية. ومن جانبها قامت 
المعتمدية بإرسال رسالة إلى الحكومة اإليرانية، ثم 
من  إيران  وانسحبت  الطرفين  بين  بتسوية  انتهت 
صري  جزيرة  من  وكذلك  الكبرى،  طنب  جزيرة 
وأوقفت إدعاءاتها بملكية جزيرة أبو موسى. وفي 
القاسمي  سلطان  بن  سالم  الشيخ  قام   1898 عام 
بمنح أول امتياز الستخراج مادة المغر األحمر من 
الجزيرة وأعطى االمتياز إلى تاجرين من تجار لنجة 
هما حسن بن سميح وولده عبدالله بن حسن. لكن  
األمور ساءت مرة أخرى ذلك أن حاكم لنجة الشيخ 
اإليرانيون  عينه  الذي  القاسمي  خليفة  بن  محمد 
الثورة  أعلن   1899 عام  في  فإنه  لنجة  على  حاكماً 
ضد فارس، لكن الدريابيكي أحمد خان حشد سبعة 
آالف مقاتل وزعهم على عدد من السفن بينما صعد 
وفي  بولس«.  »بيرسي  القيادة  سفينة  إلى  بنفسه 
صباح يوم 1899/3/5 سقطت لنجة بيده وغادرها 
الشيخ محمد بن خليفة ومنذ ذلك الحين لم تعد لنجة 

قاسمية.
شكل ذلك النصر اإليراني دفعاً جديداً لمطالبتها 
بالجزر العربية وغيرها من األماكن، لذلك فقد قام 
حاكم الشارقة وكان يومذاك الشيخ صقر بن خالد 
السكاني  الوجود  بتعزيز  أمر  بإصدار  القاسمي 
الكبرى،  طنب  وجزيرة  موسى  أبو  جزيرة  في 
يوم  الخان وفي  بلدة  إليها عدد من سكان  فهاجر 
الجزيرتين.  في  اإلمارة  علم  ارتفع   1904/3/10
الحكومة  أصدرت  أن  اإليراني  الفعل  رد  وكان 
أوامرها إلى مدير الموانئ العام وهو رجل بلجيكي 
بإعداد  يقوم  بأن  دومبرين«  »السنيور  اسمه 
الجزيرتين. وفي شهر  الالزمة الحتالل  الترتيبات 
مارس من عام 1904 وصلته قوة بحرية على ظهر 
أبو موسى  السفينة مظفري واتجهت نحو جزيرة 

وترجل الجنود منها وأنزلوا أعالم الشارقة ورفعوا 
وأبقوا   منها،  الشيخ  ممثل  وطردوا  اإليراني  العلم 
في  نفسه  الشيء  فعلوا  ثم  الجنود،  من  عدد  على 

جزيرة طنب الكبرى.
خالد  بن  صقر  الشيخ  إلى  األنباء  وصلت  فلما 
القاسمي سارع بإبالغ ذلك إلى الممثلية البريطانية 
رسالة  الممثلية  أرسلت  جانبها  ومن  الشارقة،  في 
ذكرت فيها ما حصل إلى حكومة الهند البريطانية، 
وكان نائب الملك هناك »اللورد كيرزن« الذي أرسل 
برقية مؤرخة في 1904/4/13 إلى وزارة الخارجية 
البريطانية يعلمهم فيها بأنه سيقوم بإرسال قطع 
العلم  إلنزال  الشارقة  حاكم  نائب  لترافق  بحرية 
وباشرت  الجزيرتين.  من  الحامية  وطرد  اإليراني 
اإليرانية،  الحكومة  الخارجية محادثاتها مع  وزارة 
وافقت   عندما   1904/5/24 في  المحادثات  وانتهت 
الحكومة اإليرانية على إنزال العلم اإليراني وسحب 
الحاميات من الجزر، لكنها احتفظت بحقها مناقشة 
في  أنها  بذريعة  المستقبل  في  الجزر  هذه  مصير 
إيران. لذلك فإنها في عام 1923  إلى  األصل تعود 
أثارت األمر مجدداً وطرحت الموضوع أمام عصبة 
الجمارك  سلطات  قامت   1925 عام  وفي  األمم. 
موسى  أبو  جزيرة  إلى  سفينة  بإرسال  الفارسية 
األحمر  األوكسيد  من  كيساً  وأخذ  الربان  ونزل 
معه وقفل عائداً. وإزاء ذلك أرسل الوزير المفوض 
البريطاني الموجود في طهران رسالة إلى الحكومة 
التحرشات  استمرار  بأن  فيه  حذرها  الفارسية 
الطلب  إلى  يحمله  موسى سوف  أبو  في  اإليرانية 
أبو  جزيرة  إلى  حربية  سفينة  إلرسال  لحكومته 

موسى للدفاع عنها.
لكن في عام 1928 أعادت الحكومة اإليرانية طرح 
رسمي  بشكل  العربية  بالجزر  مطالبتها  موضوع 

أصدرت  بل  بذلك  تكتف  ولم  األمم،  عصبة  أمام 
بياناً بأن مواطني الكويت وساحل عمان المتصالح 
تعليمات  صدور  لحين  إيرانيون  مواطنون  وعمان 
الصادر  البريطانية  الهند  وزارة  رد  وكان  أخرى! 
ملكية  »تعود  يلي:  ما  وفيه   1928/8/24 بتاريخ 
إلمارة  الصغرى  وطنب  الكبرى  طنب  الجزيرتين 
رأس الخيمة. أما جزيرة أبوموسى فتعود إلى حاكم 
إلى فرض  تشير  وثائق  هناك  توجد  الشارقة، وال 
فارس هيمنتها وسيطرتها على الجزر، وكانت هذه 
العرب  الشيوخ  توارثها  التي  الممتلكات  الجزر من 
من القواسم«. غير أن إيران عاودت مطالبتها بالجزر 
ولكن بشكل آخر. ففي يوم 1929/8/27 أرسل وزير 
البالط الفارسي رسالة إلى المفوض البريطاني في 
طهران يقول فيها إن الحكومة الفارسية ترغب بضم 
الجزر إليها مقابل تعويض تدفعه إلى الحكام العرب. 
الصادر  البريطانية  الخارجية  وزارة  جواب  وكان 

يوم 1929/8/31 وفيه:
»إنه من الخطأ إطالع أي شيخ بالموضوع، أي 
قضية العرض المالي لشراء الجزيرة، وهو عرض 
تافه، ومن  المستحيل من الناحية السياسية النظر في 
أي صفقة بهذا الخصوص التي يبدو أنها ستتضمن 
إن  ثم  المتصالح«.  الساحل  في  بالعرب  التضحية 
التنازل  وهو  آخر،  طلباً  قدمت  اإليرانية  الحكومة 
طنب  جزيرة  تكون  أن  لقاء  أبوموسى  جزيرة  عن 
في  السياسي  المقيم  قام  جانبه  ومن  لها.  الكبرى 
والشارقة،  الخيمة  رأس   حاكمي  بمفاتحة  الخليج 
لذلك  بالرفض.  أجابا  أنهما  المقابلة  نتيجة  وكانت 
من  ليس  أنه  »أعتقد  قائالً:  السياسي  المقيم  كتب 
الممكن إقناع الحاكمين بإعادة النظر في قرارهما، 
ألنهما ال يوافقان بتاتاً على بيع أو التخلي عن أي 

جزء من أراضيهما«.
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د. محمد رضوان الداية
كاتب وأستاذ 

األدب األندلسي والمغربي

أن  على  المعاصرة  الغربية  الدراسات  تجمع 
أول من ألف في علم التعمية هم العرب، وأن لهم 
تاريخاً متقدماً في إنشاء هذا العلم والتفنن فيه، 

والتوسع، وبلوغ الغاية.
ما  وهو  أخرى،  مصطلحات  التعمية  ولعلم 
تعمية  أي  الشفرة«  و»كسر  بـ»الشفرة«  يعرف 
الكالم المكتوب بتضمينه مقاصد خفية ورسائل 
تلك  وفك  المعالجة،  من  مختلفة  بأنواع  سرية 

الرموز أو ما يعبر عنه بـ»كسر الشفرة«.
وإذا كان الخليل بن أحمد الفراهيدي »توفي 
سنة 170 هـ« هو أول من عالج هذا العلم وكان 
كتاب الفيلسوف الكندي »توفي 260هـ« هو أول 
ما وصل إلينا من مؤلفات التعمية، وذلك صحيح، 
فإن العرب سبقوا األمم األخرى بمئات السنين 
لألندلسيين  كان  ولقد  الخطي.  العلم  هذا  في 

مشاركة متميزة في هذا العلم.

»1«
أو   »cryptography« التعمية  علم  يعتمد 
الشفرة على ركيزتين أساسيتين هما التعمية »أو 

التشفير« واستخراج الُمعَمّى »كسر الشفرة«.
أما التعمية فهي تحويل نص، واضح، مفهوم 
مفهوم،  غير  ُمعّمى  نص  إلى  ظاهر  المقاصد 
method ci� معينة  طريقة  باستعمال  »وذلك 

النص  يفهم  أن  يعرفها  من  يستطيع   »pher
مصطلح  على  العرب  العلماء  دل  وقد  األصلي. 
التعمية بأسماء عديدة: فقد سماه الكندي: تعمية 
وآخرون  أحمد  بن  الخليل  وسماه  الحروف، 
تابعوه: الُمعَمّى، وسماه ابن طباطبا وابن عدالن: 
دينير  وابن  الكاتب  وهب  ابن  المترجم، وسماه 
أيضاً:  وهب  ابن  وسماه  الترجمة  وغيرهما: 

الكتابة الباطنة.
النص  تحويل  فهو  الُمعَمّى  استخراج  وأما 
طريقة  يعرف  ال  لمن  واضح  إلى نص  الُمعَمّى 
التعمية  طريقة  علمت  فإذا  المستعملة،  التعمية 
حل  الواضح:  النص  إلى  النص  تحويل  سمي 
فكها«،  أو  كسرها،  أو  الشفرة  »حل  الُمعَمّى 
وسمي هذا عند الباحثين العرب بأسماء متعددة 
فقالوا فيه: استخراج الُمعَمّى، وقالوا: فك الُمعَمّى، 
و»استنباط  الُمعّماة،  الحروف  استنباط  وقالوا: 

و»استخراج  الكالم«  و»استخراج  المعنى« 
الكليم« و»حل التعمية« و»حل المبهم« و»كشف 
و»إيضاح  المكتوبات«،  و»إخراج  التراجم« 
هذه  كثرت  وقد  الرموز«.  و»إيضاح  المعنى« 
المصطلحات الختالف المؤلفين، وتباعد األقطار، 
على  تدل  جميعاً  كانت  وإن  األزمان،  وامتداد 

مقصد واحد.
على  تقوم  علمية  تعمية  قسمان:  والتعمية 
التعمية  في  وآليات  ومناهج  وطرائق  أصول 
واستخراجها، وتعمية بديعية أدبية شعرية، وهي 

دون األولى شأناً وخطراً.

»2«
التي  تطبيقاته  إلى  التعمية  علم  أهمية  ترجع 
اشتملت على جميع العلوم  والمجاالت، وجوانب 
األمنية  النظم  إلى  إضافة  المعاصرة  الحياة 

والعسكرية. ومن هذه المجاالت:
computer systems se� »- النظم الحاسوبية 

ملحة  ضرورة  المعلومات  حماية  فإن   »curity
لعدم الوصول إليها.

Internet secu� اإلنترنت  أو  الشابكة   -«
rity«، وهي تقدم خدمات: التجارة اإللكترونية، 
والبريد اإللكتروني وتبادل الملفات، والولوج إلى 
عن  والبحث  الفورية  والمحادثة  آخر،  حاسوب 
المعلومات، واالتصاالت الهاتفية عبر اإلنترنت، 
اإللكترونية،  واإلعالنات  المرئية،  والمؤتمرات 

وشبكة األخبار.
- وقنوات البث الفضائية:»لضمان االشتراك 

مقابل الخدمة«.
وتحويالتها  الحسابات  المصارف:   -

واتصاالتها..
البائدة  القديمة  اللغات  عن  الكشف   -

»كالهيروغليفية«.

»3«
وقد اهتم العرب والمسلمون بهذا العلم ألمور 

علم التعمية في األندلس
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متعددة.
األخرى،  األمم  عن  العلوم  بعض  ترجمة   -

وفي بعضها حاجة إلى فك الرموز والمعميات.
- اعتناء العرب باللغة فقد نهضوا  بدراسات 
وصفاتها،  ومخارجها  للحروف  مهمة  صوتية 
وعلم  والنحو  الصرف  دراسة  في  وتعمقوا 

الداللة.
الرياضيات..  علوم  في  العرب  تقدم   -
والحساب  والمقابلة  الجبر  علم  وتطويرهم 

والهندسة.
فّعالة  إدارة  إلى  والمسلمين  العرب  - حاجة 
لدولتهم التي اتسعت جداً في معظم العالم القديم 

»آسيا وإفريقيا وأوروبا«.
للقلقشندي في  األعشى«  كتاب »صبح  وفي 
باقي  »إخفاء  عنوانه:  باب  منه  التاسع  الجزء 
الكتب - الرسائل- من السر« تناول فيه التعمية 
الُمعَمّى  وحل  عملها،  في  وطرائقهم  وكيفيتها 
حل  في  الناظر  إليها  يحتاج  التي  واألصول 

المترجم.
- ما تعرض له العالم العربي واإلسالمي من 
الهجمات األجنبية »كالمغول والفرنجة« وهو ما 
استدعى الحاجة الماسة إلى الكتابة المعماة بين 
األمراء والقادة في أرجاء الدولة.. وبرز »كاتب 
عرف  وقد  كبيرة.  مهام  له  كانت  الذي  السر« 
هذا الكاتب في صدر الدولة اإلسالمية وعصر 
العباسيين  أيام  بالوزير  ثم  بالكاتب،  أمية  بني 
الديوان »صاحب ديوان  ارتبط اسمه باسم  ثم 
بكاتب  المكاتبات«، وعرف  ديوان  أو:  الرسائل، 
بكاتب  عرف  ثم  الفاطمية،  الدولة  في  الدست 
السلطان  أيام  السر«  بـ»كاتب  ولقب  الدرج، 

المملوكي قالوون.

»4«
ألف كبير مؤرخي التعمية »الشفرة« و»كسر 
Da� »الشفرة« البروفيسور األمريكي ديفيد كان: 

vid kahn« كتابين: أسرار علم التعمية الجديد، 
و»مستخرجو الُمعَمّى«، وقد قال مثالً: »إن علم 
التعمية بشقيه قد ولد بين العرب »يعني الشفرة 
وكسر الشفرة«، إذ كانوا أول من اكتشف طرق 
استخراج الُمعَمّى، ودّونوها. إن هذه األمة التي 
السابع  القرن  في  العربية  الجزيرة  من  انبثقت 
والتي أشعت فوق مساحات شاسعة  الميالدي 
من العالم المعروف أخرجت بسرعة واحدة من 
أرقى الحضارات التي عرفها التاريخ حتى ذلك 

الوقت. وأضاف:
الطب  علوم  فأصبحت  العلم  ازدهر  لقد 
ومن  العالم،  في  مما  أفضل  والرياضيات 
ولما  »صفر«.  التعمية  كلمة  جاءت  الرياضيات 
الرسم  حرمت  قد  الحضارة  هذه  ديانة  كانت 
على  بالمقابل  حضت  فقد  لألحياء  والنحت 
التعمق في تفسير القرآن الكريم فأدى ذلك إلى 
الكثيرة في متابعة  الخالقة  الطاقات  أن تنصب 
واألحاجي،  األلغاز  وفي  اللغوية،  الدراسات 
والرموز، وأنواع التورية والجناس وأمثالها من 

إلى  هذا  فأدى كل  اللغوية..  الذهنية  الرياضات 
الكتابة السرية.

صدر كتابان في دمشق بعنوان: »علم التعمية 
الجزء األول،  العرب«-  الُمعَمّى عند  واستخراج 
الكتب  من  عدد  على  واشتمال  الثاني-  والجزء 
إصدارات  وهناك  بالتعمية،  الخاصة  والرسائل 
أخرى قدمت في مؤتمرات وندوات، وترجم هذا 
التراث العربي المتميز إلى لغات أجنبية متعددة 
وقد برز من علماء المشرق في هذا العلم: يعقوب 
بن  وعلي  260هـ«  »توفي  الكندي  إسحاق  بن 
الدري»توفي  بن  علي  666هـ«و:  »توفي  عدالن 
سنة 762هـ« ولكل واحد أثر متميز في هذا العلم.

وقت  من  التعمية  علم  األندلس  أهل  وعرف 
مبكر، وأكثر تراثها في هذا العلم ما يزال غائباً 
المالقي  إبراهيم  بن  أحمد  وفيهم  ضائعاً.  أو 
الُمعَمّى  فك  في  »آية  وكان  صفوان«،  »ابن 
من  يفك  تقدمه  ممن  أحد  ذلك  في  يجاريه  ال 
المعميات والمستنبطات مفصوالً وغير مفصول، 
»والمفصول هو الُمعَمّى الذي فيه فصل »فراغ« 
العزيز  عبد  بن  أحمد  وفيهم:  الكلمتين...«،  بين 
الفهري الشنتمري »توفي 553هـ«، كان متقدماً 
في العروض وفك الُمعمَّى، وأبو الوليد أحمد بن 
واشتهرت  463هـ«  »توفي  زيدون  بن  عبدالله 
عباد  بن  المعتمد  وبين  بينه  اة  الُمعمَّ القصائد 
طريقة  في  وبرعا  488هـ«  »توفي  إشبيلية  ملك 

أندلسية في التعمية الشعرية ولهما لهذا النوع 
بن  أحمد  وفيهم  خاص.  حديث  التعمية  من 
عبدالنور المالقي »توفي 702هـ«، وكان له اعتناء 
بفك الُمعمَّى وفك اللغوز، وفيهم أبو الحسن علي 
بن محمد بن الجياب »توفي 749هـ«، وله ديوان 
ورسائل وفي ديوانه قسم مخصوص باأللغاز 
والمعميات، وفيهم: محمد بن هاني بن سعدون 
األزدي اإللبيري »توفي 326هـ«: شاعر أديب مع 
الُمعَمّى،  فك  في  والنفوذ  العلوم  في  المشاركة 
وفيهم محمد بن يحيى األزدي الرياحي »توفي 
نحو 358هـ« كان سريعاً في استخراج الُمعمَّى 
من الشعر جيد الفطنة فيه. وقد بقي من شعره 

ما يدل على تقدمه في هذا الفن.

»5«
يزال،  وما  العرب،  عند  التعمية  علم  شغل 
ذات  العربية  بالمخطوطات  المشتغلين  اهتمام 
المتخصصة  الكتب  ظهور  رافق  وقد  الصلة، 
العربي،  العلم  لهذا  تؤصل  موسعة  دراسات 
في  العرب  العلماء  جهود  على  الضوء  وتلقي 
عصورهم المختلفة، وبلدانهم المترامية األطراف 
بين شرق وغرب، وتوضح طرائق علماء العرب 
في أنواع التعمية وأساليبهم في فكها... إنه العلم 
العالم  الحاضر ويدين  العصر  ازدهر في  الذي 

للعرب فيه بفضلهم وسبقهم، وعبقريتهم...
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مختارات مما نشرته مجلة
»الشرطة« خالل عقودها 

األربعة املاضية

األرشيف

1
9
8
3

حرب النفط التي تشنها 
علينا دول الغرب الصناعية 
هي بالتأكيد ليست وليدة 

اليوم، وإمنا يرجع إعالنها إلى 
عشر سنوات مضت، في 

أعقاب حرب أكتوبر العربية 
وتدخل في إطار اخملطط 

املرسوم منذ مئات السنني 
الستنزاف ثرواتنا ووضعنا 

في مركز التخلف والتبعية. 
وهذه حقيقة البد لنا أن 

نعيها جيداً، حتى ال نخطئ 
في أسلوب املواجهة. وتكون 

هزمية العرب في حرب النفط 
إضافة أكثر جسامة وخطورة 

إلى هزائمهم العسكرية 
والسياسية.

إعداد: موزة احلمادي

وكيل  خميس  خلفان  العميد  سعادة  اجتمع 
وزارة الداخلية مع السيد  الدكتور أكرم نشأت 
إبراهيم أمين مجلس وزراء الداخلية العرب، حيث 
تناول البحث خالل االجتماع الخطوات الخاصة 
وزراء  مجلس  وهياكل  أنظمة  إنشاء  باستكمال 
الداخلية العرب لألمانة الفنية للمجلس بتحديث 

واستكمال تنفيذ الخطة األمنية العربية األولى.
وكان أمين مجلس وزراء الداخلية العرب قد 
بها  قام  جولة  إطار  في  للدولة  زيارة  في  وفد 
لعدد من الدول العربية للتشاور مع المسؤولين 
لمجلس  الفنية  األمانة  عمل  سير  خطة  حول 
أكرم  الدكتور  وأشاد  العرب.  الداخلية  وزراء 
نشأت إبراهيم بما لقيه من تجاوب خالل جولته 
ولقاءاته بالمسؤولين. وقال إن لقائي مع سعادة 

العميد خلفان خميس وكيل وزارة الداخلية بدولة 
وموفقاً  مثمراً  كان  المتحدة  العربية  اإلمارات 
شأن نتائج لقاءاتي مع أصحاب المعالي وزراء 
العربية  الدول  في  المسؤولين  وكبار  الداخلية 

التي سبق أن زرتها.
وقال إن األمانة الفنية لمجلس وزراء الداخلية 
على  بناء  تونس  في  مقرها  اتخذت  قد  العرب 
وستقوم  العرب،  الداخلية  وزراء  مجلس  قرار 
األمانة بالتعاون مع لجنة شكلها مجلس وزراء 
بإعداد  عربية  دول  سبع  ممثلي  من  الداخلية 
الخاصة  والهياكل  الداخلية  األنظمة  مشاريع 
خالل  الوزراء  على  لعرضها  وذلك  بالمجلس، 
الدورة الثانية لمجلسهم التي ستعقد في بغداد 

خالل شهر ديسمبر القادم.

أمين مجلس وزراء الداخلية العرب
 في زيارة لإلمارات

تخريج الدورة اإلنعاشية السادسة للدفاع المدني

عام  مدير  نائب  سميع  محمد  المقدم  شهد 
اإلنعاشية  الدورة  تخريج  حفل  المدني  الدفاع 
المدني  الدفاع  بمعهد  أقيم  الذي  السادسة 
يحيى  الرائد  التخريج  حفل  وحضر  بأبوظبي، 
أحمد مدير إدارة المناهج العلمية باإلدارة العامة 
عمر صالح  أول  والمالزم  والتدريب،  للتخطيط 
من  وعدد  بالوكالة،  المدني  الدفاع  معهد  مدير 
ضباط وزارة الداخلية. وكانت الدورة قد أقيمت 
في 29 يناير 1983، واستمرت ثالثة أسابيع تلقى 
ضباط  من   29 عددهم  والبالغ  فيها  الدارسون 

الصف واألفراد العاملين بمختلف إدارات الدفاع 
أجهزة  مختلف  على  تدريبات  بالدولة  المدني 
الدفاع المدني الحديثة وعمليات اإلنقاذ واإلطفاء 

ودروس المشاة والرياضة والتوعية.
وقد بدأ الحفل بطابور عرض عسكري قدمه 
الخريجون، ثم ألقى مدير المعهد بالوكالة كلمة 
حيا فيها الحضور والخريجين، وأشاد بالدورة 
ومدى االستفادة منها، وتمنى للخريجين مزيداً 
من التقدم واالستفادة من كل جديد يطرأ على 

أجهزة الدفاع المدني.
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وكيل  غباش  صقر  العميد  سعادة  استقبل 
محمد  الدكتور  سعادة  بمكتبه  الداخلية  وزارة 
عبدالفتاح منجي نائب وزير الصناعة بجمهورية 
مصر العربية، الذي قام بزيارة للدولة بدعوة من 
وزارة الداخلية إللقاء محاضرات حول تخطيط 
للقيادات  التدريبية  الدورات  في  العاملة  القوى 
الضباط  تدريب  معهد  ينظمها  التي  الشرطية 

بكلية الشرطة.
وقد رحب سعادة وكيل وزارة الداخلية بنائب 

وزير الصناعة المصري، وأشاد بالتعاون على 
المستوى األمني بين دولة اإلمارات وجمهورية 
مصر العربية وخاصة في مجال التدريب وتبادل 
الداخلية  وزارة  خطة  إلى  وأشار  الخبرات، 
المستويات  مختلف  على  بها  العاملين  لتدريب 

وفي جميع القطاعات األمنية.
شامس  أحمد  العميد  سعادة  اللقاء  وحضر 
مدير عام وزارة الداخلية بالوكالة والعقيد سالم 

عبيد الشامسي مدير عام كلية الشرطة.

الرميثي  عبيد  ثاني  العقيد  سعادة  افتتح 
لمركز  الجديد  المقر  أبوظبي  عام شرطة  مدير 
شرطة الخالدية، وشهد االفتتاح مديرو اإلدارات 
لشرطة  العامة  باإلدارة  األقسام  ورؤساء 
أبوظبي. وقام سعادة مدير عام شرطة أبوظبي 
للمركز،  المختلفة  الفروع  بجولة تفقدية شملت 
الذي يتالءم مع  الحديث  الذي يتميز بتصميمه 

الخدمات األمنية التي ينهض بها المركز.
على  الواقعة  للمنطقة  المركز خدماته  ويقدم 
يسار شارع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم 
»المطار سابقاً« ابتداًء من جسر المقطع وتشمل 
مناطق الخالدية والبطين والمناصير والمشرف 
العقيد ثاني  القديم والجديد. وقد أشار سعادة 
إلى  أبوظبي  شرطة  عام  مدير  الرميثي  عبيد 
أن افتتاح المقر الجديد بمركز شرطة الخالدية 
بأبوظبي يأتي في نطاق الحرص على التوسع 
حديثة  مقار  وإنشاء  األمنية،  الخدمات  في 
مع  يتالءم  بما  الشرطة  ومرافق  المنشآت 
مستوى  من  ويرفع  األمني  العمل  احتياجات 
األداء، انطالقاً من التوجيهات الكريمة لصاحب 
السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس 

يوفر  ما  كل  على  سموه  حرص  ومن  الدولة، 
األمن واالستقرار والطمأنينة في ربوع الوطن، 
كما يرجع الفضل في ذلك إلى ما نلقاه من دعم 
مادي ومعنوي من جانب صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
معالي  ومتابعة  المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد 
للجهود  الداخلية  وزير  علي  بن  حمودة  اللواء 

المبذولة لتطوير جهاز الشرطة والنهوض به.
بأبوظبي  للشرطة  العامة  اإلدارة  إن  وقال 
التي  الشاملة  النهضة  تواكب  أن  استطاعت  قد 
تحققت في مختلف المجاالت، واستطاعت بفضل 
اإلمكانات  توفر  أن  المسؤولين  ورعاية  اهتمام 
النهوض  من  مكنتها  التي  والمادية  البشرية 

بواجباتها في الحفاظ على األمن واالستقرار.
وأكد سعادة العقيد ثاني عبيد الرميثي، على 
أن تواجد مراكز الشرطة ومخافرها في مختلف 
والطمأنينة،  باألمن  الشعور  يعزز  المناطق 
الشرطة  بين  التعاون  تنمية  على  يساعد  كما 
والمواطنين، ويزيد من قدرة رجال الشرطة على 
القيام بواجبهم في التصدي للجريمة والحفاظ 

على األمن.

افتتاح المقر الجديد لمركز شرطة الخالدية

سعادة وكيل الوزارة يستقبل نائب وزير الصناعة المصري

تتقدم كلية الشرطة 
بخطى ثابتة ومدروسة 

نحو حتقيق اآلمال املعقودة 
عليها كصرح علمي أمني 

ينهض بدوره في تزويد 
جهاز الشرطة باحتياجاته 
من القوى البشرية القادرة 
على النهوض مبسؤولياتها 

املتزايدة، وتعهد عناصر 
الشرطة بالتأهيل والتدريب 

املستمر، لزيادة معارفهم، 
وصقل خبراتهم وإعدادهم 
لتولي مسؤوليات التوجيه 

والقيادة.

العدد 615 مارس 2022
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إن قراءة تتسم بالشفافية 
والصدقية ملسوغات وأهداف 
التعديل الوزاري اجلديد، الذي 

باركه صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة »حفظه اهلل«، وأقره 
ورسمه صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم دبي 
»رعاه اهلل« البد أن تكشف لنا 

عمق الرؤية االستشرافية التي 
تتمتع بها قيادة دولة اإلمارات 
العربية املتحدة، والتي أخذت 

على عاتقها أن تنحو باإلمارات 
دائماً نحو مراتب التقدم.

2
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0
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أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 
الرشيدة  القيادة  واهتمام  حرص  الداخلية  وزير 
نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  لصاحب 
أول  الفريق  ومتابعة  الله«،  »حفظه  الدولة  رئيس 
عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  سمو 
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة للحفاظ 
على األمن واالستقرار في ربوع الدولة، حيث يلقى 
من  إيماناً  الالمحدود  والدعم  الرعاية  كل  األمن 
سموهما بأنه أحد الركائز الداعمة والرئيسة في دفع 

عجلة التقدم والنماء وحماية المكتسبات.
تأكيد سموه جاء خالل جولته التفقدية لمختلف 

رافقه  والتي  »دلما«  جزيرة  في  األمنية  المرافق 
نائب  المزروعي  عبيد  سعيد  اللواء  سعادة  خاللها 
قائد عام شرطة أبوظبي، والعميد محمد بن العوضي 
شرطة  في  البشرية  الموارد   عام  مدير  المنهالي 
الرشيدة  القيادة  أن  إلى  سموه  وأشار  أبوظبي. 
المادية  اإلمكانات  توفير  في سبيل  جهداً  تدخر  ال 
والبشرية كافة، وتطوير قدراتها لتتمكن من القيام 
مناطق  مختلف  في  األكمل  الوجه   على  بواجباتها 
المستجدات  متابعة  أهمية  إلى  سموه  الفتاً  الدولة. 
األمنية والتقنيات المتطورة كافة لمواكبة المتغيرات 

العصرية التي نعيشها في زمننا المعاصر.

أكد اهتامم القيادة بدعم األمن
سيف بن زايد يتفقد جزيرة دملا

وزير الداخلية يزور رشكة »التطوير السياحي«

آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  أكد 
من  الدولة  حققته  ما  أن  الداخلية  وزير  نهيان 
على  الرشيدة  القيادة  دعم  بفضل  إنجازات 
مستوى تعزيز األمن واألمان يعتبر ركيزة مهمة 
السياحة  مجال  في  باالستثمار  النهوض  في 
وزيادة الفوائد المراد تحقيقها من هذا المجال 
قام  زيارة  خالل  جاء  سموه  تأكيد  الواعد. 
السياحي  واالستثمار  التطوير  شركة  إلى  بها 
سمو  استقباله  في  كان  حيث  أبوظبي،  في 
رئيس  نهيان،  آل  طحنون  بن  سلطان  الشيخ 
التطوير  للسياحة رئيس »شركة  أبوظبي  هيئة 

واالستثمار السياحي«.
عمل  عن  موجز  شرح  إلى  سموه  واستمع 
الشركة، وخططها ومشاريعها المستقبلية التي 

ستنفذها في أبوظبي.
تحظى  التي  األمن  نعمة  إن  سموه:  وقال 
جذب  في  رئيساً  عامالً  تعتبر  اإلمارات  بها 
بتطوير  المتعلقة  االستثمارات  وتشجيع 

االقتصادي والسياحي، والذي يسوده  النشاط 
االستقرار واألمان وتسعى دول العالم كافة إلى 

تحقيقه في وقتنا الحاضر.
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بدايات

العقيد عبداهلل ال�شري مدير عام �شرطة ال�شارقة يف تخريج دورة اإنعا�ش املدربني عام 1981.

ال�شيخ �شرور بن حممد رئي�ش ديوان �شاحب ال�شمو رئي�ش الدولة يقلد �شارة الطريان للخريجني عام 1981
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نساء في الميدان

ستكون  الميدان  في  نساء  باب  من  العدد  هذا  في 
ضيفتنا ونجمتنا النقيب سميحة عبدالله المحروقي التي 
تقتدي بأقوال المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، 
في حياتها باعتباره القدوة التي تنير الطريق لكل شباب 

وشابات اإلمارات.
ومن خالل هذا الحوار سنتعرف أكثر على النقيب 
كلية  في  والنتائج  التسجيل  فرع  مدير  المحروقي 

الشرطة في وزارة الداخلية.

>  متى التحقت في العمل العسكري؟
- منذ الطفولة وأنا أحلم بـ”الزي” العسكري، وأحلم 
عمل  ميدان  في  جندية  أكون  وأن  وطني  أخدم  بأن 

عسكري، لهذا التحقت في العمل العسكري عام 1994.
الحياة  دخول  في  وساندك  شجعك  من    <

العسكرية، ومن كان متخوفاً؟ 
- اتذكر جيداً إلى اآلن البدايات في العمل العسكري، 

أمي هي التي شجعتني للعمل العسكري، كانت تعرف 
إلى  ووقفت  ودعمتني  وساندتني  البداية  منذ  رغبتي 
من  متخوفاً  أبي  كان  البداية  في  ولكن  قراري،  جانب 

الفكرة ومتردداً ولكن تقبل األمر وأصبح يفتخر بي. 
الزي  فيه  لبست  يوم  أول  أتذكر  مازالت  لهذا 
أنتمي  العسكري، حيث أحسست بهيبة وافتخار بأني 
للسلك العسكري وأني أستطيع خدمة وطني وأرد ولو 

جزءاً بسيطاً من جميل وفضل قادتنا وشيوخنا. 
> وماهي الوظائف التي عملت بها؟ 

الشرطة  كلية  في  الفروع  من  العديد  في  عملت   -
حيث عملت كمدير قلم وبعدها أصبحت مدربة مشاة 
فرع شؤون  مدير  أصبحت  وبعدها  ورماية،  وأسلحة 
الدارسين ثم مدير فرع التدريب، وحالياً أنا مدير فرع 

التسجيل والنتائج في كلية الشرطة. 
سميحة  النقيب  بها  تؤمن  التي  الحكمة  وعن   <

عبدالله المحروقي؟ 

أنا ابنة اإلمارات تربيت على أقوال  المغفور له   -
الكثير  كلماته  تعلمت من  ثراه،  الله  زايد، طيب  الشيخ 
واتبعت دائماً نصائحه، هو أبونا وباني دولتنا وقدوتنا 

التي نحب دائماً أن نقتدي بها. 
> وعن الهوايات التي تفضلينها؟ 

الخاصة، مع  القراءة وأجد فيها متعتي  أنا أحب   -
الكتب والكلمات أتعلم عن أوجه الحياة أكثر، وأتعرف 
مختلف  في  جديد  كل  وأعرف  الشعوب،  ثقافة  على 
حياة  لحياتنا..  موازية  حياة  فالقراءة  المجاالت، 

مضاعفة ومجانية وعلينا دائماً استغاللها. 
ومتعلق  محب  شخص  فأنا  عسكرية  أنني  وبما 
أو  العسكريين  سواء  الجميع  وأنصح  جداً،  بالرياضة 
أي  لممارسة  يومياً  ساعة  نصف  بتخصيص  غيرهم 

نشاط رياضي للحفاظ على صحتهم ولياقتهم. 
> وعن أحالم النقيب سميحة المحروقي؟

- من الناحية االجتماعية أحلم بأن أكون أماً مثالية 
ألبنائي، وأن أكون القدوة الحقيقية لهم في حياتهم، أما 
من ناحية وظيفتي، فأتمنى أن أكون عنصراً فعاالً في 

خدمة وطني، وأحلم بأن أرد الجميل لوطني.
> والنصيحة التي يمكن أن تقدميها للمقبالت على 

العمل العسكري؟ 
العسكري  العمل  على  المقبالت  الفتيات  أنصح   -
العمل  على  كثيراً  وأشجعهن  الوطن  خدمة  بأهمية 
العسكري، وعليهن اغتنام  جميع الفرص المتاحة في 

سبيل ارتقاء وازدهار وحماية هذا الوطن.

 اأمي هي التي �ضجعتني للعمل الع�ضكري، كانت 

تعرف رغبتي منذ البداية و�ضاندتني

سميحة المحروقي: 

أحلم أن أرد الجميل لوطني

اإعداد: الرا الظرا�ضي
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المتميزون

كانت البداية باتصال هاتفي ورد إلى برنامج 
أشاد  حيث  عجمان،  إذاعة  في  المباشر  البث 
دبي  في شرطة  المنتسبين  من  باثنين  المتصل 
على جهودهما الرائعة وأخالقهما المهنية الرفيعة 

في التعامل مع الجمهور.
كان هذا االتصال لشكر كل من المالزم أول 
منى عبد المحسن محمد والرقيب صهيب سمير 

عبدربه.
بكالوريوس  على  الحاصلة   )44( منى  أما 
التحقت بالقيادة  قانون من جامعة عجمان، فقد 
العامة لشرطة دبي في عام 2005 برتبة عريف 
أول،  مالزم  رتبة  إلى  أن وصلت  إلى  وتدرجت 
وتعمل في مركز شرطة البرشاء بمنصب رئيس 
قسم إسعاد المتعاملين. تهوى ممارسة الرياضة 

والقراءة، وتصفح المواقع الثقافية.
وصهيب )27( فه وحاصل على بكالوريوس 
الموارد  إدارة  تخصص  األعمال  إدارة  في 
دبي  إمارة  في  األمريكية  الجامعة  من  البشرية 
عام 2021، وعين في القيادة العامة لشرطة دبي 
للمؤسسات  العامة  اإلدارة  وفي   2014 عام  في 
لعب  هواياته  ومن   ،2015 واإلصالحية  العقابية 

كرة الطائرة.
كان  منى:  أول  المالزم  تقول  التكريم  وعن 
التكريم من سعادة معالي الفريق عبد الله خليفة 
المري قائد عام شرطة دبي، مصدر فخر واعتزاز 

اإعداد: اأماين اليافعي

لي وهو شعور ال يوصف وأعتبره وساماً أفتخر 
به، ومحفزاً لي في مجال خدمة المتعاملين لبذل  
صهيب  أما  لوطني.  العطاء  من  المزيد  وتقديم 
فيقول: إنه لشرف وفخر عظيم لي أن أُكّرم من 
معالي القائد العام وسيظل هذا التكريم محفوراً 
في ذاكرتي ليصبح منهجي الدائم في بذل الجد 

واالجتهاد لخدمة وطني.
منى  حصلت  فقد  إجازاتها  مسارات  عن  أما 
عبد المحسن على جائزة وزير الداخلية )كأفضل 
خدمة مشتركة(، وجائزة وزير الداخلية )كأفضل 
مركز  فوز  في  وأسهمت  مركز شرطة شامل(، 
الضحايا  لرعاية  المرقبات كأفضل جهة  شرطة 
بجائزة القائد العام، كما أسهمت بحصول مركز 
ألصحاب  دبي(  )كود  على  البرشاء  شرطة 
وحصلت  العالم.  مستوى  على  )األول(  الهمم 
التدريبية  والدورات  الشهادات  من  العديد  على 
وذاتها  مستواها  من  تطور  لطالما  كانت  التي 
بشكل مستمر. فيما حصل الرقيب صهيب على 
النزيل  مع  التعامل  كيفية  ومنها  عدة  شهادات 
وأساسيات  استشراف  ومفاهيم  والموقوف، 
والكوارث،  األزمات  وأساسيات  المستقبل، 
التترا،  أجهزة  واستخدام  التفاوض،  وأساسيات 
واستراتيجيات الصحة النفسية لتحقيق السعادة، 
الشامل  التعريفي  اإللكتروني، والدليل  والتصيد 
لمعرض إكسبو، وقراءة أمن المعلومات التوعوية.

تحديات
علي  مرت  التي  األوقات  أصعب  منى:  تقول 
في مسيرتي العملية كانت عند التحاقي بالعمل 
الشرطي،فقد كنت شديدة التأثر بالمشكالت التي 
شهدتها خالل فترة عملي، ولم أكن على دراية 
تامة بحجم المسؤولية التي يواجهها رجال األمن 
عليه  الذي حصلت  الدعم  بفضل  ولكن  يوميًا،  
الصبر  العمل وبعض  أسرتي وزمالئي في  من 
األمر  وأصبح  عليها  تغلبت  فقد  النفس  وضبط 
إن تحمل   فيقول  أما صهيب  بعد.  فيما  اعتيادياً 
ضغوطات العمل التي واجهته كانت من أصعب 
ومواجهتها  تجاوزها  استطاع  التي  التحديات 
بوضع أهداف أساسية لتخطيها والوصول إلى 

الهدف المنشود والعمل بروح الفريق الواحد. 

نصائح
التحلي  زمالءها  منى  أول  المالزم  تنصح 
الفريق  والعمل بروح  بالصبر والجد واالجتهاد 
هذا  في  النجاح  أركان  أهم  من  ألنها  الواحد، 
المجال، وعلى الجميع تحمل المسؤولية الكاملة 
العمل  في  واالنضباط  والضبط  بالله  والثقة 
صهيب  أما  وجيد.  أفضل  هو  ما  كل  وتقديم 
فينصح زمالءه بالجد واالجتهاد والمثابرة وأن 

يكون التميز نهج حياة. 

اتصال هاتفي باإلذاعة قادهما إلى التكريم!

Ads Montage.indd   1Ads Montage.indd   1 21/01/2022   4:38 PM21/01/2022   4:38 PM issue 615.indd   68issue 615.indd   68 25/02/2022   10:30 AM25/02/2022   10:30 AM



Ads Montage.indd   1Ads Montage.indd   1 21/01/2022   4:38 PM21/01/2022   4:38 PMissue 615.indd   69issue 615.indd   69 25/02/2022   10:30 AM25/02/2022   10:30 AM



العدد 615 مارس 702022

خارج المهنة

ركوب  يمارسون  الذين  الرياضيون  يلقب 
من  الرياضة  هذه  وتعتبر  بالدراجين،  الدراجات 

الرياضات التي لها انتشار واسع في كل العالم.
عبيد  غريب  عبيد  أول  المساعد  ويمارس 
قسم  في  بيانات  كمدخل  يعمل  الذي  المزروعي 
كلية  في  األكاديمية  الشؤون  إدارة  في  التعليم 
الشرطة، هواية قيادة الدراجات منذ الصغر، فقد 
تعلق بهذه الهواية منذ نعومة أظافره،  فهو محب 
الدراجات  قيادة  الشيقة ويمارس  الرياضة  لهذه 
في  تميز  وقد  حٍد سواء،  على  والنارية  الهوائية 
هذه الرياضة التي أهلته ليكون محكماً أولمبياً في  

قيادة الدراجات الهوائية والنارية.
اتحاد  في  يقول-  عضو  كما   - والمزروعي 
العديد  في  ويشارك  الدراجات،  في  اإلمارات 
والوطنية  والرياضية  االجتماعية  الفعاليات  من 
الرياضة  الهواية  هذه  من  ويجعل  والتطوعية، 

اإعداد : الرا الظرا�ضي- ت�ض�ير: حممد علي

المجتمع  خدمة  وسائل  من  وسيلة  الترفيهية 
ومساعدة اآلخرين و التطوع لخدمة المجتمع.

ويضيف قائالً: »أمارس هذه الرياضة  بشغف 
إنني وصلت  وخارجها حتى  الدولة  داخل  كبير 

إلى أوروبا«.
ويقول إن رياضة قيادة الدراجات في الفترة 
الناس،  بين  كبيرة  شعبية  اكتسبت   األخيرة 
باختالف  المجتمع  أفراد  من  الكثير  إليها  ولجأ 
اهتمام  ظل  في  خصوصاً  العمرية،  مستوياتهم 
للدراجات  مضامير  تجهيز  في  المعنية  الجهات 

في كل الدولة، مما جعل الجميع يتشجع
غرامها  في  ويقع  الرياضة  هذه  لممارسة 
لسهولتها وفوائدها الصحية والرياضية الكثيرة .
ويوضح  قائالً: »إن وجود العديد من الفعاليات 
الدراجات  سباقات  على  تعتمد  التي  الرياضية 
الرياضة  هذه  من  الناس جزءاً  من  كثيراً  جعلت 

الممتعة واللطيفة«.
والمسابقات  الفعاليات  في  عن مشاركاته  أما 
في رياضة قيادة الدراجات، فيقول: »شاركت في 
الكثير من الفعاليات مثل مهرجان العين القابضة 
ومهرجان الضواحي في الشارقة وفعاليات  العيد 

الوطني في الكلية اإلماراتية الكندية الجامعية«. 
أما عن مشاركاته الخارجية فقد شملت مركز 
الملتقى الصحي و)عبري بايك شو( في سلطنة 

عمان 
رأس  إمارة  في  الدراجين(  )كشتة  وفعالية 
الخيمة في جبل جيس، والعديد من فعاليات العيد 

الوطني 48. 
القول  »يمكن  قائالً:  معنا  لقاءه  عبيد  ويختم 
إن قيادة الدراجات هي نوع من الرياضات التي 
الجميع  وعلى  الممتنع  بالسهل  تسميتها  يمكن 

تجربتها ألنها متعة رياضية يصعب تفويتها«. 

عبيد المزروعي: 
قيادة الدراجات شغٌف ال ينتهي!
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أصحاب الهمم

أنموذجاً  الجاسم  فاطمة  اإلماراتية  الشابة  تعد 
للتغلب على كل التحديات التي اعترضتها  استثنائياً 
كشخص من أصحاب الهمم. إذ استطاعت اجتياز كل 
العقبات وتحدي مشاكلها الجسدية بنجاح. فاإليمان 
بضرورة أن يسهم أصحاب الهمم في تثقيف المجتمع 
في مجال  تنخرط  قادها ألن  معهم،  التعامل  بكيفية 
العمل التطّوعي، حتى أصبحت أول إماراتية معتمدة 
وأول  الهمم،  التسهيالت ألصحاب  مجال  في  دولياً 
األميركي  العمل  قانون  مجال  في  معتمدة  إماراتية 
لذوي اإلعاقة )أصحاب الهمم(، كما تم تكريمها في 
عام 2017 ضمن أوائل اإلمارات في مجال اإلنسانية 
مجتمعية  مبادرة  أول  كصاحبة  الخيري  والعمل 
مع  التعامل  بفن  المجتمع  بتوعية  ُتعنى  تطّوعية 
أصحاب الهمم. وهي كذلك أول إماراتية من أصحاب 
الهمم تقوم بالقفز بالمظلة “سكاي دايف”. ما يجعلها 
أنموذجاً فريداً في اإلصرار واإلرادة، وسفيرة للدمج 

في المجتمع.
تؤمن الجاسم بأن ال حدود لقدرة اإلنسان مهما 
كانت الظروف التي يمر بها، وتؤكد على أهمية تجنب 
الهمم،  أصحاب  مع  التعامل  خالل  الشفقة  نظرات 
بأنه  اإلنسان  ُتشعر  ألنها  منها،  التخلص  من  والبد 
الفضل في  الجاسم  به. وتنسب  المحيطين  أقل من 
هذا النجاح إلى دولة اإلمارات ومؤسسها المغفور له 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي 
الظروف  وهيأ  التأسيس  منذ  التطلعي  النهج  تبنى 
الدولة  في  اإلعاقة  ذوي  من  األشخاص  إلدماج 

والمجتمع. 
وعن مسمى »أصحاب الهمم« ترى أن هذا المسمى 
يليق بشكل أكبر على هذه الفئة التي تكافح وتناضل 
أنها  للتغلب على تحدياتها -التي قد يعتقد بعضهم 
عائق تحول بينهم وبين النجاحات العملية والحياتية، 
حول  يتمحور  الهمم”  »أصحاب  وتضيف: مصطلح 

اإعداد: خالد الظنحاين

التركيز على القدرات وتمكين ذوي اإلعاقة بدالً من 
التركيز على أوجه قصورهم. لقد كان مجرد تحول، 
)اإلماراتية( إلزالة بعض طبقات  القيادة  فيه  فّكرت 
الوصم عن أصحاب الهمم. وأعتقد، في الواقع، أننا 
جميعاً أصحاب همم. العزم مهم ليس فقط من أجل 
الهمم  تهيأت ألصحاب  لقد  البقاء ولكن لالزدهار«. 
الظروف المواتية لالنخراط في شتى أنواع األعمال 
والنشاطات المجتمعية. فجعلتهم يشعرون باالندماج 
وعن  المجتمع،  في  مؤثر  جزء  وبأنهم  والوحدة 
أهمية  على  وأكثر  أكثر  »عملت  الجاسم:  تقول  ذلك 
المتحدة  العربية  الوحدة، مثل دولتنا دولة اإلمارات 
بنى  فقد  الله.  رحمه  زايد،  الشيخ  الوالد  بناها  التي 
بوحدتنا،  العميق  إيمانه  وعلى  الوحدة،  على  الدولة 
وهذا ما حفزني ألتعلم أكثر وأدرس وأتثقف وأتسلح 
التنمية  بالعلم إليجاد حلول مستدامة تحقق أهداف 
فاطمة  رحلة  بدأت  المرحلة  هذه  ومن  المستدامة«. 
كانت  حيث  الهمم،  أصحاب  مع  التعامل  فن  مع 
بدايتها  كانت  وهذه   2014 في  قدمتها  ورشة  أول 
كناشطة في قضايا وشواغل أصحاب الهمم، وتوسع 
فاطمة  أصبحت  واليوم  عدة.  برامج  ليشمل  ذلك 
»مستشارة لتمكين أصحاب الهمم« في مجاالت عدة 
المتخصص،  والتدريب  الدامجة،  السياسيات  منها 

والتكنولوجيا المساندة. 
شابة  إماراتية  مندوبة  كأول  الجاسم  شاركت 
اإلعاقة،  ذوي  التفاقية  األطراف  الدول  مؤتمر  في 
بـ  وصفتها  تجربة  وهي  المتحدة،  لألمم  التابع 
»المذهلة«، وتوضح أنه بوجودها خالل هذا المؤتمر 
من  المهم، اطلعت على تجارب عدة، تعلمت دروساً 
المحادثات، من أبسط األشياء، من الناس الذين التقت 
نفس  نواجه  أن  هو  تعلمته  »أهم شيء  تقول:  بهم، 
بنفس  ونحلم  ونطمح  أجمع  العالم  في  التحديات 

التطلعات. وهذا هو الشيء الذي يجمعنا«.

وخالل زيارتها إلكسبو 2020 دبي، توقفت فاطمة 
تحدثت  حيث  المتحدة«،  األمم  »ملتقى  في  الجاسم 
مع المفوض العام لألمم المتحدة ماهر ناصر حول 
من  به  تقوم  وما  المستدامة،  التنمية  أهداف  أهمية 
هذه  تنفيذ  على  للتحفيز  المجتمعية  أنشطتها  خالل 
األهداف الطموحة. وبالنسبة لها فإن »أهداف التنمية 
»إذا  أنه  وتؤكد  مستحيالً«.  حلماً  ليست  المستدامة 
تكاتفنا كمجتمعات وكأفراد في المجتمعات المحلية 
أن  يمكن  وتناقشنا،  لبعضنا  سمعنا  -إذا  كدول  أو 

نصل مع بعضنا لتحقيق هذه األهداف«.

نصائح
دماغياً  شلالً  تعاني  التي  الجاسم،  فاطمة  تقدم 
منذ الوالدة وتستخدم كرسياً متحركاً، ثالث نصائح 
أصحاب  مع  التعامل  عند  مراعاتها  يجب  أساسية 

الهمم، وهي:
معهم،  التعامل  خالل  الشفقة  نظرات  تجنب   �1
يمكن في البداية تكون نظرة الشفقة ردة فعل طبيعية، 
ولكن البد من التخلص منها ألنها ُتشعر اإلنسان بأنه 
أقل من المحيطين به، وليس لديه فرص متكافئة مع 

غيره.
لمسها،  أو  المساعدة  أدواتهم  استعمال  عدم   �2
الكرسي  أو  الكفيف،  لإلنسان  البيضاء  العصا  مثل 
جسم  من  جزءاً  تعتبر  األجهزة  هذه  ألن  المتحرك، 
رغب  وإذا  عليها،  اليد  وضع  يجب  ال  صاحبها، 

الشخص في تجربة الجهاز البد أن يستأذن.
3� من الضروري أن يتسم التعامل مع أصحاب 
التواصل  على  والحفاظ  المباشر،  بالتواصل  الهمم 
البصري خالل الحديث معهم، حتى لو كان التواصل 
لإلشارة،  مترجم  خالل  من  يتم  أصم  شخص  مع 
الشخص  وتجاهل  للمترجم  الكالم  توجيه  يجب  ال 

األصم.

فاطمة الجاسم سفيرة للدمج في المجتمع
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شخصيات

في  )ولدت  جونسون   بييربونت  أبيغيل 
أمريكية  أعمال  سيدة  هي   )1961 ديسمبر   19
جونسون  أصبحت   ،2014 عام  منذ  مليارديرة. 
االستثمار  لشركة  تنفيذياً  ومديراً  رئيساً 
الشركة  ورئيس  انفسمنتس  فيديليتي  األمريكية 
الدولية الشقيقة فيديليتي انترناشيونال. تأسست 
جونسون  إدوارد سي.  جدها  يد  على  فيديليتي 
“نيد”  سي.  إدوارد  والدها،  يزال  ال  الثاني. 
اعتباًرا  للشركة  فخرًيا  رئيًسا  الثالث،  جونسون 
من مارس 2013، امتلكت عائلة جونسون حصة 
نفسها  جونسون  مع  خاصة،  شركة  في   %49

تمتلك ما يقدر بـ %24.5. 
في نوفمبر 2016، تم تعيين جونسون رئيًسا 
لمجلس اإلدارة وبقيت الرئيس التنفيذي والعضو 
على  الكاملة  السيطرة  منحها  مما  المنتدب، 
تبلغ  العالم.  حول  موظف   45000 مع  فيديليتي 
ثروة جونسون ما يقرب من 22.6 مليار دوالر، 
العالم.  في  النساء  أغنى  من  واحدة  يجعلها  مما 
شخص  »أغنى  فوربس  قائمة  في  تسميتها  تم 
 2016 عام  في  أمريكا«  في  مدينة   50 أكبر  في 
واحتلت المرتبة السادسة في عام 2021 في قائمة 
»النساء القويات«. وكانت أغنى شخص في والية 

 999 - خا�س

ماساتشوستس عام 2020.  
كامبريدج،  بمدرسة  جونسون  التحقت 
براون  باكنغهام  الخاصة  ماساتشوستس 
ويليام  هوبارت  كلية  من  تخرجت  ثم  ونيكولز 
سميث بدرجة بكالوريوس اآلداب في تاريخ الفن 
عام 1984. بعد أن عملت كمستشارة في بوز ألن 
هاملتون، حيث التقت بزوجها، حصلت جونسون 
هارفارد  كلية  من  األعمال  إدارة  ماجستير  على 

لألعمال. 
بجامعة  األعمال  إدارة  كلية  من  تخرجها  بعد 
إلى  جونسون  انضمت   ،1988 عام  في  هارفارد 
شركة فيديليتي لالستثمارات، التي أسسها جدها 
إدوارد جونسون الثاني في عام 1946 والتي كان 
منصب  يشغل  الثالث  جونسون  إدوارد  والدها 
ومديرة  كمحللة  بدأت  لها.  التنفيذي  الرئيس 
محفظ. في عام 2001، تمت ترقيتها إلى منصب 
األصول.  خالل  إلدارة  فيديليتي  رئيس شركة 
فترة وجودها في هذا المنصب، حاولت جونسون 
من دون جدوى تنظيم تصويت إلزاحة والدها عن 
منصب الرئيس التنفيذي بسبب الخالفات حول 
رئيسة  أصبحت   ،2005 عام  في  عمله.  قرارات 
قسم التجزئة ومكان العمل واألعمال المؤسسية. 

تم تعيينها رئيساً في عام 2012. وفي عام 2014، 
 2016 عام  وفي  التنفيذي،  الرئيس  أصبحت 
عام  في  اإلدارة.  مجلس  رئيس  أيًضا  أصبحت 
العمالت  في  االستثمار  جونسون  قدمت   ،2018
للمستثمرين  أتاح  مما  فيديليتي،  في  المشفرة 

المؤسسين تداول البيتكوين واإليثريوم. 
 2700 بمبلغ  2015، تبرعت جونسون  في عام 
قانوناً  به  المسموح  األقصى  الحد  وهو  دوالر، 
للحمالت التمهيدية الرئاسية، للمرشح الجمهوري 

جيب بوش. 
عملت جونسون كعضو في لجنة تنظيم أسواق 
اتحاد  إدارة  مجلس  في  وعضواً  المال  رأس 
صناعة األوراق المالية واألسواق المالية ومعهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا.  هي المرأة األولى 
منتدى  إدارة  مجلس  في  تعمل  التي  والوحيدة 

الخدمات المالية. 
صنفت مجلة فوربس جونسون من بين أقوى 

100 امرأة في العالم لعدة سنوات.
وفي سابقة أثارت انتباه جريدة وول ستريت 
جورنال، تتحقق أبيغيل من نبض عالم االستثمار 
من مكان غير محتمل هذه األيام وهي منتديات 
االجتماعي  التواصل  موقع  في  األسهم  اختيار 

امرأة
الـ 11 تريليون 

دوالر
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»ردت«.
ومنذ وقت ليس ببعيد، بدا للبعض أن فيديليتي 
التي تأسست قبل 75 عاماً باتت شركة استثمارية 
قديمة الطراز تسير على غير هدى. وكان جامعو 
يفقدون  المشتركة  لصناديقها  النجوم  األسهم 
العمالء. وكانت الشركة التي كانت مرة أكبر مدير 
لألموال في العالم قد تراجعت وراء شركة بالك 
روك ومجموعة فانغارد. كان بعضهم في الشركة 
السيدة  أن  من  قلقاً  األسرة  عليها  تسيطر  التي 

جونسون لم تكن جريئة بما يكفي لقيادتها.
جونسون  السيدة  شركة  وضعت  واليوم، 
رهانات أكثر من أي شركة كبيرة أخرى في وول 
ستريت على مستقبل العمالت المشفرة وراهنت 
في مجاالت أخرى يدعمها المستثمرون األفراد، 

ويبدو أن الخطة تعمل.
الرئيس  بعد سبع سنوات من توليها منصب 
التنفيذي، أصبحت فيديليتي أكثر ربحية من أي 
بقيمة  أصول  على  تشرف  وهي  مضى.  وقت 
11 تريليون دوالر. هذا الرقم، قد تضاعف أكثر 
لمنصبها  جونسون  السيدة  تولي  منذ  مرة  من 
الفردية  فيديليتي  حسابات  عدد  يبلغ  التنفيذي. 
أكثر من 70 مليون حساب، بزيادة تقارب الثلثين 

منذ نهاية عام 2014.
بتجديد  عاماً،   60 جونسون،  السيدة  قامت 
فيديليتي مع التركيز على إعطاء جيل جديد من 

المستثمرين األفراد ما يبحثون عنه.
أنفقت بشكل كبير على توسيع القوى العاملة 
التكنولوجيا  منصات  وبناء  العمالء  خدمة  في 
االستثمارية  المنتجات  على  الرسوم  وخفضت 
األكثر شعبية مع صغار المستثمرين، في بعض 
الرسوم  في  المنافسين  تقوض  كانت  حاالت 

المنافسة.
أكبر  ركوب  على  فيديليتي  جهودها  ساعدت 
الدوت  الجدد منذ فقاعة  المستثمرين  موجة من 
اإلغالق  عمليات  أعقبت  التي  األشهر  في  كوم. 

األمريكيين  من  العديد  اكتشف  الوباء،  بسبب 
منذ  األسهم.  تجارة  بيوتهم  في  المحبوسين 
حساب  مليون   12.7 العمالء  فتح   ،2020 مارس 

جديد.
المالية، وفي  الوساطة  أحيا صناعة  حماسهم 
الصناديق  عن  بعيداً  التحول  تسارع  فيديليتي، 
المدارة بنشاط التي كانت هي أعمالها األساسية.

وقالت السيدة جونسون في مقابلة مع وول 
وسط  في  فيديليتي  مقر  في  جورنال  ستريت 
على  سيحدث  ذلك  معظم  »كان  بوسطن:  مدينة 
أي حال”. “لكن ما تغير هو شعور الناس بمدى 

أهمية ذلك«.
يدفعون  الجدد  المستثمرين  من  العديد 
أو معدومة  اآلن رسوماً ضئيلة  لفيديليتي حتى 
لخدماتهم. يراهن فريق السيدة جونسون على أن 
بعضهم سيلتزم بفيديليتي لعقود، ومع تقدمهم 
سوف  المالية،  احتياجاتهم  وتعقد  السن  في 
يلجؤون إلى الشركة للحصول على خدمات أكثر 

ربحا مثل االستشارات المالية.
منصب  إلى  جونسون  السيدة  مسار  كان 
ذلك  حدوث  وتأخر  متعرجاً،  التنفيذي  الرئيس 
جونسون  )نيد(  إدوارد  والدها،  انتظر  بينما 
الثالث، حتى بلغ 84 عاماً للتنازل عن دوره كمدير 
تنفيذي. شجع هذا االنتظار انتشار الهمز واللمز 
بين بعض المديرين التنفيذيين في فيديليتي في 

أنها لم تكن مستعدة. هذا أرهقها أيضاً.
بعد أن انتقلت من وظيفة محلل إلى إدارة أعمال 
إدارة األصول، حاولت السيدة جونسون في عام 
كرئيس  منصبه  ترك  على  والدها  إجبار   2004
تنفيذي. تالشت الخطة بعد أن علم بها وأصدر 
أوالده في  ملكية  لتخفيف  كافية  إضافية  أسهماً 

شركة العائلة. 
بنيناه،  بما  فخورة  »أنا  جونسون:  تقول 
وفخورة بنفس القدر بما أصبحت عليه فيديليتي. 
كان التركيز على عمالئنا منذ اليوم األول، وهذا 

مستمر إلى اليوم«.
للصناديق،  2005، خالل فترة صعبة  في عام 
رئيس  منصب  من  ابنته  جونسون  السيد  عزل 
قسم إدارة االستثمار الرئيس. وعندما اقترح أن 
يكون دورها التالي هو إدارة مؤسسة فيديليتي، 

رفضت وهددت بالمغادرة. 
شكل السيد جونسون لجنة الخالفة والتي من 
شأنها أن تمهد الطريق أمام السيدة جونسون في 
هذه  في  فيديليتي.  زعيم  لتصبح  المطاف  نهاية 
األثناء، تولت أعمال إدارة خطط التقاعد والمزايا 
فيديليتي  باسم  اآلن  تعرف  والتي  للشركات، 

وركبليس.
في  وركبليس  مكاتب  في  المنفى  في  هناك، 
مارلبورو، ماساتشوستس، بدأ يلمع نجم السيدة 

جونسون—و فيديليتي. 
أكبر شركات خطط  بين  من  القسم  هذا  كان 
التقاعد. كانت الشركة تعاني أيضاً من الفوضى. 
إلى  االفتقار  »إن  جونسون:  السيدة  وقالت 
بدأ  بالتفاصيل  المناسب  واالهتمام  االنضباط 

يتضح«.
أنهت فترة  إنها  التنفيذيون  المسؤولون  وقال 
عملها في فيديليتي وركبليس بعد بضع سنوات 
وبيع  التقاعد،  مزايا خطط  ارتفاع في حجم  مع 
وتبني  صناديقها،  وكذلك  المنافسين  صناديق 
مع  التعامل  على  القادرة  التكنولوجيا  أنظمة 
مع  مباشرة  واالتصال  العميل،  نشاط  تصاعد 

العمالء األفراد.

الوظيفة األعلى
ترقت أبيغيل إلى منصب رئيس مجلس إدارة 
الرئيس  منصب  وإلى   2012 عام  في  فيديليتي 
والدها  خلفت  أن  بعد   .2014 عام  في  التنفيذي 
احتاجت  التنفيذي،  الرئيس  منصب  في  الشهير 
السيدة جونسون إلى العثور على بصمة خاصة 

لقيادتها. 
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د. �ضمر �ل�ضام�ضي

قالوا قديماً إن قوة المرأة في ضعفها، وأكررها حديثاً بأن ضعف المرأة هو مكمن 
قوتها، فهي تلك المخلوق العجيب التي يمثل داخلها خريطة ذات تضاريس معجزة، 
ال يستطيع كائن من كان أن يستكشف دروبها وسبلها، فهي الماء في عذوبته يروي 
الظمأ ويعيد الروح للجسد، هي الهواء الذي تتنفسه األمم، هي المعلم الذي يغرس 

القيم والمبادئ، هي المربي األول لبني اإلنسان ال ينكر فضلها إال جاحد. 
وبما أن األصل في اإلنسان الصالح والفطرة السليمة، فال يناظرن أحد بمقارنة 
النساء ببعضهن أو عصراً بعصر، فتعلمنا قديماً أنه ال يقاس على شواذ القواعد، فكم 
من امرأة تحملت أعباء الحياة وغدر بها سكان الزمان وتركوها وسط ذئاب البشر، 
ومع ذلك صمدت وجاهدت وكافحت ووصلت بمن تعول إلى مرسى األمان وشاطئ 
السكون، وتخرج من تحت يدها أناس قادوا العالم والدنيا بأثرها، تلك هي الضعيفة 

القوية ال تهزها عواصف وال تهزمها جيوش اليأس.
هي التي تعشق من جوفها، وتستطيع ترميم جروح اآلخرين ويظل جرحها مفتوحاً، 
تمنح القوة لمن حولها وهي على شفير الهاوية، لديها فراسة تفسر التصرفات وتقرأ 
العيون، تلمح الدموع قبل أن تهبط على الوجنات، تظل دائماً للجميع وليس لها أحد، 
هي التي ترتدي آالمها كالثوب األنيق ومهما ضاق وتألمت منه إال أنه يعطيها إطاللة 
رائعة، هي التي تجمع أشالء جروحها وتصنع منها كعكة لتواجه بها قسوة األيام، ال 

تعرف مستحيالً وتصير أظافرها سالحاً فتاكاً لمن أراد إيذاءها. 
البائسين، ترسل إشارات األمل في نفوس  أفئدة  الحياة في  التي تبث روح  هي 
اليائسين، وكأن لسان حالها يقول، أنا السمر في ليل الشتاء، أنا الوصال في زمن 
الضياع، أنا المرسى على ضفاف النهر مهما هاجت األمواج، أنا القمر المضيء دليالً 
للتائهين في عصر الغربة، أنا الشمس الساطعة بدفئها في وقت الوحدة، أنا القلب 
الممطرة  السماء  أنا  البهيم،  الليل  في  الساهرة  والعيون  الحامية  واأليادي  الحاني 

بقطرات الندى على غصون الحياة.
أنا الجبل الساتر أخفي بداخلي ثروات األمم وكنوز الدنيا، أنا البحر والمحيط التي 
تتوه بظلماتي مآسي البشر، أنا الماء النقي أروي ظمأ العطشى وأغسل أتربة اإلحباط 
لتزول الكآبة عن الوجوه، أنا األمل الذي ينبض بأفئدة الحيارى ليمنحهم هناء العيش 

من جديد، فإذا كنتم تبحثون عن قوتي فهذه أنا.
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اإلمارات الحبيبة

قالوا..

بحور القوافي
إشراف: خالد الظنحاني

k.dhanhani@yahoo.com

إن المشاركات الخارجية لشعراء اإلمارات في 
رسالة  نقل  ومبادرات  جهود  من  جزء  الخارج 
التسامح والتعايش التي تنتهجها الدولة. إن الشعر 
في اإلمارات وجد طريقه إلى العالمية بسبب الدعم 
الرسمي الذي يحظى به الشعراء والكتاب، وبسبب 
المناخ الثقافي المنفتح بما يعزز من قوة اإلمارات 

الناعمة، والشعر واآلداب، والفنون في مقدمتها.

                                  عادل الخزام
                             شاعر وأديب إماراتي

شعر: نايلة األحبابي

ــــــَســــــاِيْ َعــــــلَــــــى ِغـــــــْصـــــــٍن ِتــــــالِعــــــْبــــــه الــــــنِّ

ــى ِمــــــــْن َحــــــِنــــــْن اْلـــــَقـــــلْـــــب َغــــْيــــِمــــْه ــ ــ ــَف ــ ــ ــْغ ــ ــ ْوِت

ْكـــــــــَرى ِطـــــِوْيـــــلِـــــْه ـــــــَظـــــــْة الـــــــــذِّ ْت َلْ ْوَمـــــــــــــــرَّ

وَلـــــــــــْوال اْلـــــِبـــــْعـــــد َمـــــــا َثـــــــــــــاَرْت ِشـــــُجـــــْوِنـــــْي

َكــــــــاِيــــــــْب الــــــــرِّ َحــــــــــاِدْيــــــــــن  ــــــْيــــــت  َعــــــنَّ وال 

ـــــــــَيـــــــــاَرى وِفــــــْيــــــَهــــــا ِمــــــــــْن َعـــــــَنـــــــاِوْيـــــــن اْلَ

ــد َعــــْيــــِنــــْي ــ ــْعـ ــ ــِبـ ــ ــاْلـ ــ وِصـــــــْبـــــــٍح َمـــــــا ِشــــــَكــــــْت ِمـ

ــه ــ ــاع ــ ـــــــْذَكـــــــاْر َس ِوَقـــــــْفـــــــت ْبــــــَشــــــاِطــــــْي الـــــــتِّ

ــْم )اْلـــــــــُقـــــــــْرم( ْوَبـــــــــــــَراده ــ ــ ــاِسـ ــ ــ ــْس َنـ ــ ــ ــَن ــ ــ ــْس ــ ــ وَن

ــــْيــــخ َزاِيــــــــــْد( ــه َوْقــــــــت َيــــــــْوم )الــــشَّ ــ ــل ــ ِســــَقــــى ال

َداره اْلـــــــــــِفـــــــــــْرَدْوس  ــــــْة  َجــــــنَّ ِفـــــــــْي  َعـــــَســـــى 

ـــــِبـــــْيـــــبـــــه ـــــــــاْم )اإلَمــــــــــــــــــــــــــاَراْت( اْلَ وِحـــــــــكَّ

ِحــــــَمــــــاَهــــــا الـــــلـــــه َواَمـــــــْنـــــــَهـــــــا َبــــــاَمــــــاِنــــــْه

ــــــــــَمــــــــــاِيْ ـــــــــْوق ِمـــــــــــْن َنـــــــــــــْوح اْلِ ِيــــــِهــــــْيــــــض الـــــــــشَّ

َغــــــــــــــاِيْ ــــــــــــــــــــّو  اْلَ ِو  ــــــــَهــــــــا  ِظــــــــلَّ ِظـــــــــلِـــــــــْيـــــــــٍل 

اْلـــــــــــِهـــــــــــَزاِيْ ِو  ِفــــــْيــــــَهــــــا  ـــــــــــــــــــِزْن  اْلِ ُطـــــــــــــْول  َيـــــــــا 

ـــــــــــــــَتـــــــــــــــاْر َهــــــــــــــاِيْ ْ ِمــــــــــَتــــــــــاَهــــــــــاٍت ِبـــــــــَهـــــــــا اْلِ

َتــــــــــــــــالَيْ َمـــــــــــــا  َجـــــــــــــــــــــــْرٍح  ـــــــــْيـــــــــت  َغـــــــــثَّ ْوال 

اْلــــــــــــِقــــــــــــَواِيْ ْرب  الـــــــــــــــــــدَّ َعــــــــلَــــــــى  ـــــــــْت  َخـــــــــبَّ ال  و 

ْه ِمــــــــاْلــــــــَغــــــــَنــــــــاِيْ ِبــــــــَصــــــــْفــــــــَحــــــــاِتــــــــْي أِعـــــــــــــــــــــدِّ

وَطــــــــــْيــــــــــر اْلـــــــــــَبـــــــــــْن ِبــــــــــــــــاألْشــــــــــــــــَواْق َحــــــــــــــاِيْ

ـــــــْضـــــــِنـــــــْي َعــــــــلَــــــــى ْعــــــــــــُهــــــــــــْوٍد ِقــــــــــــــــــَداِيْ ِيـــــــَهـــــــيِّ

َعــــــــــاِيْ ــــــــــــْي الــــــــــدَّ ِيـــــــــــــــــُزْور )اْلــــــــــــُقــــــــــــْرم( ِوْيــــــــــــَرسِّ

َنـــــــِعـــــــْيـــــــم ْمـــــــِقـــــــْيـــــــم َواْنــــــــــــــَعــــــــــــــاْم ْوَنـــــــــــَعـــــــــــاِيْ

اْلــــــــــــِعــــــــــــَزاِيْ ْون  ِيــــــــــــِشــــــــــــدُّ ْل(  )األوَّ َعـــــــلَـــــــى 

َداِيْ ِواْلـــــــــــــِعـــــــــــــّز  اْلـــــــــَغـــــــــال  )إَمـــــــــــــــــــــــــــــــاَراْت( 
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شعر: د. بروين حبيب الهاربة
لل�ضاعر�ت فقط:

شعر: حسن بن سوده

المسافة صفر

بأي مشرٍط فتحت قلب الصباح،
يا طبيبي

بأي مشرٍط قّطرت نبضي
على اليقظة.

هاربٌة أنا من سؤالي،
ومن وجلي هارباً في السؤال.

بأي خفة عبرُت جهة المساء،
وتركُت األزهار في الممر
تترقب حرير وصولي..

يدي طائٌر،
هائٌم

ويدي قهوة في مساٍء بعيد.

الوردة النازفة

خطوتي المربكة
تصل الممر باألمس،

شرفته في الهواء الغريب
أبكت فؤادي

هنا كنت أمس
هنا

كان شغفي
وحيداً

ويومي الوحيد غريباً كأمسي
شغفي وردٌة تنزف.

المسافرة

امرأة دمية
لوحة في الجدار

هاربة
ورجل يتأمل الشارع الخالي

ونافذة صامتة.

امرأة في السرير عيناها
من وسن

وقهوتها باردة..

امرأة كالجريدة
أخبارها الهية..

لكنها الصباح، يوماً، في وردة مهملة..
قلبي يعصر روحي

ويتركها باكية.

ــا َكــــــــاْن اْبـــــــِتـــــــَدا..! ــ ــ اْنـــــَتـــــَهـــــى.. ِمـــــــْن َحــــْيــــث َم

اْلِــــــَســــــافــــــه ِصـــــــْفـــــــر.. ِفـــــــــْي أْبـــــــَعـــــــْد ِمـــــــَدى

ــــــْوت ِيـــــــْرَجـــــــْع ِلـــــــْه ِصــــــَدى ى الــــــصَّ ــــــــــرَّ َمــــــا َتَ

اْهـــــِتـــــَدى َمــــــا  اْلــــــِغــــــَواِيــــــْه  َدْرب  َعـــــــْن  َضـــــــّل 

اْلــــــِعــــــَدا ــاْت  ــ ــ ــَن ــ ــ ــْع ــ ــ ــَط ــ ــ ِل إالَّ  ــــــا(  )َتــــــَهــــــيَّ وال 

اِخـــــــــْل.. ِبــــــَدا ـــــى( ِمـــــــْن الـــــــــدَّ ِكـــــــّل َمــــــا )ْتـــــَشـــــظَّ

ـــــَدى! ــر الـــــنِّ ــ ــْطـ ــ ــد ِمــــــــْن َقـ ــ ــْيـ ــ ــِبـ ــ َلــــــــْو َســــــــــــَراْب اْلـ

ــَدا ــ ــ ــا َبـــــــاِقـــــــْي.. َع ــ ــ ــر( َم ــ ــْمـ ــ ــِعـ ــ ِمـــــــْن )َزَهــــــــــــاْب اْلـ

ِواْصـــــــَطـــــــَنـــــــْعـــــــَهـــــــا.. َدايــــــــــــــره ِمــــــــــْن ِمــــْســــَتــــِطــــْيــــل

ِواْلِــــــــَســــــــافــــــــه ِعــــــــْمــــــــر.. الْقـــــــــــــــَرْب ِمـــــْســـــَتـــــِحـــــْيـــــل..!

ــل ــ ــْيـ ــ ِحـ ــرَّ ــ الـ َصـــــْمـــــت  ِفـــــــــْي  اْلــــــــَبــــــــْوح  اْســــــِتــــــَســــــاْغ  ْوال 

ِلـــــــْيـــــــل..!  ــث َمـــــــا َضـــــــــّل الـــــــدِّ ــ ــ ــْي ــ ــ ِواْهــــــــــِتــــــــــَدى ِمـــــــــْن َح

ــل ــ ــ ــْي ــ ــ ِم ــزِّ ــ ــ ال َطـــــــْعـــــــَنـــــــاْت  َغــــــْيــــــر  )َتــــــــَغــــــــاَفــــــــْل(  وال 

ــــِحــــْيــــل ــــــــْســــــــم الــــنِّ ــب ِفــــــــــْي اْلِ ــ ــ ــلْ ــ ــ ــصَّ ــ ــ ـــــِقـــــْيـــــل ال الـــــثِّ

)أْرَخـــــــِبـــــــْيـــــــل( األْرض  ِفـــــــــْي  أْضـــــــَحـــــــْت  َقـــــــــــاْع  ِكـــــــــّل 

ــل ــ ــ ــْي ــ ــ ــِم ــ ــ ـــــــْبـــــــر اْلَ اْســـــــــــــِتـــــــــــــَداَرْة َقـــــــــلْـــــــــب... ِوالـــــــصَّ
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بحور القوافي

أدب عالمي 
ميخائيل مشفق 

 1909 عام  مشفق  ميخائيل  األذربيجاني  الشاعر  ولد 
تعليمه  تلقى  أذربيجان،  جمهورية  عاصمة  باكو  مدينة  في 
اآلداب  كلية  في  وتخّرج  الروسيّة  المدرسة  في  المتوسط 
مهنة  باشر  األدبية حين  حياته  بدأ   ،1931 عام  باكو  جامعة 
»اليوم  بعنوان   1926 عام  قصائده  أولى  فنشر  التدريس، 
األول«، ثم اتخذ اسمه األدبي »مشفق« الذي يعني بالفارسية 
القلب الرقيق، ذاع صيته في قصائده الوطنية التي قاوم فيها 
عمليات التطهير التي قام بها ستالين في حقبة الثالثينيات، 
اتهمته الحكومة السوفييتية بالشاعر البرجوازي والشوفيني، 
ثم تم اعتقاله عام 1937 بتهمة الخيانة العظمى، وتم إعدامه 
أكثر  ميخائيل من  يعد  باكو،  في  بايل  1939 في سجن  عام 
األتراك  المطربون  تغنّى  شهرة،  األذربيجانيين  الشعراء 
بقصائده، وتعتبر قصيدته ”غن أيها التبغ” التي لحنها المطرب 
األذربيجاني المعروف عزيز حاجيكوف وصاغها كأوركسترا 
غنائية فجمع الجسد الغربي بالروح الشرقية، أنشودة يرددها 
الّمارة في الطرقات وُيسمع صداها في أثير معظم اإلذاعات، 
ُتنسى  لْن  يا تبُغ غن/  وهي من ترجمة نوزاد جعدان: غن 
فاألذُن تصغي/ غن يا تبُغ غن/ َمتِّع الناَس/ أطرْب جناني/ 

ُهنا سحُر العجائِب/ ُهنا وجُه الفنوِن/ ُهنا سحُر التمني. 

نبضات القلب
ما تقولُه نبضاُت القلِب

نبُض القلِب قال:
الحُظ آٍت وأّياُم السرور

ستنشي العقوَل تهُز الغصوْن
ترى هْل ستأتي؟! . .

***
هناَك الكثيُر بمنتظْر

نبُض القلِب قاَل
عملٌ نبيلٌ ومطْر

كدحٌ مكللٌ بالعرْق
ترى هل ستأتي؟!. 

***
رغباتي تصرُخ أيامنا الماضية حلوة

نبضاُت القلِب تقول مهالً
الشمس تشع بنبٍض دافئ على األيكة 

والربيُع ضيُف لطيف يشدو أغنية 
األيام القادمة بسحرها آتية 

هل نراها يا ترى!

أعالم عربية
ثاني الفالسي

دبي  بمدينة  الفالسي  بن عبود  أحمد  بن  ثاني  اإلماراتي  الشاعر  ولد 
في عام 1946، وتوفي - رحمه الله - في عام 1998 عن عمر يناهز الثانية 
والخمسين. ويذكر الباحث الدكتور عبدالعزيز المسلم أن ابن عبود التحق 
في صغره بالمدرسة األحمدية بدبي، ولكن والده منعه فجأة من الذهاب 
للمدرسة بسبب االعتراض على نوعية المالبس التي يرتديها الطلبة ألنها 
ولكن  بصلة،  المحلية  التقليدية  للمالبس  تمّت  وال  الغربي  الطابع  تحمل 
مع مرور الوقت واعتياد األهالي على هذه المالبس الجديدة، سمح األب 

بإكمال ابنه لتعليمه في المدرسة األحمدية.
إال أن الجانب التعليمي الذي حظي به ثاني بن عبود؛ أسهم في إثراء 
قاموسه اللغوي، وتوظيف هذا الثراء التعبيري في قصائده الحقاً، وانتقائه 
للمفردات الشعرية بشكل دقيق، باإلضافة إلى أن مكتبة الشاعر الشخصية 
كان لها دور مهم أيضاً في صقل تجربته اإلبداعية، ألنها احتوت على عديد 
والدين،  واللغة  الشعر  لمعارف  الحاوية  والمخطوطات  والدواوين  الكتب 
والتي عّززت ثقافته الذاتية خارج فصول الدراسة، ومنحته أفقاً معرفياً 
متنوعاً المس فكره ووعيه وذائقته الشعرية، كما إن شاعرنا بن عبود تأّثر 
في بداياته بالشاعر »أبو الطيّب المتنبّي«، وكان يردد قصائده في جلساته 

مع أصدقائه والمقّربين منه.
ترّبع ابن عبود في زمنه على عرش األغنية الشعبية اإلماراتية، خصوصاً 
في أواخر الستينيات وطوال فترتي السبعينيات والثمانينيات من القرن 
المنصرم، ومن المطربين الذين شدوا بقصائده: علي بن روغة، وميحد 
الشاعر  كان  حيث  الكثير،  وغيرهم  ومحمد حسن،  سالم،  وسعيد  حمد، 
محمد بن سوقات هو صلة الوصل بين ابن عبود وبين هؤالء المطربين 

الشعبيين. 
يميل شعر ابن عبود للقصائد »المهمولة« التي تكون قوافيها حّرة في 
اّطلع  التي  الفصيحة  بالقصائد  تأثره  يؤكد  مما  الشعرية،  األبيات  صدر 
عليها وتفاعل معها مبكراً، ولكنه عندما يكتب القصيدة ذات القافيتين في 
”الصدر” و”العجز” يبدع فيها أّيما إبداع، ألنه يعّدها كي تغنّى، ومن نماذج 

هذه النوعية من القصائد تلك التي يقول فيها: 

هّل دمع العين يا خلّي 
           واخترس من َيْرِيْه إوسادي

كنّه بايت في دجى مطلّي 
           ليل واتزايد به النادي

شاقني لي شوفه يسلّي 
           عن لذيذ الّطيب ورقادي

فايٍج يزهو بال ِدلِّي 
             وإن رمس بالصوت متهادي

تّل قلبي من الحشا تلّي 
             وانشعه من داخل فوادي
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 اأمثال �ضعبية:

- من عاش بالحيلة، مات بالفقر:
ويتبع  الغير  معاملة  في  يسيء  ما  يوجد شخص  عندما  المثل  هذا  يطلق 
أسلوب الغش في حياته، األمر الذي يجعله غير محبوب بين جميع من حوله 

وبالتالي لم يرغب أي شخص في التعامل معه.

- الديك يصقع في البيضة:
يقال هذا المثل في حالة أن وجد طفل يتعامل مع الناس بأخالق الرجال، 
وهذا يدل على أن الرجل منذ أن يكون طفالً وتظهر عليه العديد من اإلشارات 

التي تدل على شخصيته في المستقبل.

- الناس بالناس والكل بالله:
الصعبة  األشياء  بعمل  يقومون  الذين  األشخاص  على  المثل  هذا  أطلق 
باالشتراك مع بعضهم بعضاً، حيث يشير إلى أن الشخص الذي يقوم بالعمل 

بمفرده ال يمكنه أن يقدر على القيام به.

    كلمة ومعنى
رقوم

قال الشاعر أحمد بن سليم:
في شامخ خضر حيابه

            عالي ملثم بالسحب دوم
دور السنه وفرت عشابه

            يضفي عليه بسبعة رقوم
دوحه ظليل وروض غابه

           سّوى عليه من الزهر عوم
األرض من حوله تشابه

           عباب بحٍر مويه يزوم
يقول الشاعر بن سليم في  البيت الثاني إن العشب من كثرة المطر يضفي 
على ذلك المكان الشامخ في وطنه سبعة رقوم، أي خطوط من ألوان الزهر. 
ورقوم جمع رقم وهو فصيح يعني فيما يعني الخطوط والوشي في الثياب، 
فلقد جاء في اللسان، والرقم: ضرب مخطط من الوشي، وقيل من الخز. وفي 

الحديث: أتى فاطمة، رضي الله عنها، فوجد على بابها ستراً موشى فقال: ما 
لنا والدنيا والرقم؟ يريد النقش والوشي، واألصل فيه الكتابة. وفي حديث علي 
بن أبي طالب، كّرم الله وجهه، في صفة السماء: سقف سائر ورقيم مائر: يريد 
به وشي السماء بالنجوم. ورقم الثوب يرقمه رقماً ورقمه: خططه: قال حميد:

فرحن وقد زايلن كل صنعة
           لهن وباشرن السديل المرقما

كنايات مالحية

َقْين ِخْكِري
األنواع  من  وهي  الزينة،  تعني  العربية  في  والقين  البغبغاء  سمكة  قين: 
الشائعة ويصل طولها إلى متر ويختلف لون الذكر عن األنثى، فالذكر متعدد 
األلوان، بينما األنثى ذات لون أخضر مع وجود بقع أرجوانية أو زرقاء غامقة 

ويتغير اللون مع تقدم السن.
، سيئ، ليس ذا قيمة. ، متردِّ خكري:  متدنِّ

ألوان زاهية ولكن  إنه جميل وذو  الخكري(  )القين  بـ  إنه أشبه ما يكون 
قيمته متدنية، فهو ليس ذات قيمة تجارية أو غذائية، وهذه الكناية تطلق على 
الرجل الوضيع في مجتمعه حتى وإن أتى باألعمال الحسنة ألن أفراد المجتمع 
تنظر إلى سلفه وأصوله أو أعمال قام بها هو شخصياً في فترة من حياته، 
كما تضرب هذه الكناية على الشخص محدود الفكر أو من هو ليس ذا حنكة 

وحكمة يعتد به وبها.
وقد وردت كلمة خكري بصيغة )ختشري( كما في هذه الكنية،  وعرفت 
الكلمة على أنها كلمة شعبية تعني الغبي وتحمل معاني الجهل أو عدم الخبرة 

أو المعرفة.

رمستنا
مالس: مغرف األكل، قفشه: ملعقة، هيد: اصبر، النقا: الرمل النظيف األبيض، 
اتهيس:  يعني يود أو ألمس، راديو: مسجل، سنطور: الساعة )المنبه(، غالس: 
كأس، تاوه: المقاليه، كواشي أو شغاب: حلق األذن، غجه: الشخص الغبي، 
المروحة،  بنكه:  السفرة،  الطعام، سماط:  قدر  أو حلوة، جدر:  غاوية: جميلة 
موتر: سيارة، أشعنا أو وشوله: لماذا، خالف: بعدين، يهذرب: كثير الكالم، 
برنوس:  القمامة،  كجره:  رأسها(،  على  المرأة  )تضعه  الرأس  غطاء  أوقاية: 

البطانية، سنطره : برتقاله صغيره.

هب ريح
»إن أحــد أســباب املكانــة التــي وصلنــا إليهــا يف اإلمــارات هــو اهتاممنــا بــاإلدارة وســعينا الدائــم 
إىل التطويــر والتحديــث، كــام إن اإلنجــازات التــي نحققهــا ليســت لنــا فقــط وإمنــا إلخواننــا العــرب 
أيضــاً، البــد أن نشــتغل ونصــل إىل أهــداف بعيــدة، يجــب علينــا أن نعمــل للمســتقبل وأن نصنــع 

املســتقبل مــن اليــوم«.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

 نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، »رعاه الله«
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الساعدي شاعر عراقي، ومدير عام دار  عارف 
الشؤون الثقافية العامة بالعراق، واألستاذ المساعد 
في النقد األدبي الحديث في الجامعة المستنصرية، 
صوت شعري مؤثر في المشهد الثقافي العراقي، 
يؤمن »أن األشكال الشعرية يمكنها أن تتجاور ال 
أن تتحارب، وأن روح الشعر تنتج ثقافة التسامح 
وحرس  األبدي  السالم  حاضن  هو  الشعر  ألن 
المحبة«. صدر له خمس مجموعات شعرية، هي: 

ح�ار: اأبرار االأغا

»رحلة بال لون«، و»عمره الماء«، و»جرة األسئلة«، 
كتاب،  النقد  في  وله  األخير«،  و»آدم  و»مدونات«، 
بعنوان: »لغة النقد الحديث في العراق: من المقالية 
الصدور،  حديثة  واحدة  رواية  وله  النسقية«،  إلى 
بعنوان: »زينب«. في هذا الحوار يعبر الساعدي عن 

تجربته وآرائه حول بعض القضايا الشعرية.
أن  الشعري  للخطاب  يمكن  مدى  أي  إلى   <

يعزز الهوية الوطنية؟

- لست مع هذه التوصيفات الحادة في تحويل 
الشعر إلى أداة لخدمة أشياء أخرى، فالشعر ليس 
ذراعاً وظيفياً إلنتاج البلدان؛ إنما هو شيء ال يمكن 
حده وتضييق دوره بهذا الفهم، أما تعزيز الهوية 
الخالص،  الشعر  أهداف  من  ليست  فهي  الوطنية 
ألن الشعر الذي يدور في هذا الفلك سيكون شعراً 
تعبوياً خالصاً، أما روح الشعر فهي بالنتيجة روح 
كونية تحتضن الكل، وبالتالي تنتج ثقافة التسامح 
أو شيئاً أكبر من التسامح؛ ألن الشعر هو حاضن 

السالم األبدي وحرس المحبة الذي ال يخبو.

روح الشعر 
الخطوط  من  يخلو  الشعر  هل  برأيك..   <

الحمراء؟
- إذا توقف الشعر عند الخطوط الحمراء سيكون 
نمراً أو أسداً مروضاً في حدائق الحيوانات للتسلية 

عارف الساعدي:  الشعر حاضن السالم 
األبدي.. والطمأنينة تقتل اإلبداع 

يدو�ض  الذي  هو  احلقيقي  ال�ضعر 

احلمراء اخلطوط  على 
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فقط، أما الشعر الحقيقي فهو الذي يدوس على هذه 
الخطوط لينتج أو يصنع خطاباً مختلطاً بين الفكر 
الشعر  سيصنع  الخلطة  بهذه  والروح،  والمعرفة 
عالماً كبيراً ومهماً، فكثير من الشعراء صنعوا من 
الشعر  لروح  أولية  وطينة  عجينة  والقلق  السؤال 

التي خبزوها تحت شمس التمرد.
في  التناص  استخدام  مؤيدي  من  أنت  هل   <

الشعر؟ 
وال  ضده،  أو  التناص  مع  ليست  المسألة   -
الرغبات،  أو  الوصايا  أن يسير بهذه  يمكن للشعر 
إنما مسألة التناص نابعة من حجم ثقافة الشاعر 
كانت  واسعة  وثقافته  وعيه  كان  فكلما  ووعيه، 
واألساطير  والرموز  بالثقافات  ممتلئة  قصيدته 
فبالتأكيد  المعرفة  الشاعر محدود  أما  والحكايات، 
أشبه  وهنا  وغنائية،  بسيطة  قصيدته  ستكون 
قصيدة الشاعر محدود الثقافة بجهاز االستنساخ 
يبدأ  وحين  زاهية  بألوان  ورقة  أول  ينسخ  الذي 
الحبر بالتالشي تخرج األوراق باهتة اللون؛ لذلك 
يحتاج إلى تعبئته بحبر جديد، كذلك الشاعر يحتاج 
إلى حبر جديد ليسعف به روحه وفكره ومن ثم 

قصيدته.
الحساسية  من  يعانون  الشعراء  إن  يقال   <

المفرطة.. فهل هذا صحيح؟
يخص  فيما  الدقيقة  التفصيلة  بهذه  ليست   -
الحساسية الخاصة للشعراء؛ إنما الشعراء يتأثرون 
ويتحسسون أشياء ربما لم يشعر بها من معهم، 
فتكون استجابتهم أسرع للحدث، فينتجون شعرهم 
بناًء على هذه الحساسيات المهمة، والشاعر الخالي 
جارحة  قصائد  يصنع  لن  الحساسية  هذه  من 

ومؤثرة.
> برأيك ماذا يضيف توظيف الحوار في النص 

الشعري، وهل تؤيد استخدامه؟
االنتقال  في  ليست  الشعري  النص  حداثة   -
االنتقال  في  إنما  فقط،  التفعيلة  إلى  العمودي  من 
تعدد  إلى  والغنائي  األحادي  الشاعر  صوت  من 
ولكن  الرواية،  في  »باختين«  يقول  كما  األصوات 
هنا في الشعر منطقة أخرى، فالمقصود بالحوارية 
والدراما داخل النص الشعري هو االنتقالة المهمة 
ليست  انتقالة  وهي  العربية،  القصيدة  جسد  في 
على مستوى الشكل فقط؛ إنما انتقالة ثقافية فكلما 
كانت  معه  ومتحاوراً  باآلخر  مؤمناً  اإلنسان  كان 
القصيدة غارقة في الدراما والحوار؛ لذا فالنسق هو 

نسق ثقافي يؤثر على بناء القصيدة.

بين الحداثة واألصالة 
> كيف تنظر إلى قصيدة النثر؟

كنت  بل  النثر  بقصيدة  مؤمن  غير  كنت   -
من  وليس  النثر  جنس  من  ولكن  قصيدة  أعدها 
مجموعة  ومعي  بي  الحال  ووصل  الشعر  جنس 
شعراء  نسمي  أن  عاماً  عشرين  قبل  الشعراء  من 
شرسة  معارك  وخضنا  بالنثراء  النثر  قصيدة 
التاريخ  بأننا قادمون من  لنا  معهم، فهم ينظرون 

وال معنى لوجودنا في الحاضر، ونحن ننظر لهم 
بأنهم مجموعة ُسراق يعيشون على موائد الشعر 
المترجم، ثم امتد بنا الزمن وقرأنا وتعلمنا وتفتحت 
قصائد  أكتب  نفسي  فوجدت  المتحجرة،  عقولنا 
نثر وأغوص فيها مبحراً بحب، وآمنت أن األشكال 
بإمكانها أن تتجاور ال تتحارب، ولم أتخل عن كتابة 
أن األشكال  التفعيلة؛ مؤمناً  أو  العمودية  القصيدة 
الشعرية جميعاً لم تستنفد مياهها بعد، فما زال في 
أن  الماء، ولكن يجب  الكثير من  األشكال  تلك  بئر 

يكون الدلو نظيفاً وغير مخروم.
المحدثين  الشعراء  دواوين  في  يكثر   <
استخدام التراكيب النحوية المتطورة.. فهل ترى 

ذلك ضرورة ملحة؟

رئيس  جزء  هو  النحوية  التراكيب  استخدام   -
من بناء القصيدة، بل إن هناك شعراء لهم تراكيبهم 
الخاصة بهم، أما التصنع بهذا االستخدام للمغايرة 

فال أظن ستنتج نصاً مغايراً.
> هل الشعر مالذ آمن للروح؟

هو  ذاته  الوقت  في  ولكنه  كذلك؛  هو  قطعاً   -
القلق  يسكنه  ال  الذي  فالشارع  المستمر،  قلقها 
وال تتضارب أمواج الحياة في سواحله لن يصنع 
قصيدة مثيرة، ألن الطمأنينة هي التي تقتل اإلبداع 

دائماً، أما القلق فهو الذي يحرك أمواج الروح.
> من وجهة نظرك.. هل يصنع النظم شعًرا؟ 

- النظم ال يصنع شعراً على اإلطالق، وال توجد 
فيها  نجد  أن  يمكن  التاريخ  عبر  منظومة  قصيدة 

لالنقرا�ض اآيلة  وال�ضاعر  الناقد  بني  العالقة 
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شعراً ولو قليالً.

الدواوين الشعرية
ألوان”  بال  “رحلة  األول  ديوانك  أصدرت   <
هذه  عن  حدثتنا  فهال  جامعي..  طالب  وأنت 

التجربة وعن التحديات التي واجهتك خاللها؟
- هو ديواني األول، عام 1999 وكنت وقتها طالباً 
العربية،  اللغة  المستنصرية قسم  التربية  في كلية 
وكان من الصعب مادياً ورقابياً طباعة ديواٍن خارج 
أن نصنع  الدولة وسيطرتها، وكنا مهووسين في 
لنا شيئاً في آخر لحظة من لحظات القرن العشرين 
باقتراح  ديواني  فطبعت  القرنين؛  أبناء  إننا  لنقول 
الذي  الزبيدي  مرشد  والناقد  الشاعر  الدكتور  من 
تبنى طباعته في دار الشؤون الثقافية، ومع هذا فقد 
بعنوان  أرسلتها  إذ  المجموعة  عنوان  الرقيب  غير 
»بانتظار الوطن«، وحذف منها نصين أيضاً؛ ولكنها 
حظيت بتوزيع ممتاز فقد قرأت نصاً في الجلسة 
العراقيون  الشعراء  وكان   1999 مربد  من  األولى 
والعرب يملؤون القاعة، وقد حصدت لحظة القراءة 
الثقافية  الشؤون  دار  وأعدت  الجميع،  إعجاب 
وحين  ديواني،  ضمنها  ومن  كتبها  لبيع  معرضاً 

انفض الجمع ذهبوا إلى الديوان ليقتنيه معظمهم.
القصائد  الماء«  »عمره  ديوان  على  يغلب   <
الموزونة بينما يغلب على ديوان »جرة األسئلة« 
القصائد النثرية.. فما الذي يحدد كتابة القصيدة 

سواء بطريقة العمود أو النثر أو التفعيلة؟
هذه  أكتب  أن  في  اإلطالق  على  أخطط  لم   -

فاللحظة  تفعيلة،  أو  نثراً  وتلك  عمودية  القصيدة 
أو  بحدود  نحدها  أن  نستطيع  ال  نافرة  الشعرية 
اتجهت  حين  نؤطرها بشكل مسبق؛ ولكن مؤخراً 
تلك  موضوعات  أن  وجدت  النثر  قصائد  لكتابة 
القصائد متقاربة من بعضها، وهي تخص العائلة، 
حتى فكرت في جمعها في ديوان اسميه »قصائد 
للنثر  أذهب  لماذا  الظاهرة  هذه  أفهم  وال  العائلة«، 
حينما أتحدث مع أحد من أسرتي أو أصدقائي؟ هل 
لهذه الموضوعات بالغة خاصة تختلف عن بالغة 
موضوعات كبرى كالوطن مثالً؟ هل كنا نكذب في 
القصائد اإليقاعية؟ وحين نكتب عن عوائلنا نكون 

أكثر صدقاً فيتلبسنا النثر، حقاً ال أعرف!
فهل  شعرك..  تناولت  عدة  نقدية  دراسات   <
ترى أن العالقة بين الشاعر والناقد عالقة تكامل 

أم تضاد؟
أكاديمية  نقدية  كتابات  على  شعري  حصل   -
الشعراء  أن  أظن  وال  جيد،  بشكل  أكاديمية  وغير 
لهم  ننظر  كنا  كما  النقاد  أو  للنقد  ينظرون  اآلن 
قبل،  كما  ليست  الناقد  فسلطة  عاماً،  قبل عشرين 
حين كانت مقاالت النقاد صكوك غفران للشعراء، 
من  وسيلة  أي  في  المتابعين  عدد  فهي  اآلن  أما 
العالقة  فإن  وبهذا  االجتماعي،  التواصل  وسائل 
على  يصرون  الذين  وأقصد  ألننا  لالنقراض،  آيلة 
أن يكون كل شيء أصيالً ومرتبطاً بحركة الثقافة 

والوعي متجهون لالنقراض وإننا أقلية األقلية.
دراسة أكاديمية

عدنان  لشعر  أسلوبية  دراسة  أجريت   <

الصائغ.. فما الذي جذبك لشعر الصائغ من دون 
غيره لدراسته؟ 

- كانت األكاديمية العراقية قبل 2003 ال تدرس 
كانوا  الشعراء  فيما  نادراً،  إال  األحياء  الشعراء 
لتتذكرهم  أمامهم  من  جنازتهم  تمر  أن  ينتظرون 
األكاديمية وتكتب عنهم، أما الشعراء األحياء الذين 
السلطة،  أبناء  المدة فهم عادة  تلك  ُكتَِب عنهم في 
أحب  كنت   2005 عام  بالماجستير  شرعت  وحين 
أكاديمياً  يدرس  لم  وهو  الصائغ  عدنان  نصوص 
درس شعره،  من  أول  وكنت  نحوه  فاتجهت  بعد، 
واألستاذ  الدكتوراه  على  حصولي  بعد  والمفارقة 
المساعد كانت أول مناقشة لي لطالبة في مرحلة 

الماجستير كانت رسالتها عن الصائغ. 
> في ضوء كتابك النقدي »لغة النقد الحديث 

في العراق«.. ما أبرز ما توصلت إليه من نتائج؟
للدكتوراه  أطروحتي  هي  الحديث  النقد  لغة   -
التي طورتها فيما بعد لتكون كتاباً نقدياً، فراجعت 
المنجز النقدي العراقي مع 24 ناقداً مكرساً للنقد؛ 
ولكني وجدت من خالل لغتهم النقدية مشاكل عدة، 
فقسمت الدراسة على ضوء الموضوعات، فوجدت 
لغة أخالقية في النقد يتحدث فيها الناقد عن صدق 
أشياء  كلها  وهذه  عدوانيته،  أو  كذبه  أو  الشاعر 
أخالقية ال عالقة لها بالنص وجودته، ووجدت لغة 

غامضة تماماً ال يفهم منها أي شيء.

التجربة السردية
> بعد خمس مجموعات شعرية اتجهت نحو 
يكون  أن  الشاعر  على  السهل  من  فهل  الرواية.. 

روائياً؟ 
أو  رواية  كتابة  اإلطالق  البال على  في  ليس   -
الرواية هي حكاية  هذه  ولكن  نقد؛  أو حتى  قصة 
أنام  أن  أستطع  ولم  األصدقاء  أحد  من  سمعتها 
أليام عديدة أو أنام والحكاية في رأسي، وال يمكن 
أن تكون قصيدة وال قصة قصيرة، وكانت فرصة 
التسعينيات  وصراع  جدل  كل  فيها  أبث  أن  في 

السياسي واالجتماعي والديني.
وطن الشعراء

> يقول محمود درويش: »إن الشعر يولد في 
العراق.. فكن عراقياً لتصبح شاعراً يا صاحبي«.. 
فهل ال زال الشعر ُيهيمن على األدب العراقي حتى 

يومنا هذا؟
- اعتقد نعم، مثلما قال درويش، فما زال الشعر 
صناعة وطنية خالصة، وربما هو جزء من مشاكلنا، 
فاألمم التي تهتم فقط بالشعر واألدب ستجدها أمماً 
مهمومة بالحروب وبالصراعات، مبتعدة عن حداثة 

البناء والتطور مكتفية باللغة وطناً لها.
مشروع  فما  ثقافي..  مشروع  شاعر  لكل   <

عارف الساعدي الثقافي؟
أو  مغاير  نص  كتابة  سوى  لي  مشروع  ال   -
هو  الثقافي  مشروعي  مغايراً..  يكون  أن  أتمنى 
اسم  لصناعة  والمحاولة  الشعر  بكتابة  االستمرار 
العربي،  والعالم  العراق  أسماء  مع  يقف  شعري 
السنين  مئات  بعد  الشعر  قراء  يتذكره  أن  عسى 

ليقولوا كم كان مجنوناً هذا الفتى!

اأن  ن�ضتطيع  ل  نافرة  ال�ضعرية  اللحظة 

م�ضبقًا نوؤطرها 
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ستوب!

نجح  ما  هو  هذا  والتعبير  الرصد  في  جرأة 
فيه صالح إسعاد مخرج فيلم )سوال( في أول 
تجربة روائية طويلة له، صالح شارك أيضاً في 
الكتابة واإلنتاج، كما إن هناك مساهمة فرنسية 
نراه  ما  أغلب  أن  مالحظة  يجب  الفيلم،  لدعم 
المهرجانات  في  ومشاركاً  للحدود  عابراً  اآلن 
على اختالف مشاربها، يقع تحت مظلة اإلنتاج 
تلك  لتغيير  قطعاً  يدفعنا  ما  وهو  المشترك، 
تشتعل  التي  القاسية  وأيضاً  الجامدة  النظرة 
أحياناً بقدر ال ينكر من التوجس ضد بعض هذه 
األعمال،التي تتكئ في جزء منها اقتصادياً، على 
التمويل األجنبي، يظل دائماً الفيصل هو الشريط 

السينمائي، وما الذي يرمي إليه،
الجزائرية  الرقابة  أن  للصورة  اآلخر  الوجه 
فتحت هامشاً معقوالً من التعبير يحمل الكثير 
من الجرأة في التناول ، فلم تعد هناك قضايا من 
تلك التي دأبنا على وصفها بـ)المسكوت عنها(، 
تناوله،  السينمائي  حق  من  أصبح  شيء  كل 
لدي  الرؤية،  زاوية  األحوال  كل  في  وتبقى 
المستطرقة(،  )األواني  نظرية  أن  مطلقة  قناعة 
السينمائية، وكلما  في حياتنا  مهماً  تلعب دوراً 
ارتفع المنسوب في بلد عربي، تجده أيضاً يحفز 
مناطق  اقتحام  على  السينمائيين  من  اآلخرين 
أخرى ، وهكذا هي السينما خالل األلفية الثالثة،

ما  كثيراً  التاريخ  وعبر  الجزائرية  السينما 
المخرج  طريق  عن  حصلت  الجزائر  تدهشنا، 
جائزة  على  حامينا  األخضر  محمد  الكبير 
قبل  )كان(، وذلك  لمهرجان  الذهبية(  )السعفة 

نحو 47 عاماً عن فيلمه ) وقائع سنوات الجمر(، 
معدل  أن  صحيح  ومشرفة،  مدهشة  سينما 
اإلنتاج ال يتناسب مع تاريخ وحضارة ومواهب 
هذا البلد الزاخر بالموهوبين ، ولكن تلك قضية 

أخرى،
العديد  في  )سوال(  الجزائري  الفيلم  شارك 
العربي  الصعيد  المهرجانات وآخرها، على  من 
أول دورة تشهدها  )البحر األحمر( بجدة، في 
المملكة العربية السعودية 6 ديسمبر الماضي، 
األفالم  من  كبيراً  عدداً  ضم  مهرجان  في 
العربية، ليصبح بمثابة منصة للسينما العربية، 
السائد  عن  خروجاً  يحمل  شاهدناه،  مما  كثير 
والمتعارف عليه، ويجب أن نضيف أن مردود 
شباك التذاكر أشار بقوة إلى أن األفالم تمتعت 
فيلم)سوال(  الجاذبية،وبينها  من  كبير  بقدر 
الطريق(،  توصيف)سينما  عليه  ينطبق  الذي 
من  المجتمع،  أطياف  يرصد  واحدة  ليلة  في 
خالل رحلة ال تتجاوز 24 ساعة، امرأة مطلقة 
ترعى ابنتها الرضيعة، تجد نفسها في الشارع 
المسؤولية  من  يده  ينفض  بعضهم  ضائعة، 
ويفر بعيداً، وهناك من يحاول استغالل حاجتها 
وضعفها لتحقيق مآربه الشخصية منها ، ولم 
النادر أيادي حانية، بينما )سوال( نجد إال في 
إلى  مكان  من  وتنتقل   ، شرفها  تبيع  أن  تأبى 
آخر،بحثاً عن مأوى، وذلك من خالل السيارات 
أنماط  على  نتعرف  مرغمة،  بها  تستجير  التي 
الذي تتعدد مشاربه وأفكاره، وننتقل  المجتمع 
وجدا  سيارة  يستقالن  رجلين  إلى  بعدها 

سوال الجزائرية... 
صرخة امرأة تواجه قسوة مجتمع!

تباعاً،  فحولتهما  لتفريغ  فرصة  )سوال(  في 
وإال  اإلذعان  وعليها  الخمر،  احتسيا  أن  بعد 
مصيرها الضرب، لو حاولت الفرار، في السيارة 
يستمعان ويرددان أغنية بموسيقى صاخبة، في 
اللحظة نفسها، انطلق صوت أذان الفجر، فأغلقا 
األذان،  من  االنتهاء  وبمجرد  المذياع، خشوعاً، 
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طارق �ل�ضناوي

tarekelshinnawi@yahoo.com

)برلني( مينح ج�ائزه للمراأة!

أنهى الشهر الماضي مهرجان برلين دورته االستثنائية، والتي حملت رقم )72( لم 
تكن األهم وال األكثر نجاحاً، بالعكس عانت الكثير من التراجع سواء في اختيار األفالم 
أو التنظيم، ولكن ظلت الصفة المميزة للمهرجان تتمثل في انحيازه غير المشروط 
للمرأة، وهكذا كان للمرأة النصيب األوفر في جوائز المهرجان )الدب الذهبي( ألفضل 

الفيلم و)الدب الفضي( ألفضل أداء تمثيلي.
وكأن المهرجان يعيد لألذهان تجربة قاسم أمين المفكر المصري الذي ظهر في 
بين  المساواة  شعار  يرفع  كان  المرأة،  بمحرر  ولقبوه  عشر،  التاسع  القرن  نهاية 
الجنسين، هكذا من الممكن أن يصف بعضهم على عجالة، مهرجان )برلين( في تلك 

الدورة االستثنائية االحترازية، بأنها ُتشكل ذروة الدفاع عن المرأة المبدعة.
المهرجان، يتباهي بعدد النساء المشتركات في المسابقة الرسمية 7 مخرجات من 

18 فيلماً، وهي نسبة ال تتكرر، في أي مهرجان آخر مثل ) فينسيا ( أو )كان (.
كلنا كعرب مثالً كنا ننتظر أو بتعبير أدق نتمنى،أن تحصل المخرجة اللبنانية نادين 
لبكي بفيلمها ) كفر ناحوم( على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي، لم يسبق أن حققها 
أي مخرج عربي بعد أكثر من 90 دورة من عمر هذه المسابقة األمريكية، تمنينا ألنها 
فقط تستحق، وليس لكونها امرأة، نادين بالمناسبة أيضاً ُتفضل أن ينظر إليها في 

العالم كله كمبدعة لبنانية عربية، وال تعترف بتعبير سينما نسائية.
السينما المصرية باعتبارها هي السينما األم عربياً، قامت أساساً على أكتاف النساء 
العرب، من لبنان مثالً أسيا داغر وماري كويني باإلضافة إلى المصريات بهيجة حافظ 

وعزيزة أمير وأمينة محمد وفاطمة رشدي وغيرهن.
تلك  بعضهم من أجل الدفاع عن المرأة يغفل أن اإلبداع في عمقه يتجاوز تماماً 
التقسيمات، أنا أقف تماماً ضد مبدأ الدفاع عن المرأة بمنحها جائزة ال تستحقها، ولكن 
تنالها ألنها حقاً مبدعة، والحقيقة مثالً أن مهرجان ) برلين( منح جوائزه هذه الدورة 
للمرأة لكونها بالمقارنة األكثر إبداعاً، ولهذا أكره أن يتبدد عمق الدفاع عن حق المرأة 

في بالدنا أحياناً إلى تفاصيل شكلية.
المرأة ال تحتاج الى »كوتة« مثل التي يطبقها رجال السياسة للدفاع عن حقوق 
األقليات وتحديد نسبة تمثيل مسبقة، اإلبداع ال يعرف وال يعترف برجل أم امرأة، 
يظل الفيصل هو الجمال الفني، كما قال الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب ) الشيء 
يقف أمام األجمل(! بين الحين واآلخر نتابع الغضب العارم الذي تكرر في العديد من 
المهرجانات السينمائية،حدث قبل أعوام قليلة في ) كان ( عندما خلت قائمة األفالم في 
المسابقة الرسمية من اسم مخرجة،ووجهت النساء اتهاماً إلدارة المهرجان بالتحيز، 
وهو ما تكرر في )األوسكار( أكثر من مرة، عندما يكتشفون أنه ال توجد امرأة بين 
الخمسة المرشحين لجائزة أفضل إخراج في المسابقة الرئيسة، وأراها غير متعمدة 
وفنون  لعلوم  الدولية  األكاديمية  أعضاء  أغلب  رأي  عن  تعبر  ولكنها  اإلطالق  على 
السينما، التي ُتقيم تلك المسابقة، حتى لو كانت األغلبية من الرجال، فهذا ال يعني أنهم 

منحازون ضد المرأة.
أتذكر في لجنة تحكيم شاركت فيها الختيار أفضل سيناريو وتكونت اللجنة بالصدفة 
من خمسة رجال، منحنا باإلجماع الجائزة مناصفة لسيدتين ألنهما األفضل،ال شيء 
يقف حقاً أمام األجمل، سواء عليه توقيع رجل أو امرأة، أكدها مهرجان )برلين( في 

هذه الدورة، وحتماً ستفعلها باقي المهرجانات!

أكشن
أكمال بضمير مستريح جريمة االغتصاب، هذا 
تفضح  التي  الظالل  من  الكثير  يحمل  المشهد 

بجرأة اإلسالم الشكلي، بكل تنويعاته،
السينما تقدم المشاهد الجريئة ، ليست ألنها 
كذلك، السينمائي ينتقي بعينه الموقف الدال على 
التسعينيات  الجزائر منذ مطلع  التعبير، عاشت 
وحتى 2002 ما أطلقوا عليه )العشرية السوداء( 
كان المتطرفون يذبحون كل من يختلف معهم، 
ويسعون لتطبيق ما وصفوه عنوة باإلسالمي، 
اإلرهابية  التنظيمات  الثالثة  األلفية  في  ابتعدت 
تزال  ال  أفكارهم  أن  إال  المشهد،  صدارة  عن 
تتنفس في الشارع عند قطاع من الناس، ولهذا 
الفيلم  األهداف،  أهم  أحد  فإن فضحهم يصبح 
الضوء  مع  ونفسي  درامي  صراع  في  يدخل 
يبدأ ليالً في عز العتمة وشيئاً فشيئاً مع مرور 
الحياة،  في  الضوء  من  بصيصاً  نلمح  الزمن، 
تزال  ال  لبشر  بعيد  من  وميضاً  أيضاً  ونلمح 

قلوبهم بيضاء تنبض بالشفقة.
أن  األمر سوى  نهاية  في   ) تجد) سوال  ال 
تضع ابنتها في صندوق خشبي وتدفع بها إلى 
ولهذا ستتركها  قاس،  العالم  أن  مرددة  البحر، 
صرخة  تقدم  وكأنها  سيرعاها،  خلقها  ومن 
ويستيقظ،وللمسؤولين  يتحرك  لكي  للمجتمع 
بأن يسارعوا بتقديم الحماية االجتماعية، حتى 

ال يلقى آخرون نفس المصير.
على  استحواذها  برغم  للنهاية  أرتح  لم 
رسالة  توجيه  المقصود  والدموع،  التصفيق 
مظلم وضبابي،إال  المستقبل  أن  تؤكد  مباشرة 
البحر هو فعل  الطفلة في  إلقاء  إلى  اللجوء  أن 
إجرامي ال يمكن تبريره واقعياً أو درامياً،حتى 
قسوة  من  للهروب  الوحيد  الحل  هو  كان  لو 
تعبر  إضاءة  استخدام  فيه  تلمح  الفيلم  العالم، 
ليس فقط عن تغير الزمن الواقعي ولكن النفسي 
وأسمها  الممثلة  وبأداء  )سوال(،  تعيشه  الذي 
المتاحة،  لألوراق  وطبقاً  بحري(  )سوال  أيضاً 
لعبت  ولهذا  حياتها،  من  جزءاً  تحمل  القصة 

البطولة وشاركت في الكتابة واإلنتاج.
ليس مهماً أن تعيش الحالة واقعياً لتعبر عنها 
يستطيعون  ال  الواقع  كابدوا  من  بصدق،أغلب 
كفاءة  وبدرجة  بينما  الكاميرا،  أمام  تجسيده 
استعادت  الدور،  بحري  سوال  أجادت  عالية 
الشريط  الفكري،  مخزونها  من  اللحظات  تلك 
أن  بالضبط  يعني  ال  رأيناه  الذي  السينمائي 
تلك هي الحقيقة، فهو ليس فيلماً وثائقياً، ولكن 
واقعي  إلى خط  تستند  عندما  الدرامية  اللمحة 
من  سحرياً،  ووميضاً  استثنائياً  قدراً  تحقق 
عبر  ما  بالضبط  هو  وهذا  والدهشة،  الصدق 

عنه)سوال(!
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سياحة

القصور  بزيارة  السياح  من  كبير  عدد  يهتم 
أنحاء  مختلف  في  موجودة  تزال  ال  التي  التاريخية 
على  سياحية  وجهات  القصور  هذه  وتعتبر  العالم. 

مدار العام.
ومن بين الدول السياحية العربية واألجنبية التي 
القصور  زيارة  على  ويحرصون  السياح،  يقصدها 

التاريخية السياحية فيها، هناك:

قصر الحصن -اإلمارات 
اإلمارات  دولة  في  التاريخية  القصور  أكثر  من 

العربية المتحدة جذباً للسياح القادمين من مختلف 
في  الواقع  الحصن  قصر  هناك  العالم،  قارات 

منطقة الخالدية وسط العاصمة اإلماراتية أبوظبي.

اإعداد: �ضايل اأب�فار�س 

وقد ُبني قصر الحصن في تسعينيات القرن الثامن 
والمجتمعات  الساحلية  التجارة  طرق  لحماية  عشر 

المتنامية على جزيرة أبوظبي.
الماضية  السنين  مدار  على  القصر  هذا  وكان 
خصوصاً في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
ومنزالً  للحكم  مقراً   “ ثراه  الله  “طيب  نهيان  آل 
والمجلس  أبوظبي  في  وللحكومة  الحاكمة،  لألسرة 

الوطني االستشاري واألرشيف الوطني. 
ألبوظبي  النابض  القلب  حالياً  القصر  ويمثل 
والشاهد الحي على تاريخها العريق بعدما تحّوله إلى 

متحف وطني إماراتي عام 2018.
 ومن األماكن داخل قصر الحصن التي يشاهدها 
السياح، هناك: برج المراقبة حيث يلتقطون الصور 

القصور التاريخية 
كوجهات سياحية
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به،  المحيطة  الحديثة  والشوارع  وللمباني  للقصر 
والقصر   ،1795 عام  بني  الذي  الداخلي  والحصن 
و1945،   1939 عاَمي  بين  بني  الذي  الخارجي 
ومجموعة من القطع األثرية والمواد األرشيفية التي 

يعود تاريخها إلى 6000 سنة قبل الميالد.
في  والراغبون  والِحرف  الثقافة  هواة  والسياح 
بيت  إلى  التوجه  يمكنهم  وتذكارات،  هدايا  شراء 

الِحرفيين وسط قصر الحصن.
في  التسجيل  يمكنه  السياح  من  يرغب  ولمن 
حصص تدريبية وورش عمل تعليمية وفعالياٍت عامة 
أخرى. ومن األعمال الحرفية التي يشتريها السياح 
من بيت الحرفيين، هناك: منتجات السدو، وهو شكل 
به  تقوم  الذي  البسيط  الهندسي  الغزل  أشكال  من 
وشعر  اإلبل  ووبر  األغنام  باستخدام صوف  نساءٌ 
هذه  أُدِرجت  السدو،  أهمية  بمدى  واعترافاً  الماعز. 
الِحرفة عام 2011 من قبل منظمة اليونيسكو العالمية 
المادي،  غير  العالمي  الثقافي  التراث  قائمة  ضمن 

والذي يحتاج إلى صون عاجل.
من  عدداً  الحصن  قصر  في  السياح  ويشاهد 
حيث  الخوص،  ِحرفة  يمارسون  والنساء  الرجال 
لصنع  النخيل  سعف  تجديل  أو  بنسج  يقومون 
مثل  إماراتية  تقليدية  مختلفة  وأدوات  منتجات 

السرود والمهفة والمكبة والجفير، وغيرها..
يمارسن  النساء  من  عدداً  يشاهدون  وكذلك 

التلي، وهو أحد األشكال التقليدية للتطريز الزخرفي 
متداخل  بشكل  الحرير  أو  القطن  خيوط  باستخدام 
الياقات واألكمام  لتزيين  الذهب والفضة  مع خيوط 

وأطراف الكندورة والثوب.
عدد  السياح  أمام  الِحرفيين  بيت  في  ويعرض 
التي  والِفخاخ  الصيد  وشباك  البحرية  الزوارق  من 

صنعها ِحرفيون إماراتيون.
دخول  الحصن  لقصر  الزائرين  للسياح  ويمكن 
المجّمع الثقافي الذي افتتح عام 1981، والذي يوفر 
لهم ورش عمل وصفوفاً تعليمية ومعارض متنوعة، 
رملية  كثباناً  تشمل  التي  لألطفال  أبوظبي  ومكتبة 
ناعمة وواحًة ونظام األفالج للرّي، حيث تتدفق الكتب 
المكتبة.  منتصف  المذهل  الكتب  جبل  يحتّل  فيما 
والمطاعم  المقاهي  أحد  في  االستراحة  يمكنهم  كما 
الجديدة المنتشرة في محيط قصر الحصن وداخل 
المجمع الثقافي، وتناول األنواع التقليدية والعصرية 

من الطعام والشراب.

قصر عابدين -مصر 
قصر عابدين في جمهورية مصر العربية هو أحد 
أشهر القصور التاريخية السياحية في مصر والعالم، 

والذي يحرص الكثير من السياح على زيارته.
وقد شيد هذا القصر خالل حكم أسرة محمد علي 
باشا، حيث  أمر ببنائه الخديوي إسماعيل فور توليه 
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سياحة

الحكم في مصر عام 1863، ويرجع اسم القصر إلى 
محمد  عهد  في  العسكريين  القادة  أحد  بك  عابدين 
علي باشا، والذي كان يمتلك قصراً صغيراً في مكان 
من  إسماعيل  الخديوي  فاشتراه   الحالي  القصر 
أرملته، وهدمه وضم إليه أراضي واسعة، ثم شرع 

في تشييد هذا القصر. 
وكان قصر عابدين مقراً للحكم الملكي من العام 
والحكم  الثورة  قيام  تاريخ   1952 عام  حتى   1872

الجمهوري في مصر.
قاعات  على  عابدين  قصر  في  السياح  ويطلع 
وصالونات تتميز بألوان جدرانها، فالصالون األبيض 
استقبال  في  يستخدمون  كانوا  واألخضر  واألحمر 

الوفود الرسمية أثناء زيارتها لمصر، ومكتبة القصر 
التي تحتوي نحو 55 ألف كتاب، ومسرح يضم مئات 
بالستائر  معزولة  أماكن  وفيه  المذهبة  الكراسي 
خاصة بالسيدات ويستخدم اآلن في عرض العروض 
حدائق  إلى  باإلضافة  للسياح،  المقدمة  المسرحية 
القصر الغنية بالنباتات والزهور واألشجار المتنوعة.
كما يطلع السياح داخل قصر عابدين على العديد 
من األجنحة مثل الجناح البلجيكي الذي صمم إلقامة 
ضيوف مصر المهمين، وسمي كذلك ألن ملك بلجيكا 
هو أول من أقام فيه، ويضم هذا الجناح سريراً يعتبر 
الزخارف  من  يحتويه  لما  نظراً  النادرة  التحف  من 

والرسومات اليدوية.

وكذلك يطلع السياح على مقتنيات األسلحة العائدة 
والرؤساء  وأحفاده  وأبنائه  إسماعيل  للخديوي 
متحف  في  والموجودة  بعدهم     من  المصريين 
األسلحة، وعلى مقتنيات أسرة محمد علي باشا من 
أدوات وأوان من الفضة والكريستال والبلور الملون 

وغيرها من التحف النادرة.

قصر بيت الدين -لبنان 
التاريخية السياحية في لبنان،  من أبرز القصور 
الدول  من مختلف  القادمون  السياح  يزورها  والتي 
العربية واألجنبية، هناك قصر بيت الدين الواقع في 
قضاء الشوف بمحافظة جبل لبنان، على بعد نحو 40 
كيلومتراً عن العاصمة اللبنانية بيروت، وعلى ارتفاع 

نحو 850 متراً عن مستوى سطح البحر.
وفي نهاية القرن السابع عشر، قام األمير بشير 
لبنان من  إمارة جبل  بنقل عاصمة  الشهابي  الثاني 
بلدة دير القمر إلى بلدة بيت الدين المجاورة، حيث 
عاماً، وسماه قصر   20 مدى  على  ببناء قصره  قام 

بيت الدين.
الدين  بيت  لقصر  الزائرون  السياح  ويعجب 
واألوروبي  الدمشقي  الطرازين  بين  بالمزيج 
القصر  وجدران  أقسام  في  اللبناني  والمعمار 
الخارجية والداخلية. ويشاهدون فسيفساء مزخرفة 
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الرخام اإليطالي، وأبراج مربعة، وقاعة واسعة،  من 
والدار  الوسطى  والدار  الحريم  دار  أقسام هي:  و3 
الخارجية، وقاعات كانت مخصصة لتمارين ركوب 
وغرف  واالحتفاالت،  االستعراضات  وإقامة  الخيل 
سكان وضيوف القصر، ومتحف القصر الذي يضم 
قطع حلي ذهبية وأسلحة ومقتنيات من القرنين الـ 

19 والـ 20.
الدين  بيت  لقصر  السياح  زيارة  كانت  وإذا 
يصادفوا  أن  الممكن  فمن  الصيف،  أشهر  خالل 
وكبار  عائلته  وأفراد  اللبنانية  الجمهورية  رئيس 
الصيفي  المقر  هو  الدين  بيت  قصر  ألن  الزائرين، 
بفعاليات  االستمتاع  يمكنهم  كما  اللبنانية.  للرئاسة 
مهرجان بيت الدين الدولي الصيفي من حفالت فنية 

وموسيقية ومسرحية.

قصر فرساي- فرنسا
على  العالم  أنحاء  مختلف  من  السياح  يحرص 
زيارة قصر فرساي التاريخي، والذي يقع على بعد 
20 كيلومتراً من العاصمة الفرنسية، وبني عام 1624 
كبيت ريفي صغير لملك فرنسا لويس الثالث عشر 

خالل رحالته للصيد.
البيت  بتوسعة  الرابع عشر  لويس  الملك  أمر  ثم 
عاماً،   16 بناؤه  استغرق  فخم  قصر  إلى  وتحويله 

وأصبح المقر الرئيس للسلطة الفرنسية. 
فيليب  لويس  الملك  حوله   ،1833 عام  وفي 
من  العديد  إليه  وضم  فرنسا،  لتاريخ  متحف  إلى 
الرسومات واللوحات والمنحوتات التي تمثل أحداثاً 

وأشخاصاً من تاريخ فرنسا.
ويجول السياح في مختلف أرجاء قصر فرساي 
المكون من ثالثة طوابق، ومباٍن عدة متقابلة، والذي 

ترتفع واجهته الرئيسة إلى نحو 80 متراً، ويحتوي 
الملك  ارتداء  وغرفة  نافذة،   2000 من  أكثر  على 
للمالبس، وغرفة للبلياردو المزينة باأللواح الخشبية 
المنحوتة على الجدران، وغرفة الملك لويس الخامس 
ساعاته  مجموعة  لوضع  خصصت  التي  عشر 
الكبيرة، وقاعات االستقبال، وغرف الضيوف، وغرف 

العاملين في المطبخ والمكتبة.
ويطلع السياح على قاعة المرايا المطلة على حدائق 
القصر، والتي تحتوي على 17 قوساً مكسواً بالمرايا، 
وكل قوس منها يحتوي على 21 مرآة تعكس النوافذ 
المطلة على الحدائق، و357 مرآة، والعديد من الثريات 
الفاخرة، وشقة الملك التي تضم سبع قاعات كبيرة، 
ومقتنيات  وأثاث  النبالء،  وصالون  الملكة،  وحجرة 
من الذهب الخالص، والعديد من قطع األثاث النفيسة، 
منحوتة،   3000 من  وأكثر  الثمينة،  الفنية  واللوحات 

و6000 لوحة زيتية. 
فرساي  قصر  حدائق  في  السياح  يجول  كما 
التي تقدر مساحتها ب 800 هكتار، وتوصف بأنها 
كبيراً  عدداً  وتضم  العالم،  في  الحدائق  أجمل  من 
أشجار  بينها  ومن  والنادرة،  المعمرة  األشجار  من 
1000 شجرة  أكثر من  الحديقة  الفاكهة، حيث تضم 
والمنحوتات،  أنواعها،  بمختلف  والزهور  برتقال، 

والمقاعد المريحة، وممرات للمشي.
نافورة   50 القصر  حدائق  في  السياح  ويشاهد 
هيئة  على  المصممة  التونا  نافورة  أشهرها  مياه، 
ثالث  تعمل  والتي  طبقات  أربع  من  زفاف  كعكة 
من  المصنوعة  أبولو  ونافورة  األسبوع،  في  مرات 
يركب  أبولو وهو  من  والمستوحاة  الخالص  الذهب 
ونافورة  نبتون،  ونافورة  القديمة،  الحربية  مركبته 
التنين، باإلضافة إلى القناة المائية الكبرى التي يبلغ 

طولها1670 متراً.

قصر البرايكرز- أمريكا
الواليات  في  التاريخية  السياحية  الوجهات  ومن 
أحد  البرايكرز  قصر  هناك  األمريكية،  المتحدة 
القصور التاريخية الفخمة  لعائلة فاندربلت  الثرية 
جداً. ويقع هذا القصر الفخم في جادة أوكرا بوينت 

في مدينة نيوبورت بوالية رود أيلند األمريكية. 
أصل  من  أمريكية  عائلة  هي  فاندربيلت  وعائلة 
هولندي ثرية جداً واشتهرت ببناء القصور الفخمة، 
تاريخياً  معلماً  أصبح  الذي  البرايكرز  قصر  ومنها 
لجمعية  حالياً  تابع  وهو   ،1994 عام  أمريكياً  وطنياً 
إدارته،  تتولى  التي  نيوبورت  مقاطعة  على  الحفاظ 

وهو مفتوح لزيارة السياح طوال السنة.
الحديقة  القصر  هذا  في  السياح  جولة  وتشمل 
والسرداب،  واألشجار،  والزهور  بالنباتات  المليئة 
والطوابق الثالثة والعلية، والصالة الكبيرة، والمكتبة، 
وغرفة  فاندربلت،  عائلة  إقامة  وغرف  والمطبخ، 
االستقبال للرجال، وغرفة االستقبال للنساء، والدرج 
الرئيس، والرواق المعمد، وغرفة الموسيقى، وغرفة 
وغرفة  العلوية،  والغرفة  السفلية،  والغرفة  الصباح، 
ومخزن  اإلفطار،  وغرفة  الطعام،  وغرفة  البلياردو، 
على  يتعرفون  حيث  الضيوف،  وغرف  األطعمة، 
العائلة  فيه  تعيش  كانت  الذي  الراقي  المستوى 

والعاملون عندها وضيوفها. 
ويشاهد السياح في كل أقسام هذا القصر المزيج 
والحجر  والخرسانة  الطابوق  بين  الفخم  الهندسي 
الجيري والصلب والبالط والرخام والحديد، باإلضافة 
إلى ألواح نقشت عليها شخصيات أسطورية، وقطع 

أثاث فخمة ونادرة، ولوحات وتماثيل غالية الثمن.
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من هنا وهناك

األلعاب  افتتاح  حفل  من  جانب 
األولمبية الشتوية في العاصمة الصينية 

بكين.

الفوانيس  تحت  يمشون  أشخاص 
الصينية  بالسنة  احتفاالً  التقليدية 

الجديدة  في بكين.

األوكرانية  خاركيف  مدينة  في  نساء 
استعداداً  السالح  استخدام  على  يتدربن 

لغزو روسي محتمل لبالدهن. 
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دراجون مشاركون في الطواف الدولي »القلب الكبير« في الشارقة الذي فاز فيه بوليه جريجا من نادي  شباب األهلي.

مهرجان  في  دينية  طقوًسا  يؤدون  هندوس 
مادهاف نارايان في نيبال. 

موسم  ضمن  تشكيلي  معرض  من  جانب   
وغنية  منوعة  بأجندة  الحافل   2022 الفني  دبي 
من الفعاليات الفنية والثقافية على امتداد شهرّي 

فبراير ومارس.
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من هنا وهناك

 شاشة عمالقة في ميدان بيكاديللي 
في لندن تحتفل بالذكرى السبعين لتولي 

الملكة إليزابيث العرش.

مقر البنك االحتياطي األمريكي  في 
باتريك  رئيسه  توقع  حيث  واشنطن 
هاركر أربع زيادات للفائدة في 2022 

لمجابهة التضخم المرتفع.

الشرطة  بطولة  منافسات  من  جانب   
»موروثنا  شعار  تحت  التراثية  لأللعاب 
الداخلية  وزارة  نظمتها  التي  يجمعنا«، 

ضمن احتفاالتها باليوبيل الذهبي. 
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منظر جزئي يظهر قبراً نبطياً قديماً منحوتاً في موقع الحجر األثري بالقرب من مدينة العال شمال غرب السعودية ويعود 
تاريخه إلى القرن األول قبل الميالد، وهو مفتوح اآلن للسياح.  

القادر  عبد  كمال  المغربي  التشكيلي  الفنان   
في مرسمه قبل انطالق معرضه الفني الحروفي 

في الرباط.

جانب من احتجاج سائقي الشاحنات وأنصارهم 
في اوتاوا بكندا على إلزامية اللقاح في قطاع النقل 
بالشاحنات. اجتذب االحتجاج اهتماًما دوليًا وأصبح 
احتجاجاً أوسع ضد تعامل الحكومة الفيدرالية مع 

جائحة »كوفيد - 19«.  
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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 12 فارقاً بين كال الرسمين

تراثيــــــات:
 - رأى المعلم على شاطئ البحر عقرباً يغرق فقرر سحبه من الماء وعندما أراد القيام بذلك لدغه 
العقرب ونتيجة لأللم سمح للعقرب بالسقوط مرة أخرى في الماء فأخذ يغرق فحاول من جديد سحبه 
فوخزه ثم ألقى به بالماء ُمجدداً، وكان أحد تالميذ المعلم ُيراقبه من بعيد فاقترب من معلمه وقال: عفواً 
يا سيدي ولكن هل أنت عنيد لهذه الدرجة! ال ُيمكنك فهم أنه في كل مرة تقوم بمحاولة سحب العقرب 
من المياه سوف تتلقى لدغة منه، فأجابه المعلم: إن طبيعة العقرب اللدغ وهذا لن يغير في طبيعتي في 
مساعدة اآلخرين ثم وبعد لحظات استخدم المعلم ورقة وسحب العقرب من المياه وأنقذ حياته ثم وجه 
كالمه لتلميذه: ال ُتغير طبيعتك إذا كان شخص ما يسيء إليك فقط اتخذ االحتياطات الالزمة وعندما 
تقدم لك الحياة ألف سبب وسبب للبكاء فعليك أّن ُتبين لها أن لديك ألف سبب وسبب لتبتسم. عليك 
االهتمام بضميرك وبنفسك أكثر من االهتمام بسمعتك. ألن الضمير هو ما أنت عليه وسمعتك هو ما 

يقوله اآلخرون عنك وذلك شأنهم وحدهم.

حكمة وموعظة:
 اتباع الشهوات مثل الصخرة التي تتدحرج من رأس الجبل، حركها من مكانها تنزل وحدها بال تعب، 

إن التعب والصعوبة في إعادتها إلى مكانها.
- إذا رأيت الرجل يدافع عن الحق فيشتم ويسب ويغضب فاعلم أنه معلول النيّة ألن الحق ال يحتاج 

إلى هذا. 

 طرائف العرب: 
- أهدى أحد األدباء في شهر رمضان صديقاً له نوعاً من الحلوى قد فسد مذاقها لقدمها، وبعث معها 
بطاقة كتب فيها: إني اخترت لهذه الحلوى السكر المدائني والزعفران األصفهاني، فأجابه صديقه بعد 

أن ذاق طعمها: والله ما أظن حلواك هذه ُصنعت إال قبل أن تفتح المدائن وُتبنى أصفهان.

 2222الفوارق مارس 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بين كلا الرسمين  فارقا 12دقق النظر جيدا واكتشف 
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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
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كلمة السر

8-لكل طفل- إحدى مدن جمهورية أوكرانيا.
9- طعم مذاق-أكبر جزر اليونان.

10-قبطان السفينة- السريع إلى الحرب.

أفقياً:
الدستور  سن  في  الشعبية  المشاركة   -1

والقانون.
2-اختالف الشكل والمظهر- أثم.

3- تمرين - عالقة ودية.
4- نلحق به ونستوعبه- حرف جر.

5-يطلق على محال التجميل.
6- أحد أبرز مؤرخي العرب وحفاظ الحديث.

7- أرسل وأوفد- يهنئه.
8-من أحياء دمشق القديمة- مدينة تاريخية في 

تركمانستان.
9- تقربت إليها- للنداء.

10- تتقاعس- لقب ممثل تركي.

عمودياً:
1- أقبلت- لقب العب نيجيري لكرة القدم.

2- عاصمة أوروبية- نقيض اقترابه.
3- ذكر في معرض مقاله- رميتم البذور.

4-لهيبها وشدة نارها- لعب وضياع وقت »م«.

< المطلوب تداول األرقام من 1 – 9 بحيث يكون مجموعها 
مطابقاً للمجموع من كل صف أو عمود ويشترط عدم تكرار األرقام 

في عملية الجمع الواحد.

كلمة  أقرأ  الصحيح  الحل  كافة مع  باالتجاهات  الكلمات  تشطب 
السر »جنسية خليجية«

سعادة- راحة- التجاعيد- جوف- عباس- بن فرناس- مصر 
- قنوت- تموز- حصان- أناني- شطر- هرب- أفق- ظبي- خل 

- ذل-ثمن - أريحا- حفل- حر- شك- الضمير- تعادل.

مربع الجمع

5-لقب تركي يدل على االعتبار-بلدة إيرانية.
6- عبقري - ترافقه.

7-تحصل- متشابهة- بعد اليوم »م«.

الكلمات المتقاطعة

 2222كلمة السر مارس 
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 2222الكلمات المتقاطعة مارس 
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 أفق  –المفردات 
ِّ  يةالشعب المشاركة- 1  والقانون لدستورافي َسن 
 اثم –اختلاف الشكل والمظهر  – 2
 علاقة وديه –تمرين  – 3
 حرف جر –به ونستوعبه لحق ن – 4
 ُيطلق على محال التجميل – 5
 أحد أبرز مؤرخي العرب وحفاظ الحديث – 6
 يهنئه – أرسل وأوفد – 7
 مدينة تاريخية في تركمانستان –من أحياء دمشق القديمة  – 8
 للنداء –تقربت اليها  – 9
 لقب ممثل تركي – نتقاعس – 10

 عمودي:
 لاعب نيجيري لكرة القدملقب  –أقبلت  – 1
 نقيض اقترابة –عاصمة أوروبية  – 2
 رميتم البذور –ذكر في معرض مقاله  – 3
 لعب وضياع وقت )م( –لهيبها وشدة نارها  – 4
 بلدة ايرانية – يدل على الاعتبارلقب تركي  – 5
 ترافقه –عبقري  – 6
 بعد اليوم )م( –متشابهة  –تحصل  – 7
 احدى جمهوريات أوكرانيا –لكل طفل  – 8
 أكبر جزر اليونان –طعم مذاق  – 9
 السريع الى الحرب –قبطان السفينة  – 10
 

 2222مربع الجمع مارس 
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صحة

البواسير أوردة بارزة ومنتفخة في فتحة الشرج 
نتيجة  تتكون  المستقيم،  من  السفلي  الجزء  وفي 
لمجهود أثناء عمل األمعاء أو نتيجة لضغط شديد 
على هذه األوردة، كما يحدث في فترة الحمل مثالً.

شلبي  عبدالعزيز  محمد  يوسف  الدكتور  يقول 
اختصاصي جراحة في إدارة الخدمات الطبية في 
وزارة الداخلية، إن مرض البواسير أحد األمراض 

الشائعة جداً وُيصيب نحو نصف البالغين تقريبًا.
في  تحسن  يحصل  األشخاص  غالبية  ولدى 
العالج  وسائل  استخدام  بعد  البواسير  أعراض 
البيتية لعالج البواسير وتغيير نظام الحياة المتبع.

أنواع البواسير
هناك أربعة أنواع من البواسير وهي:

- البواسير الخارجية
تتواجد على فتحة الشرج مباشرة على السطح 
دائًما  مرئية  غير  وتكون  البراز،  منه  يخرج  الذي 
سطح  على  كتل  شكل  على  أحياناً  ُترى  ولكنها 
عادًة مشكلة  الخارجية  البواسير  تعد  الشرج. وال 

طبية خطيرة.

اإعداد: اأماين اليافعي

- البواسير الداخلية
رؤيتها  ُيمكن  وال  المستقيم،  في  عادًة  تتواجد 
دائًما ألنها عميقة جًدا فال تكون مرئية من فتحة 

الشرج.
البواسير الداخلية ليست خطيرة عادًة وتميل إلى 

أن تختفي من تلقاء نفسها.
- البواسير الهابطة

البواسير  تتورم  الهابطة عندما  البواسير  تظهر 
البواسير  وتبدو  الشرج،  بفتحة  وتلتصق  الداخلية 
المتدلية، مثل: كتل حمراء متورمة، أو نتوءات خارج 

فتحة الشرج.
- البواسير المخثورة

يحتوي الباسور الخثري على جلطة دموية داخل 
نسيج البواسير، وقد تظهر على شكل كتل أو تورم 

حول فتحة الشرج.
ُيمكن أن تحدث جلطات الدم في كل من البواسير 

الداخلية والخارجية.

أعراض البواسير
البواسير تختلف من  إن  الدكتور يوسف  يقول 

شخص آلخر، كما تختلف باختالف نوعها.

أعراض البواسير العامة 
في حالة اإلصابة بالبواسير بشكل عام قد تظهر 

األعراض اآلتية:
- النزيف غير المؤلم أثناء حركة األمعاء، أحياًنا 
ُيمكن مالحظة القليل من الدم األحمر الالمع على 

ورق التواليت أو على حوض المرحاض.
- الحكة أو التهيج في منطقة فتحة الشرج.

- األلم أو اإلحساس بعدم الراحة.
فتحة  خارج  والبارزة  الظاهرة  البواسير   -

الشرج.
- انتفاخ حول الفتحة الشرجية.

- نتوء مؤلم أو شديد الحساسية بجانب فتحة 
الشرج.

- تسرب البراز.

على  باالعتماد  البواسير  أعراض  اختالف 
نوعها

اختالف  عن  الناتجة  البواسير  أعراض  تختلف 

البــواســـير .. أسبابها وطرق الوقاية منها
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موقع البواسير:
أعراض البواسير الداخلية

المستقيم  داخل  الموجودة  البواسير  أعراض 
ُتسبب  ال  وعادًة  بها،  الشعور  أو  رؤيتها  ُيمكن  ال 

شعوًرا بعدم الراحة.
لكن الُجهد أو الَحْرق عند عبور البراز قد ُيؤدي 
إلى جرح السطح الخارجي الدقيق من البواسير مما 

ُيسبب النَّْزيف.
أحياًنا خاصة عند بذل الجهد قد تندفع البواسير 
الداخلية إلى الخارج وهذه ُتدعى البواسير البارزة، 
أو البواسير الهابطة، ومن الممكن أن ُتسبب األلم 

والحكة.

أعراض البواسير الخارجية
وتهيجها  استثارتها  البواسير  أعراض  أهم  من 

ُيمكن أن ُتسبب الحكة أو النزيف.
البواسير  الدم  يشّد  قد  األحيان  بعض  في 
أو  َخثرة  فتتكون  الداخل  نحو  ويجذبها  الخارجية 

جلطة ُتسبب ألًما شديًدا، وانتفاًخا، والتهاًبا.

أسباب وعوامل خطر البواسير
تميل األوردة الموجودة حول فتحة الشرج عادًة 
إلى االنقباض نتيجة للضغط ومن الممكن أن تنتفخ، 
األوردة نتيجة للضغط الشديد في المنطقة السفلية 

من المستقيم.

أسباب البواسير
من أسباب مرض البواسير:

- العامل الوراثي.
- التقدم في السن، ألن األنسجة الداعمة ألوردة 
مع  وتنقبض  تضعف  الشرج  وأوردة  المستقيم 

تقدم السن.

العوامل التي تزيد خطر اإلصابة
ُيمكن أن تنجم البواسير عن أحد العوامل اآلتية:

- الجهد أثناء عمل األمعاء.
حوض  على  والمتواصل  المطول  الجلوس   -

المرحاض.
- اإلسهال المزمن أو اإلمساك المزمن.

- الوزن الزائد.
- الحمل.

- اإلتيان من الدبر.

مضاعفات البواسير
حصول مضاعفات هو أمر نادر، لكن إن ُوجدت 

فهي قد تشمل:
المرض  نتيجة  المزمن  الدم  فقدان  الدم:  -فقر 

ُيمكن أن ُيسبب فقر الدم.
-البواسير المخنوقة: يحدث ذلك نتيجة توقف 
تزويد الدم إليها فتختنق، األمر الذي ُيمكن أن يؤدي 
إلى ألم حاد، ثم إلى موت النسيج في نهاية المطاف.

تشخيص البواسير
البواسير.  نوع  باختالف  التشخيص  يختلف 

      د. يوسف شلبي

يقوم الطبيب بالتشخيص عن طريق ما يأتي:
-تشخيص البواسير الخارجية: يستطيع الطبيب 

تشخيص المستقيم والشرج بالنظر فقط.
يحتاج  األولي:  الداخلية  البواسير  تشخيص   -
الطبيب إلى إدخال إصبعه مغطى بقفاز مطاطي إلى 

داخل المستقيم.
- تشخيص البواسير الداخلية المتقدم: يفحص 
والمستقيم  األمعاء  من  السفلي  الجزء  الطبيب 

بواسطة: 
- منظار الشرج. 

- منظار المستقيم.
عن  عبارة  المناظير  هذه  السيني:  المنظار   -
أنابيب لينة ومضيئة ُتتيح للطبيب إمكانية النظر في 

داخل فتحة الشرج والمستقيم.

طرق عالج البواسير
هنالك العديد من الطرق الفعالة لمعالجة المرض، 
على  أنواع  عّدة  إلى  البواسير  عالج  ينقسم  كما 

النحو اآلتي:

األدوية
إن كانت إصابتك بالبواسير ُتؤدي إلى شعورك 
باالنزعاج فقط، فقد يصف لك الطبيب بعض األدوية 
التي ُتباع من دون وصفة طبية، مثل: الكريمات، أو 

المراهم، أو التحاميل.
مثل:  مواد،  على  تحتوي  األدوية  هذه 
على  تعمل  التي  وليدوكايين  الهيدروكورتيزون 

تخفيف األلم والحكة ولو بشكل مؤقت.
كما إن هناك الكريم الذي يحتوي على السترويد 
وُيباع من دون وصفة طبية ألكثر من أسبوع إال 
بهذا  القيام  حيث  بذلك،  الطبيب  نصحك  حال  في 
األمر من شأنه أن ُيسبب ترقق الجلد في المنطقة.

االستئصال
إلى  الخارجية  بالبواسير  إصابتك  تسببت  إن 
األغلب  على  الطبيب  سيقوم  مؤلم  تخثر  حدوث 
شق  إحداث  طريق  عن  التخثر  هذا  من  بالتخلص 
استئصال  باسم  ُيعرف  والذي  التخثر  لتصريف 

الخثرة.
هذه العملية فعالة بشكل كبير في حال تطبيقها 

في  الخثرة  تكون  لحقت  التي  ساعة   72 خالل 
المنطقة.

اإلجراءات البسيطة
وفي حال كانت إصابتك بالبواسير مترافقة مع 
نزيف وألم فقد ينصحك الطبيب باالستعانة بواحدة 
من اإلجراءات الداخلية ذات الحد األدنى، وباإلمكان 
إلى  الحاجة  دون  من  الطبيب  عيادة  في  تطبيقها 

تخدير. 

عالج البواسير بالشريط المطاطي
يقوم الطبيب بوضع شريط أو اثنين من المطاط 
حول قاعدة الباسور الداخلي ليمنع تدفق الدم إليه 
هذا  ُيسبب  قد  فقط،  واحد  أسبوع  خالل  ليسقط 
من  أيام   4  -  2 بعد  يبدأ  قد  الذي  النزيف  العالج 

العملية، ولكنه نادًرا ما يكون حاداً.

المعالجة بالتصليب
بحقن  الطبيب  يقوم  العالجية  اآللية  هذه  خالل 
بهدف  البواسير  أنسجة  إلى  كيميائي  محلول 
تسبب  ال  الحقن  هذه  أن  من  وبالرغم  تقليصها، 
الشريط  من  فعالية  أقل  تكون  قد  أنها  إال  ألم  أي 

المطاطي.

عالج البواسير بالتخثر 
أو  الليزر،  استخدام  على  تعتمد  التخثر  تقنيات 
الحرارة، أو ضوء األشعة تحت الحمراء، هذا األمر 
الداخلي  الباسور  تصلب  إلى  ُيؤدي  أن  شأنه  من 

ومن ثم ذبوله.
الجانبية، كما  اآلثار  هذا اإلجراء مرتبط ببعض 
إن فرص عودة ظهور الباسور تكون أكبر مقارنة 

بالعالج عن طريق الشريط المطاطي.

العمليات الجراحية
إن لم ُتجد العالجات السابقة نفًعا وكان حجم 
باالستعانة  الطبيب  ُينصحك  فقد  كبيًرا،  الباسور 

بالعمليات الجراحية المتوفرة. 
من  بالتخلص  الجراح  يقوم  العملية  هذه  في 
وقد  النزيف،  ُتسبب  والتي  الزائدة  األنسجة 
مع  المترافق  الموضعي  التخدير  الجراح  يستخدم 
التهدئة، ُتعد هذه العملية األكثر فعالية والتي ُتساعد 

في عالج البواسير بشكل كامل.
المثانة  إفراغ  في  صعوبة  العملية  ُتسبب  قد 

بشكل كلي، والتهابات في المسالك البولية.

تقصير البواسير
إلى  الدم  تدفق  منع  إلى  تهدف  العملية  هذه 
أنسجة البواسير وُتستخدم فقط في حالة البواسير 

الداخلية.
من  أقل  العملية  هذه  مع  المترافق  األلم  يكون 
السابقة ولألسف تكون فرص اإلصابة بالبواسير 

مجدًدا أكبر.
النزيف، وألماً، واحتباساً في  العملية  قد ُتسبب 

البول. وكل هذه األمور وارد حدوثها بعد العملية.
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تغذية

الجوع رد فعل طبيعي للمعدة الفارغة ويسبب 
شعوراً بالقرصة أو بالفراغ في البطن.

مستوى  ينخفض  فترة  منذ  تأكل  ال  عندما 
ينخفض  وعندما  الدم،  في  )الجلوكوز(  السكر 
الهرمونات  بشكل كبير فإنه يطلق سلسلة من 
منها الكورتيزول )هرمون التوتر( واألدرينالين 
في  إطالقها  يتم  الهروب(،  أو  القتال  )هرمون 
في  السكر  توازن  وإعادة  لرفع  الدم  مجرى 
الدم. لكن آالم الجوع قد تحدث حتى لو لم يكن 
الجسم بحاجة إلى الطعام وقد تشمل أعراضه 

التعب والتهيج والدوار.

ندى زهري االأديب

مديرة اإدارة التغذية املجتمعية، م�ضت�ضفى ت�ام 

ما هي أسباب نوبات الجوع؟
1. هرمون الجوع

قد يؤدي إطالق هرمون الجريلين في الجسم 
آالم  إلى  للشخص  العاطفية  والحالة  والجفاف 
الجوع، يقوم الدماغ بإطالق الهرمون استجابًة 

لمعدة فارغة أو تحسباً للوجبة التالية.
يحفز الجريلين الجسم إلفراز أحماض المعدة 
تبدأ  الطعام  تناول  يتم  لم  فإذا  الطعام،  لهضم 
المعدة مما  بطانة  المعدة في مهاجمة  أحماض 

يسبب آالم الجوع.
2. جودة الطعام المتناول

قد تحدث آالم الجوع حتى عندما ال يحتاج 

ألن  وذلك  الحرارية.  السعرات  إلى  الجسم 
هرمون الجريلين يتفاعل مع هرمون األنسولين 
ويؤدي  الدم،  في  السكر  نسبة  ينظم  الذي 
ارتفاع  إلى  األنسولين  مستويات  انخفاض 

مستويات هرمون الجريلين وبالتالي الجوع.
تحتوي الوجبات السريعة على كميات عالية 
ويسبب  البسيطة  والكربوهيدرات  السكر  من 
األنسولين،  مستويات  في  حاداً  ارتفاعاً  تناوله 
على  الجريلين  يزداد  ثم  انخفاض سريع،  يليه 
الرغم من أن الطعام استهلك قبل ساعة واحدة 
كميات  تناول  يؤدي  قد  الطريقة  بهذه  فقط. 
زيادة  إلى  الجودة  رديء  الطعام  من  كبيرة 

نوبات الجوع والدفاعات التغذوية
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الجوع والتسبب في استجابة الجسم لآلالم.

3. الجفاف
بين  التمييز  يستطيعون  ال  الناس  من  كثير 
جًدا.  متشابهة  األعراض  ألن  والعطش  الجوع 
المعدة،  آالم  مثل  أعراضاً  العطش  يسبب  وقد 

والتهيج، والدوار.

4. البيئة
في  آالم  من  األشخاص  بعض  يعاني 
االستجابة للروائح والمشاهد، كثير من الناس 
المخبوزات  لرائحة  جسدية  استجابة  لديهم 
الطعام  صور  تتسبب  قد  الطهي،  أو  الطازجة 
على التلفزيون أو عبر اإلنترنت في تسييل لعاب 
الفم. وهذا النوع من الجوع قد ال يكون قائماً 
على الحاجة إلى الطعام إال أنه يسبب أعراضاً 

جسدية حقيقية، بما في ذلك آالم الجوع.

5. قلة النوم
والوزن  الطعام  تناول  في  اإلفراط  ارتبط 
الزائد بالحرمان من النوم، ويبدو أن آالم الجوع 

قد تكون مرتبطة بنقص النوم أو قلته.
قلة  أن  إلى   2016 عام  أجريت  دراسة  تشير 
تجعل  كيميائية  مادة  تأثيرات  من  تزيد  النوم 
تناول األطعمة الحلوة والمالحة وعالية الدهون 
المحرومون  المشاركون  تناول  جاذبية.  أكثر 
من النوم وجبة تحتوي على 90% من سعراتهم 
الحرارية اليومية لكنهم لم يتمكنوا من مقاومة 

األطعمة السريعة بعد ساعتين فقط.

6. الحالة العاطفية
قد يخطئ الناس في إشارات أدمغتهم للطعام 
قد  الحاالت،  بعض  في  الجوع  آالم  أنها  على 
في  الشخص  يكون  عندما  الموقف  هذا  يحدث 
أن  إلى  األبحاث  تشير  شديدة.  عاطفية  حالة 
تجعل  قد  األخرى  السلبية  والمشاعر  التوتر 
الطعام  إلى  ماسة  بحاجة  وكأنه  يبدو  الجسم 

حتى وإن لم يكن كذلك.

7. األدوية والحاالت الطبية
قد تحدث آالم الجوع بسبب حاالت طبية في 
حاالت نادرة، الذين يعانون من ضغوط التمثيل 
الغذائي مثل مرضى السكري حيث يزداد الجوع 

عند انخفاض نسبة السكر في الدم.
في  مرض  أو  عدوى  وجود  إلى  يشير  قد 
إذا حدثت  عناية طبية  يتطلب  الهضمي  الجهاز 

اإلسهال،  مثل  أخرى،  أعراض  بجانب  آالم 
والدوخة، والحمى، والصداع، والغثيان، والتقيؤ، 

والضعف.
قد تتداخل بعض األدوية بما في ذلك بعض 
وإفراز  الجوع  إشارات  مع  االكتئاب  مضادات 

هرمون الجريلين.
سوء  أو  الوزن  نقص  من  يعانون  والذين 
التغذية، مرض السكري، واضطرابات البنكرياس 
الكظرية،  الغدة  قصور  ومتالزمات  الكبد،  أو 
أو  المضاعفات  لخطر  معرضون بشكل خاص 
اآلثار السلبية النخفاض نسبة السكر في الدم 
بسبب عدم كفاية االستجابة التنظيمية المضادة.

كيفية التخفيف من آالم الجوع
• تناول الطعام على فترات منتظمة

يتم إطالق جريلين استجابًة ألوقات الوجبات 
المعتادة لشخص ما. سيضمن االلتزام بجدول 
الوقت  في  المعدة  إلى  الطعام  وصول  زمني 
المناسب لتلبية حامض المعدة الذي تم إطالقه 
وجبات  عدة  تناول  جريلين.  الرتفاع  استجابة 
صغيرة على مدار اليوم، أو تأكد من أن وجبات 
اإلفطار والغداء والعشاء مشبعة ومغذية، ومن 
منخفضة  صحية  خفيفة  وجبات  حمل  المفيد 
والمكسرات  الفاكهة  مثل  الحرارية  السعرات 

عندما تكون خارج المنزل.

• اختر األطعمة الغنية بالعناصر الغذائية
األطعمة  باختيار  األنسولين  تحرر  تجنب 
وجبات  تناول  المعالجة،  من  بداًل  الصحية 

متوازنة تحتوي على:

الفول  مثل  الدهون  من  الخالي  البروتين   •
والعدس والدواجن منزوعة الجلد.

والشوفان  البني  األرز  الكاملة،  الحبوب   •
والكينوا ومنتجات القمح الكامل.

والمجمدة  الطازجة  والخضراوات  الفواكه   •
والمعلبة )بدون سكر مضاف(.

األفوكادو  الموجودة في  الصحية  الدهون   •
والزيتون والمكسرات والبذور.

بدائل  أو  الدسم  قليلة  األلبان  منتجات   •
األلبان.

يجب على الشخص أن يحاول الحد من تناول 
األطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر 
المتحولة،  والدهون  المشبعة  والدهون  والملح 
الخبز  ذلك  في  بما  المكررة  والكربوهيدرات 
تناولها  ويجب  البيضاء  والمعكرونة  األبيض 

باعتدال أو عدم تناولها على اإلطالق.
السعرات  منخفضة  األطعمة  من  التشبع   •

الحرارية.
السعرات  منخفضة  األطعمة  بعض  تعتبر 
تشغل  أنها  يعني  مما  الحجم  عالية  الحرارية 
زيادة  في  تسهم  ال  ولكنها  المعدة  في  حيزاً 
انخفاض  إلى  الممتلئة  المعدة  ستؤدي  الوزن، 
مستويات هرمون الجريلين، مما يخفف من آالم 

الجوع. تشمل هذه األطعمة ما يلي:
• السلطة والعصائر الخضراء.

على  قليالً  المطبوخة  أو  النيئة  الخضار   •
البخار.

• حساء الخضار محلية الصنع.
• حافظ على رطوبتك.

اشرب الماء طوال اليوم بكمية ما ال تقل عن 
المدرة  المشروبات  من  وقلل  يومياً،  أكواب   8
للبول، مثل الكافيين والغازيات التي تسهم في 

الجفاف.
• الحصول على قسط كاف من النوم.

الفراش واالستيقاظ في  إلى  الذهاب  يساعد 
الوقت نفسه كل يوم من هذه المشكلة والهدف 

من النوم لمدة 7 إلى 9 ساعات كل ليلة.
• تدرب على األكل اليقظ وعدم التشويش.

عند تناول الطعام ركز على طعم وملمس كل 
التلفاز  تشاهد  ال  جيداً،  الطعام  امضغ  قضمة، 

أثناء وجبات الطعام.
اإللهاء  ومصادر  المشتتات  استخدم   •
والقراءة، والرقص، وممارسة الرياضة بانتظام. 
تسبب  قد  والتي  السريعة  األطعمة  تجنب   •
انهياراً جديداً للسكر بعد أن تحرض على اندفاع 

السكر ألول مرة. 

              ندى زهير األديب 
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قراءات

تنفرد الدراسات التي ضمها هذا الكتاب بثالث مميزات األولى: أنه تناول تاريخ اإلمارات في 
عصوره المختلفة وصوالً إلى قيام اتحاد دولة اإلمارات العربية المتحدة وفق مقاربة منهجية وضعت 
األحداث في سياقها الصحيح، والكتاب ال يقدم نفسه على أنه جامع مانع لهذا التاريخ الحافل لكنه 
بالمقابل يشتمل على شرائط بحثية متسلسلة لهذا التاريخ وفق المنهجية العلمية التاريخية. والثانية: 
والرصانة  بالخبرة  لهم  مشهود  وباحثين  مؤرخين  بين  وتنسيق  وجهد  تعاون  نتيجة  جاء  كونه 
العلمية، والتحليل الدقيق والموضوعية وبين مركز زايد للدراسات والبحوث وذلك في مسعى لبناء 
مقاربة بين ماضي األمة وتاريخها الحديث. والثالثة: أنه جاء استكماالً لوجود نادي تراث اإلمارات 
ومركز زايد للدراسات والبحوث في مجال تدوين تاريخ اإلمارات وتراثه، ووضعه في خدمة األجيال 

ليتعرف الجيل الحاضر على تاريخ أرضه ووطنه.
يتألف هذا الكتاب من سبعة بحوث تتناول تاريخ منطقة اإلمارات في عصوره المختلفة، وهو 
يجعل من هذه العصور كالً متصل الحلقات مترابط الفصول، يستند إلى أوثق المصادر والمراجع، 
ويلتزم بمنهجية علمية جادة، وهذه البحوث السبعة كتبها كل من: د. أحمد سعيد طربين، ود. جمال 
زكريا قاسم، ود. موزة الدرعي، ود. أحمد الشلق، ود. عبد الرحيم عبد الرحمن، ود. فاروق عمر 

فوزي، واألستاذة شمسة حمد العبد الظاهري.

تاريخ اإلمارات عبر العصور 

الناشر: نادي تراث اإلمارات، أبوظبي،2021، 410 صفحات.
امل�ؤلف: جمم�عة من امل�ؤرخني والباحثني

ذات  المالكة  ساللتها  وكانت  وغنية،  مزدهرة  حضارة  ظل  في  ترعرعت  متميزة  مدينة  هرمز 
األصول العربية تفتخر بانتمائها لملوك ُعمان، كما تعايشت فيها جنسيات متعددة مما أكسبها طابعاً 

فريداً من نوعه.
أسهم موقع مدينة هرمز االستراتيجي الممتاز في إثارة الطامعين؛ فقد تعرضت لغزو العثمانيين، 
وهجوم البرتغاليين بقيادة ألفونسو دي ألبوكيرك، وتم إحباط مؤامرات العدو الذي كان في موقع 

القوة العسكرية.
ويوثق الكتاب تفاصيل دقيقة عن األسر الحاكمة في مملكة هرمز، وعالقاتها مع جيرانها، واألبعاد 
واألسواق  اليومية،  والحياة  والعادات  السكانية،  والتركيبة  واالقتصادية  واالجتماعية،  الجغرافية 

ونظامها، والقوة العسكرية ومظاهرها... وغيرها. 
كان اقتصاد مدينة هرمز يعتمد أساساً على الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات؛ باإلضافة 
إلى الصيد البحري والتجارة، كما أدت ندرة المياه فيها إلى تنظيم ما يسمى برحالت القوارب، وذلك 

لجلب المياه العذبة من الجزر القريبة.
يتألف الكتاب من ثالثة فصول، أولها عن: أمراء هرمز من القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس 
عشر، وثانيها عن: دي ألبوكيرك، وثالثها عن: مملكة هرمز في بداية القرن السادس عشر، ويصل 
المؤلف في بحوث الفصل األخير إلى السواحل والجزر، والجزر واألراضي المحصورة في الخليج 
العربي، واألراضي الخارجية، ثم يصل إلى عمان، ويصف أحوال الطبقة الحاكمة، ويسلط الضوء 

على عدد من المواضيع المهمة األخرى.

امل�ؤلف: جان اأوبان

ترجمة: ناديا عمر �ضربي 

مملكة هرمز

الناشر: األرشيف الوطني، أبوظبي، 2019، الطبعة الثانية، 204صفحات.
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يكشف هذا الكتاب -الذي يحيط بجوانب متعددة من تاريخ وتراث إمارة أبوظبي- عن كينونة 
أبناء المجتمع الظبياني، وتطور اتجاهاتهم وأحوالهم االجتماعية، ونسيج العالقات فيما بينهم، والتي 
تتجاذبها أفكار وآراء متنوعة. ويصور جوانب من الحياة االقتصادية واالجتماعية كتوجه السكان 
نحو الفضاء منذ ستينيات القرن الماضي، وكيف أعجبتهم برامج الرحالت الفضائية مثل أبوللو. 
ويستعرض ظواهر العمران التي فرضت على جهات التخطيط والتنفيذ إنشاء مصانع تخدم النهضة 
أبوظبي  نساء  بعض  عن  أيضاً  ويتحدث  والصناعة.  للبناء  المتنامية  االحتياجات  وتلبي  العمرانية 
اإلمارة. وفصول  قلب  األجانب في  بها  قام  التي  المثيرة  الرحالت  الشفاهية، وعن  المرويات  في 
المعمارية(،  )الدراسات  الثاني:  ويتناول  الجغرافية(،  )الدراسات  عنوان:  أولها  يحمل  الكتاب  هذا 
التراثية  الرابع حول: )الدراسات  الفصل  الثالث في: )الدراسات االقتصادية(، ويدور  فيما يبحث 
مع:  السادس  يتوقف  فيما  األدبية(،  )الدراسات  الخامس:  الفصل  ويتأمل  االجتماعية(  التاريخية 

)المرأة الظبيانية(، وآخر الفصول يرصد )رحالت واستطالعات تاريخية(.
ويشير الكتاب إلى أن النفط لم يجلب معه المال الوفير وحده، ولكنه جلب معه أيضاً أفكاراً وقيماً 
جديدة على منظومة القيم القبلية، وفتح حدود األرض أمام أناس من ثقافات أخرى، وبالرغم من ذلك 

فإن أبناء المجتمع ال يزالون متمسكين بقيمهم وعاداتهم.

يأتي هذا الكتاب في إطار خطة مركز بحوث شرطة الشارقة لدراسة أسباب ودوافع السرقة من 
آراء  الجنائي، ودراسة ميدانية شملت استقصاء  إمارة الشارقة، من مواقع اإلحصاء  المسكن في 

العاملين في البحث والتحري عن الجرائم.
تناول الكتاب ماهية جريمة السرقة وأركانها وعقوباتها والعديد من األبحاث األخرى المختصة 
السرقة تكمن في وقوع  المشكلة في دراسة  أن  إلى  السرقة؛ مشيراً  بالسرقة، وركز في دراسة 
جرائم السرقة من المساكن على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي، مما يؤدي إلى زعزعة األمن 
واألمان بالنسبة للمواطن والمقيم والمجتمع بأكمله، ويعد أمن المجتمع من أهم دعائم التقدم والرقي 
واالزدهار واالستقرار، األمر الذي يتطلب بالضرورة البحث عن الدوافع واألسباب والعوامل المؤدية 

إلى ذلك، َفجاءت هذه الدراسة لتناقش جميع هذه األمور.
فجريمة السرقة هي من الجرائم التي تزعزع شعور المجتمع باألمن وتقلقه على ممتلكاته الخاصة 

والعامة، األمر الذي يدعو األجهزة األمنية كافة للعمل من أجل الحد من انتشار هذه الجريمة.
سعت الباحثة في أحد أقسام الدراسة إلى عرض مجموعة من التقارير والدراسات والبحوث عن 
جرائم السرقة من المساكن على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي، وعملت على إيجاد الحلول 

المناسبة للحد من انتشارها.

جرائم السرقة من المساكن بواقع اإلحصاء الجنائي بإمارة الشارقة 2021-2020

الناشر: مركز بحوث الشرطة، الشارقة، 2021، 99صفحة.
امل�ؤلف: رقية عبداهلل اخلالقي

امل�ؤلف: �ضم�ضة حمد العبد الظاهري

محطات في تاريخ وتراث أبوظبي

الناشر: نادي تراث اإلمارات، أبوظبي، 2021، 259صفحة
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قراءات

يقدم الكتاب سيرة تاريخية وفكرية حول التسامح، متخًذا من العالقات )المسيحية- اإلسالمية( 
مثاالً لدراسة التطورات التاريخية، واألطر الدينية والنظرية واالجتماعية المرتبطة في هذا المجال 
فرص  دراسة  يعزز  اآلخر،  مع  متصالح  لوعي  األديان،  بين  اإليجابي  الحوار  ويؤسس  الحيوي، 

التالقي، ويرسخ الوعي بقيمة التعددية الدينية.
لقد ركزت الدراسات -التي تضمنها الكتاب - على قضايا رئيسة في تاريخ التسامح، فقدمت 
المتسامحة  والسياسات  والخطابات  اإلسالمية«،  المصادر  في  »المسيحية  لتمثالت  جديدة  قراءة 
في تاريخ اإلسالم، بدءاً من االعتزال وصوالً للفلسفة والتصّوف. ودونت للحضور المسيحي في 
إليها كتجربة  ُينظر  التي  األندلس  اإلسالمية في  الحضارة  والعباسي، وتجربة  األموي  العصرين 
األناجيل، وبسورة  في  المسيح  السيد  “ميالد  بـــ  اهتمت  كما  والتالقي،  العيش  في مجال  فريدة 
مريم في القرآن” وانعكاس صورته في التصوف اإلسالمي، من دون أن تغفل أهمية المشتركات 

االجتماعية والدينية بين المسلمين والمسيحيين في الواقع.
يأتي هذا الكتاب في سياق االحتفاء باإلنجازات الراهنة في طريق التعايش، التي توجتها »وثيقة 
األخوة اإلنسانية من أجل السالم العالمي والعيش المشترك« التي احتضنتها أبوظبى عام 2019، 
فانبثقت عنها مجموعة مبادرات تخدم التسامح وترّوج لقيمه، أبرزها اعتماد الجمعية العامة لألمم 

المتحدة، 4 فبراير تاريخ توقيع الوثيقة، يوماً دولياً لألخوة اإلنسانية.

مسارات التسامح في اإلسالم والمسيحية 

الناشر: مركز المسبار للدراسات والبحوث، دبي،2021، 287 صفحة.
امل�ؤلف: جمم�عة باحثني

»الوئام البيئي يالمس حياة اإلنسان في كل مجاالته، وهو مصدر شعوره بالراحة والطمأنينة، 
وصحته العامة، كونه يسهم بشكل رئيس في تغيير نمط حياة اإلنسان؛ لذلك يحرص الشيخ األخضر 
)لقب المؤلف( على االهتمام بالبيئة، وإطالق مبادرات االستدامة، ونشر القضايا والتحديات البيئية 
إمكانات  لها، وتطوير  االبتكارية  الحلول  أفضل  والتكيف معها، والمشاركة في وضع  لمواجهتها، 
وقدرات الشباب، وتشجيعهم على تحمل المسؤولية تجاه هذه التحديات، وتقديم العون والمساعدة 
والنصيحة لهم وللمجتمع«. هذه الكلمات كانت خاتمة الكتاب، وأما موضوعاته فإنها تتوالى كالتالي: 
الذهب،  اإلنسالمي،  الوفاء،  القانون،  العيون،  الحماية،  التجارة،  الواحة،  اإلهدار،  اإلثراء، واإلحسان، 

الساعة، المهنة، الكورونا، الطبيعة االستدامة.
وقد ورد في الكتاب تحت عنوان: “اإلنسالمي” ويريد بهذا المصطلح “اإلنسان العالمي”: أن البيئة 
الطبيعية تشمل كل ما يحيط باإلنسان، من بحار وجبال وسهول، في جميع أحوالها المناخية، وفقدان 
اإلحساس بالمسؤولية داخلنا وحولنا، وإسكات الضمير وتجاهل القيم األصيلة، ستكون له سلبيات 
خطرة جداً، تؤدي إلى اإلخالل بالتوازن البيئي، ويستشهد على ضرورة االهتمام بالبيئة بقول الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه: »بناء اإلنسان وتوازن الطبيعة من مسؤولياتنا«.
وجاء على ظهر الغالف األخير: »... الحياة من حولنا مستمرة، وهي جميلة، فلنتذكر أننا ضيوف 
على هذه األرض، ولسنا بأسيادها؛ ولندرك أنه ال قيمة للقوة والجمال والمال؛ ألنها ال تمنحنا الهواء 

والماء واألرض والثروات...«.

امل�ؤلف: عبد العزيز النعيمي

الوئام مع الطبيعة

الناشر: دار مداد، دبي، 2022، 121 صفحة.
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وأداة  المعاصرة،  الحياة  سمات  من  سمة  بوصفه  االستراتيجي  التخطيط  عن  الكتاب  يتحدث 
إدارية مهمة تستخدمها المؤسسات في تحديد البوصلة االستراتيجية، لذا عملت الدول من خالل 
والتنمية  التقدم  عمليات  في  فعاالً  عنصراً  كونها  االستراتيجية  الخطط  أفضل  لتقديم  مؤسساتها 

وزيادة فعالية األفراد وكفاءتها.
االقتصادية واالجتماعية  بالعمليات  الواعي  التحكم  الكتاب هو:  ُذِكَر في  التخطيط كما  ومفهوم 
استناداً لفهم القوانين العلمية والموضوعية واستخدامها لتحقيق تغيير الطبيعة والمجتمع باتجاه 

تلبية حاجات الناس.
ركز الكتاب في أهداف اإلدارة االستراتيجية، وهي تهيئة المنظمة داخلياً بإجراء التعديالت في 
الهيكل التنظيمي واإلجراءات والقواعد واألنظمة والقوى العاملة بالشكل الذي يزيد من قدرتها على 
التعامل مع البيئة الخارجية بكفاءة وفعالية، وذكر أن اإلدارة االستراتيجية لها خطوات ومراحل متفق 
عليها في الفكر اإلداري واإلدارة االستراتيجية، وهي العلم والفن، ويتمثل العلم في مجموعة من 
المبادئ المستقرة في الفكر اإلداري، أما الفن فإنه يتمثل في قدرة المدير على تطويع تلك المبادئ 

بما يتفق مع طبيعة المنظمة التي يعمل بها.
واهتم الكتاب بأسلوب التخطيط االستراتيجي بوصفه ضرورة إنسانية وأسلوباً في التخطيط 
والتنسيق والعمل، وعملية مستمرة؛ أي لها بداية وليس لها نهاية، وهو كذلك عملية توازنية أي أنه 

البد أن يتوازن اإلنتاج المستهدف مع الطلب عليه لتحقيق أهداف االستهالك المحلي.

يقدم الكتاب جملة من األفكار والمعارف التي التقطتها المؤلفة، وتوضح بها جوانب من مسيرة 
المنطقي  التفكير  التشجيع على  اإلبداع، وقد استهدفت  المبتكرات، ومع  العلوم، ومع  اإلنسان مع 

والتأمل الهادئ في إطار حقيقة العلم والمعرفة.
بدأ الكتاب بالسؤال الدافع للتطور، وهو سؤال المستقبل، الذي يراود اإلنسان منذ فجر التاريخ 
البشرية  أم بعيداً حتى يبلغ مستقبل  المستقبل قريباً  أكان  اليوم: ماذا سيحدث غداً؟ سواء  حتى 

برمتها.
ويدور ثاني موضوعات الكتاب في حقبة التطور الثالثة، ويشير الكتاب إلى أن العالم سيستوعب 

الثورة الثالثة، الثورة التقنية الحديثة التي جاءت بعد الثورة الزراعية والثورة الصناعية.
وفي ثالث الموضوعات “الثنائية التي تولد النجاح” فقد أراد الكتاب بها: التسابق والمنافسة بين 
اثنين من العمالقة، مثل »إيرباص« و»بوينغ« في مجال الطيران، و»فورد« و»جنرال موتورز« في 

صناعة السيارات، و»شركة أبل« و»سامسونج« على صعيد الهواتف الذكية... وهكذا.
ومن عناوين الموضوعات الجذابة في هذا الكتاب الموجه إلى الفتيان: اإلبداع ال يتطلب العبقرية، 
الخطوة المهمة، علوم جديدة وعالم جديد، واالبتكار ليس خياراً وإنما ضرورة، والعلم ليس حكراً 
على العلماء، الماء.. السهل الممتنع، والمستقبل.. الخوف واألمل، وُتعرف الشجرة من ثمارها، ورغبة 

اإلبداع ليست كافية، وسؤال عبثي، وأمام العلم ال مكان للوهم.. وغيرها. 

كلنا علماء

الناشر: نبطي للنشر، أبوظبي، 2022، 96صفحة.
امل�ؤلف: �ضيماء املرزوقي

امل�ؤلف: د. عمر مراد 

التخطيط االستراتيجي

الناشر: دار كنعان للدراسات والنشر، دمشق، 2022، 215 صفحة. 
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علوم و تكنولوجيا

تحظى النفايات والحطام في الفضاء باهتمام 
كبير من المؤسسات التي تعنى بالفضاء لقدرة 
النفايات على التسبب بأضرار فادحة في هياكل 

المركبات الفضائية واألقمار الصناعية. 
حجمها  صغر  مهما  النفايات  تستطيع  كما 
حياة  على  وتشكيل خطر  الهياكل  تلك  اختراق 
كرة  بحجم  النفايات  من  الفضاء،فجسم  رواد 
المضرب ويسير بسرعة 30 ألف كم/ الساعة 
وعشرين  خمساً  تساوي  تفجيرية  قوة  يحمل 

إصبع ديناميت.
األقمار  عدد  فيه  يأخذ  الذي  الوقت  وفي 
الشركات  تشارك  االزدياد  في  الصناعية 
الحطام  تعقب  في  الحكومية  الجهود  الخاصة 

والنفايات الفضائية والتخفيف من أخطارها.
قطعة  تكون  معينة  مدارية  سرعة  وعلى 
فيه  بما  خطرة  الفضائية  النفايات  من  صغيرة 
في  ذلك  وتجلى  صناعي،  قمر  لسحق  الكفاية 
كانت  حيث  الماضي،  العام  من  أبريل  شهر 
كبسولة »سبيس إكس« تطير نحو محطة الفضاء 
الدولية. وكان الطاقم يستعد للنوم عندما أعلن 
مركز القيادة األرضي أن عليهم خالل عشرين 
األجسام  أحد  أمام  سالمة  إجراء  إنجاز  دقيقة 
والذي ربما كان قطعة من مركبة فضاء قديمة. 
يرسم مسار  الرادار  كان  التي  اللحظة  وفي 
نحو  هناك  كان  الفضاء  في  المتحركة  النفاية 
أربعة وثالثين ألف جسم مداري صغير الحجم، 
وتم تعقب تسعة وعشرين ألفاً منها بدقة كافية. 
وكانت القطع ذات الحجم الصغير كثيرة التنوع 
التي  األشكال  عدد  أما  تتبعها،  يصعب  بحيث 
وعشرة  واحد  سنتيمتر  بين  ما  قطرها  يبلغ 

سنتيمترات فقد تجاوز 900 ألف.
فإنها  الدقيقة  األحجام  ذات  األجسام  وحتى 
مايو  شهر  ففي  أيضاً،  أضراراً  تسبب  قد 
قطع  إن  الكندية  الفضاء  وكالة  قالت  الماضي 
نفايات أحدثت ثقباً في الذراع الروبوتية لمحطة 

الفضاء الدولية.
وفي الوقت الذي يتضاعف فيه عدد األجسام 
المدارية فإن الخطر الناجم عنها يزداد، وهناك 

ترجمة: د. ح�ضن الغ�ل 

الكبيرة في الفضاء  العشرات من قطع الحطام 
االصطدامات  نتيجة  عام  كل  في  تنفصل 
ووقود الصواريخ المتفجرة وتمزق الصهاريج 
التي  الشمسية  واألشعة  القديمة  والبطاريات 
لشركة   والمعدن.ووفقاً  الطالء  من  قطعاً  تخلق 
»بريس تيك« لالستشارات في فرجينيا فإنه في 
صناعياً  قمراً   771 هناك  كان   2001 عام  نهاية 
سنوات  عشر  وبعد  األرض،  مدار  في  نشطاً 
ازداد العدد إلى 965 قمراً والذي  تضاعف إلى 

خمس مرات ووصل إلى  4500 قمر. 
الصغيرة  الصناعية  األقمار  أصبحت  وقد 
والرخيصة تجارة مزدهرة، حيث توقع ماسييخ 
كوناكي عالم الفلك في أكاديمية العلوم البولندية 
في وارسو أن يكون هناك نحو 100 ألف قمر 

صناعي نشط في المدار بحلول نهاية العقد.
وهي  الفضاء،  بيانات  مؤسسة  وتقول 
مان«،  أوف  »آيل  في  توجد  صناعية  مجموعة 
وتقوم بمراقبة أخطار االصطدامات الفضائية إن 
إحدى إشارات هذا االزدحام تتمثل في التنبؤات 
والتي  لألجسام  المحتملة  بالتأثيرات  المتعلقة 

تضاعف عددها في السنوات الماضية«.
األجسام  ونوعية  كمية  تزداد  وبينما 
واألشكال في الفضاء فإنه يتوقع معرفة العديد 
الماضي من  التي حدثت في  من االصطدامات 

دون أن يلحظها أحد.

تحذير حول االصطدامات  
الدفاع  لوزارة  التابعة  الرادارات  تعتبر 

األميركية أكبر جهة مزودة للوعي الظرفي، 
ومنذ عشر سنوات كان تحديد الموقع دقيقاً 
ذلك  وحول  األمتار.  مئات  إلى  تصل  لمسافة 
يقول فرانسوا البورت الخبير في وكالة الفضاء 
في  األميركية  العمليات  في  الدقة  إن  الفرنسية 

تعقب الحطام شهدت تحسناً ملحوظاً.
وهناك تقدم كبير يتعلق بسور الفضاء وهو 
نظام أقيم في جزر المارشال للقوات األميركية 
المصنعة وهي شركة  الجهة  موافقة  على  بناء 
الرادار  بصفته  األسلحة  إلنتاج  مارتن  لوكهيد 

الخدمة  بدأ  والذي  العالم،  في  تقدماً  األكثر 
عملية  بمليوني  حالياً  ويقوم   2020 مارس  في 
خمسة  من  قطرها  يبلغ  ألجسام  يومي  رصد 

سنتيمترات فأكثر.
مستوى  سيكون  المناسب  الوقت  وفي 
المواد  عدد  أضعاف  ثالثة  من  أكثر  التمحيص 
التي يتم تحديث مداراتها ضمن دليل إرشادي 
الفضائية  المراقبة  فريق  بواسطة  تعديله  يتم 
الجوية  فاندينبيرج  قاعدة  في  عشر  الثامن 

الفضائية في كاليفورنيا.
األوروبي  االتحاد  يجري   2014 عام  ومنذ 
مشابهة، حيث يعمل سبعة من أعضائه  أعماالً 
كونسورتيوم  ضمن  الفضائية  المراقبة  في 
االتحاد األوروبي لتتبع األقمار الصناعية. وقد 
البيانات  أن  من  القلق  بعض  األوروبيون  أبدى 
تكون  ال  قد  والنفايات  الحطام  األميركية حول 

متوفرة بالحرية المطلوبة. 
ويلعب الكبرياء دوراً في هذا األمر حيث يقول 
البورت إن رواد الفضاء في أوروبا يرغبون أن 
األجسام  لتلك  والرصد  التتبع  عمليات  تجري 
كما  األميركيين،  وليس من خالل  من خاللهم، 

 نفايات الفضاء 
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سيعمل الكونسورتيوم على زيادة عدد األجسام 
التي تضمنها الكتالوج. 

وتتمثل إحدى المشاكل في أنه ال يوجد إجماع 
حول أفضل الوسائل للتنبؤ بالمدار المستقبلي 

لتلك األشكال واألجسام الفضائية.
في  عضواً  كان  الذي  كوناكي  دكتور  يقول 
فرقا  هناك  »إن  األوروبي:  الكونسورتيوم 
نتائج مختلفة وأي بيانات  ًمتنوعة تحقق غالباً 

إضافية ستجعل العملية أكثر دقة«.
ويستعد القطاع الخاص لتكثيف جهوده أيضاً 
وفي شهر أبريل الماضي بدأت شركة ليوالبس

لها  مقراً  السيليكون  وادي  من  تتخذ  التي 
لها  التابعة  الرابعة  الرادار  محطة  تشغيل  في 

والمتخصصة في تتبع أثر الحطام والنفايات.
في  يعمل  الذي  النظام  هذا  انضم  وقد 
أالسكا  في  أخرى  أنظمة  مع  كوستاريكا 
الخامس  النظام  أما  وتكساس،  ونيوزيالندا 
فيتم إنشاؤه حالياً في جزر اآلزور حيث تقوم 
ليوالبس حالياً بتتبع األجسام األكبر من كرات 

المضرب قليالً.
والطاقة  القصيرة  الموجة  طول  ويعني 

على  قادرة  تكون  قد  أنها  للرادارات  العالية 
تتبع وتحديد األشكال التي يبلغ قطر كل منها 
إلى  البيانات  الشركة  تبيع  كما  سنتيمترين. 
الفضاء  ووكاالت  الصناعية  األقمار  مشغلي 
تكون  حيث  األميركية  المسلحة  والقوات 
أفضل  إعداد  على  حريصة  التأمين  شركات 
وقد الحظ  الفضاء.  مركبة  أجل  من  الخرائط 
الوكاالت  أن  الشركة  مدير  سيبيرسلي  دان 
خالل  الحيرة  تصيبها  ما  غالباً  الحكومية 
اإلجابة على الطلبات المتعلقة باحتمال تعرض 

األقمار الصناعية لالصطدام. 
على  العمالء  تدعو  شركته  أن  ويضيف 
وخالل  يشاهدوا  أن  اإللكترونية  صفحتها 
المقترحة  المناورة  ستؤدي  ماذا  إلى  ثوان 
وعبر أسبوع من الزمن قد يواجه أي خطر من 

األشكال التي يضمها دليل ليوالبس.
إضافة إلى استخدام الرادار فإنه يمكن تعقب 
الحطام والنفايات بصرياً، وبالتعاون مع جامعة 
لوكهيد  شركة  تدير  بيرث  مدينة  في  كورتين 
عشرين  يضم  الذي  أوبال  فاير  نظام  مارتن 
في  مختلفة  أجزاء  من  السماء  لمراقبة  كاميرا 

الفجر  بداية  ومن  ساعات  ولعدة  أستراليا. 
الكاميرات  تلك  تعمل  وعندما  الغسق  وحتى 
يزال يضيء  الشمس ال  الظالم كان ضوء  في 
الحطام الذي يدور أعاله حيث تلتقط الكاميرات 
العظيم  النجاح  وتمثل  ثوان.  عشر  كل  صوراً 
لنظام فاير أوبال في تحديد قمر صناعي يبلغ 
قطره نصف متر وعلى ارتفاع 26 ألف كيلومتر. 
أما األشكال األصغر التي تلتقطها العدسات في 
المدارات المنخفضة فقد يصل قطرها إلى ثالثة 

سنتيمترات. 
إن  لوكهيد  في  المدير  دروري  رود  ويقول 
الشركة تخطط اآلن لتوسيع أنشطة نظام فاير 
أوبال حول العالم. وهناك خيار آخر وهو الليزر، 
نبضات  منصةتطلق  أربعين  نحو  يوجد  حيث 
العاكس  االرتجاع  أدوات  ستخدام  با  الليزر 
إن  الصناعية.  األقمار  من  الكثير  على  المثبتة 
المواقع  بحساب  يسمح  العودة  وقت  تسجيل 
محطات  تستخدم  حيث  قليلة  ملليمترات  بدقة 
تستطيع  والتي  قوة  أكثر  نبضات  عديدة  ليزر 
االرتجاع  أدوات  بدون  الحطام  مكان  رصد 

العاكس إلى مسافة متر واحد فقط.
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إشراقات إيمانية

أ. طـالب الشـحي

إشراقات إيمانية

إن تنظيم العالقة بين الناس تقوم على أساس العدل 
البغي  إن  كما  اآلخر،  واحترام  واإلحسان  والرحمة 
المجتمع  تفسد  وألوانه  أنواعه  بكل  والظلم  واالعتداء 

وتقوض أركانه.
لهم  يحقق  بما  وأمرهم  الخلق  خلق  سبحانه  فالله 
استقرارهم وسعادتهم قال سبحانه: )إِنَّ اللََّه َيأُْمُر ِبالَْعْدِل 
َواإْلِْحَساِن َوإِيتَاِء ِذي الُْقْرَبىٰ َوَينَْهىٰ َعِن الَْفْحَشاِء َوالُْمنَكِر 

ُروَن( )النحل:90(. َوالْبَْغِي َيِعُظُكْم لََعلَُّكْم َتَذكَّ
من  العدل  كان  تعالى  الله  أرسله  ورسول  نبي  فكل 
القيم الكبرى والركيزة األسمى في توجيه أقوامهم قال 
سبحانه: )لََقْد أَْرَسلْنَا ُرُسلَنَا ِبالْبَيِّنَاِت َوأَنَزلْنَا َمَعُهُم الِْكتَاَب 

َوالِْميَزاَن لِيَُقوَم النَّاُس ِبالِْقْسِط( )الحديد:25(.
ذميم  خلق  كل  من  الشرعية  النصوص  حذرت  وقد   
الغل  ويورث  والبغضاء  العداوة  يفشي  وتصرف مشين 

والحقد.
وإن شهادة الزور من تلكم األخالق التي حذرت منها 
الفرد  صالح  على  أثر  من  لها  لما  الشرعية  النصوص 

والمجتمع وعلى ديمومة ترابطه ومودته
قال  خطراً  وأشدها  الكبائر  أكبر  من  الزور  فشهادة 
َقْوَل  َواْجتَنِبُوا  األَْوَثاِن  ِمَن  الرِّْجَس  )َفاْجتَنِبُوا  سبحانه: 
عن  عنه  الله  رضي  َبْكَرة  أبي  وعن  )الحج:30(،  وِر(  الزُّ
ِبأَْكبَِر  أَُنبِّئُكم  )أاَل  قال:  أنه  عليه وسلم  الله  النبي صلى 
الَْكبَاِئر؟«- َثالثا- ُقلْنَا: َبلى يا رسول الله، َقاَل: »اإلِْشَراُك 
ِبالله َوُعُقوُق الوالدين، وكان ُمتَِّكئاً َفَجلس، َوَقال: أال َوَقْوُل 
ور(، َفما زال ُيَكرُِّرها حتى ُقلنَا: لَيْتَه  الزور، َوشَهاَدُة الزُّ

َسَكت( رواه البخاري ومسلم. 
قال ابن حجر في قوله: )وجلس وكان متكئاً( يشعر 
بأنه اهتم بذلك حتى جلس بعد أن كان متكئاً، ويفيد ذلك 
بذلك  االهتمام  قبحه، وسبب  الزور وعظم  تحريم  تأكيد 
كون قول الزور أو شهادة الزور أسهل وقوعاً على الناس، 

والتهاون بها أكثر، فإن اإلشراك ينبو عنه قلب المسلم. 
فالحوامل  الزور  وأما  الطبع،  عنه  يصرف  والعقوق 
عليه كثيرة، كالعداوة والحسد وغيرها، فاحتيج لالهتمام 
بتعظيمه وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها من 
إلى غير  الزور متعدية  اإلشراك قطعاً، بل لكون مفسدة 

الشاهد بخالف الشرك فإن مفسدته قاصرة غالباً.
قول الصحابة رضي الله عنهم: )ليته سكت( هو من 
باب الشفقة والرأفة بالرسول صلى الله عليه وسلم لكثرة 
شهادة  من  التحذير  في  والسالم  الصالة  عليه  تكراره 

الزور.
والتدليس  والغش  الحقائق  وقلب  الكذب  هو  والزور: 

والظلم.
الزور:  )وضابط  الله:  رحمه  حجر  ابن  الحافظ  قال 
إلى  يضاف  وقد  به.  هو  ما  على خالف  الشيء  وصف 
الشهادة  إلى  والباطل وقد يضاف  الكذب  فيشمل  القول 
قد  الذي  الكذب  هو  الزور  بعضهم:  وقال  بها.  فتختص 

ُسِوّي وُحسن في الظاهر ليُحسب أنه صدق(.
أو  نفسه  على  ولو  الحق  يقول  بأن  مطالب  فالمسلم 

الوالدين أو المقربين لحرمة ومقام النفس اإلنسانية
اِميَن ِبالِْقْسِط  َها الَِّذيَن آَمنُوا ُكوُنوا َقوَّ قال تعالى: ) َيا أَيُّ
َِّه َولَْو َعلَى أَْنُفِسُكْم أَِو الَْوالَِدْيِن َواأْلَْقَرِبيَن إِْن َيُكْن  ُشَهَداَء لِل
َغنِيّاً أَْو َفِقيراً َفاللَُّه أَْولَى ِبِهَما َفال َتتَّبُِعوا الَْهَوى أَْن َتْعِدلُوا 
َوإِْن َتلُْووا أَْو ُتْعِرُضوا َفإِنَّ اللََّه َكاَن ِبَما َتْعَملُوَن َخبِيراً( 

)النساء:135(.
قال ابن كثير: اشهد الحق ولو عاد ضررها عليك وإذا 
سئلت عن األمر فقل الحق فيه، وإن كان مضرة عليك... 
وقوله: )أَِو الَْوالَِدْيِن َواأْلَْقَرِبيَن( أي: وإن كانت الشهادة 
على والديك وقرابتك، فال تراعهم فيها، بل اشهد بالحق 
الحق حاكم على كل أحد،  وإن عاد ضررها عليهم، فإن 

وهو مقدم على كل أحد.
فمن العدل واإلحسان أال يقول اإلنسان إال الحق وال 

يشهد إال بالحق لتعلق ذلك بحقوق اآلخرين.
الذين  المؤمنين  صفات  كتابه  في  سبحانه  بين  وقد 
)َوالَِّذيَن  تعالى:   قال  به  ويقولون  الحق  يشهدون 
ِكَراماً(  وا  َمرُّ ِباللَّْغِو  وا  َمرُّ َوإَِذا  وَر  الزُّ َيْشَهُدوَن  ال 

)الفرقان:72(.
والمتأمل في شهادة الزور يدرك فظاعة جرمها وأثرها 

على الفرد والمجتمع ومن ذلك:
التحذير من  الكذب، وقد جاء  الزور من  أن شهادة   •
َيْفتَِري  )إِنََّما  سبحانه:  قال   . وتفصيالً  جملة  الكذب 
الَْكِذَب الَِّذيَن ال ُيْؤِمنُوَن ِبآياِت اللَِّه َوأُولَئَِك ُهُم الَْكاِذُبوَن( 

)النحل:105(.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خطبنا عمر بالجابية، 
الله  رسول  كمقام  فيكم  قمت  إّني  النّاس  أّيها  يا  فقال: 
الله عليه وسلّم فينا. فقال: »أوصيكم بأصحابي،  صلّى 
ثّم الّذين يلونهم، ثّم الّذين يلونهم، ثّم يفشو الكذب، حتّى 
َيحلِف الّرجل وال ُيستحلف، وَيشهد الّشاهد وال ُيستشهد. 
أال ال يخلوّن رجل بامرأة إاّل كان ثالثهما الّشيطان، عليكم 
بالجماعة وإّياكم والفرقة؛ فإّن الّشيطان مع الواحد وهو 
من االثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنّة فليلزم الجماعة، 
من سّرته حسنته وساءته سيّئته فذلك المؤمن«. أخرجه 

الترمذي والنسائي.

شهادة الزور
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• أنه بشهادة الزور يتوصل إلى تحليل الحرام 
لَِما  َتُقولُوا  )َواَل  سبحانه:  قال  بالباطل.  واإلتيان 
َتِصُف أَلِْسنَتُُكُم الَْكِذَب َهَٰذا َحاَللٌ َوَهَٰذا َحَرامٌ لِّتَْفتَُروا 
َعلَى اللَِّه الَْكِذب إِنَّ الَِّذيَن َيْفتَُروَن َعلَى اللَِّه الَْكِذَب اَل 

ُيْفلُِحوَن ( )النحل:116(. 
• أن شهادة الزور فيها ظلم لآلخرين باالعتداء 
على أنفسهم أو أعراضهم أو على أموالهم. عْن أَبي 
: أَنَّ رُسول اللَّه صلى  أُمامَة إِياِس ْبِن َثْعلبََة الَحاِرِثيِّ
الله عليه وسلم قاَل:  )َمِن اْقتَطَع َحقَّ امرٍئ ُمْسلٍِم 
ِبيِمينِِه َفَقْد أَْوَجب اللَّه لَُه النَّاَر، وحرَّم َعلَيِْه الْجنََّة، 
َفقاَل لَُه َرُجلٌ: وإِْن َكاَن َشيْئًا يِسيًرا َيا رُسوَل اللَِّه؟ 

َقاَل: َوإِْن َكاَن َقِضيبًا ِمْن أَراٍك ( رواه مسلم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
ِعنَْدُه  َكاَنْت  )َمْن  َقاَل:  َوَسلََّم  َعلَيِْه  اللُه  َصلَّى  الله 
َمْظلَِمةٌ ألَِخيِه َفلْيَتََحلَّلُْه ِمنَْها، َفإِنَُّه لَيَْس َثمَّ ِدينَارٌ َوالَ 
ُيْؤَخَذ أِلَِخيِه ِمْن َحَسنَاِتِه، َفإِْن  أَْن  ِدْرَهمٌ، ِمْن َقبِْل 
لَْم َيُكْن لَُه َحَسنَاتٌ أُِخَذ ِمْن َسيِّئَاِت أَِخيِه َفُطِرَحْت 

َعلَيِْه(  رواه البخاري.
وعند الله يجتمع الخصوم:  )َوَنَضُع الَْمَواِزيَن 
الِْقْسَط لِيَْوِم الِْقيَاَمِة َفال ُتْظلَُم َنْفسٌ َشيْئاً َوإِْن َكاَن 
ِمثَْقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل أََتيْنَا ِبَها َوَكَفى ِبنَا َحاِسبِيَن( 

)األنبياء:47(.
قال سفيان الثوري: "إن لقيت الله بسبعين ذنباً 
تلقاه  أن  من  عليك  أهون  تعالى  وبينه  بينك  فيما 

بذنب واحد فيما بينك وبين العباد.
• أن شهادة الزور هو اعتداء على اآلخرين قال 
سبحانه: )َواَل َتْعتَُدوا إِنَّ اللََّه اَل ُيِحبُّ الُْمْعتَِديَن ( 

)البقرة:190(
شهادة  فانتشار  المجتمع،  على  األثر  سوء   •
الزور يجعل المجتمع مفتقراً للعدل فتنتهك الحقوق 
من  ويفلت  الجرائم  وتكثر  الفوضى  وتنتشر 
المجرم المعتدي من العقاب فيقوى أمره ويستفحل 
شره مّما ُيتيح له ولغيره المجال الرتكاب المزيد 

من الجرائم.
األحقاد  لزرع  "سبب  الزور   شهادة  إن  كما 
والضغائن في القلوب لما فيها ضياع حقوق الناس 
ومن  واإلنصاف،  العدل  معالم  وطمس  وظلمهم، 
الحق  وتعطي  ظلمه،  على  الظالم  تعين  أن  شأنها 
وتعصف  األمن،  أركان  وتقوض  مستحقه،  لغير 

بالمجتمع و تدمره."
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: قدم رجل 
الله عنه  الخطاب رضي  بن  العراق على عمر  من 
فقال: جئتك ألمر ماله رأس وال ذنب )ذيل( فقال 
عمر: وما ذاك؟ قال: شهادة الزور ظهرت بأرضنا، 
بن  عمر  فقال   ، نعم   : قال  ذلك؟  كان  وقد  قال: 
في  ) ال يحبس( رجل  يؤسر  والله ال   : الخطاب 

اإلسالم بغير العدول.
وشهادة الزور لها أنواعها وصورها ومن ذلك:

1.اإلدالء بشهادٍة كاذبٍة أمام القاضي. 
2. تقديم التقارير المزورة. 

3. اإلتيان بفواتير مزيفة للتوصل إلى أخذ حق 
له أو لغيره. 

4. وصف السلعة بأوصاٍف غير صحيحة إليهام 
المشتري بجودتها و بإخفاء العيوب الكائنة فيها.

َِّه(  لِل َهاَدَة  الشَّ َوأَِقيُموا  سبحانه:)  قال  للباطل: 
إذا  الحّق  الطبري: واشهدوا على  )الطالق:2( قال 
استشهدتم، وأدوها على صحة إذا أنتم ُدعيتم إلى 

أدائها.
 ولقد جاء التحذير اإللهي في حق من علم شيئاً 
ثم كتم الشهادة دمن ون اعتبار لما يلحق لآلخرين 
َهاَدَة َوَمْن  من األذى قال سبحانه: )َواَل َتْكتُُموا الشَّ

َيْكتُْمَها َفإِنَُّه آِثمٌ َقلْبُُه( )البقرة:283(.
الله على شيء  العلم: ما توعد  أهل  قال بعض 
كتوعده على كتمان الشهادة حيث قال: )َفإِنَُّه آِثمٌ 

َقلْبُُه(. 
َنْكتُُم  )َواَل  الوصية:  شهود  عن  سبحانه  يقول 
َشَهاَدَة اللَِّه إِنَّا إًِذا لَِّمَن اآْلِثِميَن( )المائدة:106( قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: شهادة الزور من أكبر 

الكبائر وكتمانها كذلك.
الوجه  على  وأداؤها  عظيمة  أمانة  فالشهادة 
الصحيح من أداء األمانة واإلخالل بها هي خيانة 
ُتَؤُدّوا  أَْن  َيأُْمُرُكْم  اللََّه  وجريمة، يقول تعالىٰ: )إَِنّ 

اأْلََماَناِت إِلَى أَْهلَِها( )النساء: 58(.
البر  أهل  عداد  في  بشهاداتهم  والقائمون 
واإلحسان ومن زمرة أهل الفضل واإليمان يقول 
ُهم  )َوالَِّذيَن  المكرمين:  وصف  في  وعال-  -جل 
البغوي:  قال  )المعارج:33(.  َقاِئُموَن(  ِبَشَهاَداِتِهْم 
وال  يكتمونها  ال  أو  بالحق  فيها  يقومون  أي: 

يغيرونها.
وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )أاََل أُْخبُِرُكْم 
َهَداِء، الَِّذي َيأِْتي ِبَشَهاَدِتِه َقبَْل أَْن ُيْسأَلََها(  ِبَخيِْر الُشّ

رواه مسلم.
ومما ينبغي االلتفات إليه أن الشهادة ال تكون 
االستناد  دون  من  الشخص  في  الثقة  على  بناء 
الشهادة وشروطها. فما كان متعلقاً  إلى ضوابط 
فال  وغيرها  والسرقة  والقتل  كالرضاع  بالنظر 
الشهادة إال بالمشاهدة وما كان من شأنه  تصح 
السمع فال يشهد به إال بالسماع والمعاينة لقائله 

كالطالق وغيره.
اإلسالمية  للشؤون  العامة  الهيئة  فتاوى  ومن 

واألوقاف:
س: ما حكم أن يشهد المسلم مع من يثق فيه 
أو  معلومات  على  القضاء  لدى  كالمه  في  ويثق 
أو  الوفاة  تاريخ  مثالً  الماضي  في  حدثت  أشياء 

الوالدة ولو لم يكن لديه علم بذلك؟
- ال يجوز للشاهد أن يشهد على ما لم يحط 
به علماً، فالشهادة من دون علم شهادة زور ولو 
الله تعالى:  بمن يشهد له، قال  كان الشاهد واثقاً 
»والذين ال يشهدون الزور« )الفرقان: 72(. وفي 
عن  بكرة،  أبي  بن  الرحمن  عبد  عن  الصحيحين 
صلى  الله  رسول  قال  قال:  عنه  الله  رضي  أبيه 
قلنا:  الكبائر«  بأكبر  أنبئكم  »أال  وسلم:  عليه  الله 
بالله، وعقوق  »اإلشراك  قال:  الله،  يا رسول  بلى 
وقول  )أال  فقال:  فجلس  متكئاً  وكان  الوالدين، 
الزور، وشهادة  وقول  أال  الزور،  الزور، وشهادة 
ليته  قلنا:  حتى  يكررها  زال  )فما  وفيه:  الزور« 

سكت(. والله تعالى أعلم.

شهادات  بتقديم  الجهات  على  التدليس   .  5
مزورة ألجل التوظيف فيها أو لطلب الترقي فيها 

ونيل وظيفة هو ليس أهالً لها.
وعن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا 
رسول الله أقول: إن زوجي أعطاني ما لم يعطني؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )المتشبع 
بما لم يعط كالبس ثوبي زور( رواه البخاري و 

مسلم. 
والتصرفات،  العقود  وضبط  الحقوق  ولحفظ 
الشريعة  أرست  والشقاق،  الفساد  دابر  ومنع 
اإلسالمية ما يحقق مقاصد وحدة المجتمع ومن 

ذلك ضبط أحكام الشهادة.
َتبَاَيْعتُْم(  إَِذا  )َوأَْشِهُدوا  سبحانه:  قال 

)البقرة:282(
 ويقول عز وجل: )َوأَْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمنُْكْم( 

)الطالق: 2(.
في  اليتامى  أولياء  موصيا  وجل  عز  ويقول 
َدَفْعتُْم  )َفإَِذا  لهم:  والودائع  األموال  تسليم  شأن 
إِلَيِْهْم أَْمَوالَُهْم َفأَْشِهُدوا َعلَيِْهْم َوَكَفىٰ ِباللَِّه َحِسيبًا( 

)النساء:6(.
فمن اتصف بالخيانة أو لم تتوفر فيه شروط 
الشهادة فال يصح قبول شهادته. روى البخاري 
َعنُْه،  اللَُّه  َرِضَي  اللَِّه بن مسعود  َعبِْد  َعْن  ومسلم 
َعِن النَّبِيِّ َصلَّى اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم َقاَل: )َخيُْر النَّاِس 
َقْرِني، ُثمَّ الَِّذيَن َيلُوَنُهْم، ُثمَّ الَِّذيَن َيلُوَنُهْم، ُثمَّ َيِجيُء 
أَْقَوامٌ َتْسبُِق َشَهاَدُة أََحِدِهْم َيِمينَُه، َوَيِمينُُه َشَهاَدَتُه(. 
قال القاري رحمه الله: قيل: ذلك عبارة عن كثرة 
شهادة الزور واليمين، فتارة يحلفون قبل أن يأتوا 

بالشهادة، وتارة يعكسون.
ال  أنهم  يعني   : الله  رحمه  الجوزي  ابن  وقال 
بالشهادة  ويستهينون  أقوالهم،  في  يتورعون 

واليمين  .
فالشهادة من ضروريات الحياة لحفظ الحقوق 
الحكم  الله:  قال شريح رحمه  المجتمع.  وسالمة 

داءٌ والشهادة شفاءٌ فأفرغ الشفاء على الداء. 
وقد كان العلماء يعظمون من أمر الشهادة فال 
يقوم بها إال من تعينت عليه و توفرت فيه مقوماتها

الشهادة  على  يضربوننا  وكانوا  إبراهيم:  قال 
والعهد. )رواه البخاري ومسلم( .

وقد تكون الشهادة واجبة في حق بعضهم إن 
للحق ودفع  للحقوق وبيان  أداء  يترتب عليه  كان 

من العدل والإح�ضان األ 

يقول الإن�ضان اإل احلق 

ول ي�ضهد اإل باحلق لتعلق 

ذلك بحقوق الآخرين.
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تقول مرسيدس-بنز إنها صممت سيارة كهربائية 
قادرة على السفر أكثر 1000 كم ميل بشحنة واحدة، 
لمعظم  المدى  متوسط  أضعاف  ثالثة  نحو  أي 

السيارات القابلة إلعادة الشحن.
إن  األلمانية  السيارات  صناعة  شركة  وقالت 
 VISION اكس  اكس  إي  فيجن  األولي  أنموذجها 
من  ساعي  كيلووات   10 من  أقل  يستهلك   EQXX
الطاقة لكل 100 كيلومتر بسبب التصميم األكثر أناقة 

والكفاءة األكبر والبطاريات ذات الكثافة العالية.
يمكن لمعظم السيارات الكهربائية السفر لمسافة 
إعادة  إلى  تحتاج  أن  قبل  ميل   200 عن  قليالً  تقل 
الشحن، لكن مرسيدس-بنز قالت إن تصميمها يضع 
لـ »قلق المدى«. فالخوف من نفاد الطاقة على  حداً 
الطريق حاجز رئيسي أمام تبني السيارات الكهربائية 
على نطاق أوسع على الرغم من أن معظم الرحالت 

قصيرة نسبياً.
األنموذج األولي في معرض  النقاب عن  وكشف 
في  فيغاس  الس  في  االستهالكية  اإللكترونيات 
األولي  أنموذجها  إن  مرسيدس  قالت  حيث  يناير، 

 999 - خا�س

»يوضح مدى كفاءة الحركة الكهربائية واستدامتها 
ورفاهيتها«.

من المتوقع أن يشكل التصميم األساس للسيارات 
التي ستطرح للبيع في 2024 أو 2025، على الرغم من 
للتكنولوجيا،  التنفيذي  الرئيس  شيفر،  ماركوس  أن 
رفض تحديد متى ستكون بطارية المدى 1.000 كم 

)621 ميل( جاهزة لإلنتاج.
يعرض  من  أول  نكون  أن  المحتمل  »من  وقال: 
سيارة بمدى 1000 كيلومتر في الحياة الواقعية، مع 

بطارية صغيرة كهذه«.
إلى  بحاجة  كانت  مرسيدس  أن  شيفر  وأضاف 
تحديد النطاق الذي يتوقعه المشترون ومقدار ما هم 
على استعداد لدفعه قبل أن تقرر متى تبدأ بيع سيارة 

مثل فيجن إي أكس.
ويأتي األنموذج األولي بعد أقل من شهرين من 
السيارات  لصناعة  سي  أيه  جي  مجموعة  كشف 
أكسيون  الرباعي  الدفع  النقاب عن سيارة  الصينية 
إل إكس بلس، والتي تدعي أنها ستكون قادرة على 

السفر لمسافة 626 ميالً بشحنة واحدة.

وفي سبتمبر، بدأت شركة لوسيد الكهربائية في 
كاليفورنيا في إنتاج سيارة إر بمدى 500 ميل.

وتقوم شركات صناعة السيارات الكبرى بإصالح 
مع  تماشياً  الكهربائية  السيارات  إلنتاج  عملياتها 
التحول عن الوقود األحفوري، حيث تخطط العديد من 
الدول لحظر بيع سيارات البنزين والديزل الجديدة. 
وستحظر المملكة المتحدة مثل هذه المنتجات اعتباراً 

من عام 2030.
عن  مرسيدس-بنز  أعلنت  الماضي  يوليو  وفي 
خطط الستثمار أكثر من 47 مليار دوالر بحلول عام 
2030 لمواجهة تسال وخفض اإلنفاق على تكنولوجيا 

محركات الوقود األحفوري هذا العقد.
داخلي  بتصميم  أكس  إي  فيجن  تتميز  كما 
مصنوع باستخدام مواد مستدامة بما في ذلك الفطر 

والخيزران والصبار والحرير النباتي.
المواد  هذه  مثل  »استخدام  مرسيدس:  وتقول 
يبرهن على إمكانية تحقيق أقصى درجات الرفاهية 
في السيارات من دون استخدام المنتجات الحيوانية 
القصوى.  بالراحة  يضاهى  ال  شعور  خلق  مع   ،

مرسيدس كهربائية بمدى 1000 كم  
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البصمة  النصف  إلى  خفضت  الرائعة  الرحلة  هذه 
الكربونية للجلد وحده«.

الذي يبدو فيه  الوقت  يأتي األنموذج األولي في 
أن بي إم دبليو تجاوزت منافستها اللدودة في سباق 

المبيعات العالمي ألول مرة منذ عام 2015.
وقال بيتر نوتا، رئيس مبيعات بي إم دبليو ، على 
في  األول  المركز  على  بالحصول  »نفخر  إن:  لينكد 
قطاع السيارات العالمي المتميز لعالمة بي إم دبليو 

التجارية في عام 2021«.
سيارة  مليون   1.7 سلمت  دبليو  إم  بي  وسلمت 
متجاوزة   ،  2021 عام  من  األولى  التسعة  لألشهر 

مرسيدس بنز بأكثر من 112000 سيارة.
العالمي  بالنقص  تأثراً  أقل  دبليو  إم  بي  كانت 
الذي عطل خطوط اإلنتاج على  للرقائق اإللكترونية 

مستوى العالم.
انطالقاً  الجديدة تقول مرسيدس:  وعن سيارتها 
كوكبنا  على  لالنبعاثات  الصفري  التأثير  فكرة  من 
الخضراء،  للطاقة  للغاية  المسؤول  واالستخدام 
ذلك.  من  أبعد  إلى  للذهاب  مهندسينا  ألهمنا  فقد 
والكفاءة  النطاق  لنقل  مكثف  بشكل  يعملون  إنهم 
VISION EQXX هي  إن  تماماً.  إلى مستوى جديد 
الحواجز  الختراق  ألنفسنا  وضعناها  مهمة  نتيجة 
التكنولوجية في جميع المجاالت ورفع كفاءة الطاقة 
يمكن  التي  المكاسب  توضح  انها  آفاق جديدة.  إلى 
تحقيقها من خالل إعادة التفكير في األساسيات من 
جميع  في  التطورات  ذلك  يتضمن  الياء.  إلى  األلف 
عناصر نظام الدفع الكهربائي المتطور باإلضافة إلى 

استخدام هندسة خفيفة الوزن ومواد مستدامة. 
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 VISION مرسيدس-بنز  سيارة  »إن  وتتابع 
مستقبل  بها  نتخيل  التي  الطريقة  هي   EQXX
بدأنا   ، الكهربائية. منذ عام ونصف فقط  السيارات 
سيارات  أكثر  إنتاج  إلى  أدى  الذي  المشروع  هذا 
مرسيدس-بنز كفاءة على اإلطالق - مع استهالك 
طاقة مذهل يقل عن 10 كيلووات في الساعة لكل 100 
كيلومتر. يبلغ مداها أكثر من 1000 كيلومتر بشحنة 
واحدة باستخدام بطارية تتناسب حتى مع المركبات 

الصغيرة«. 
ومن خالل تمزيق كتاب قواعد هندسة السيارات، 
تعمل  كهربائية  سيارة  ببناء  مرسيدس-بنز  قامت 
للعصر  الطريق  رحلة  تخيل  تعيد  بالبرمجيات 
تقدمياً  تفسيراً  يقدم  نفسه،  الوقت  في  الكهربائي. 
للرفاهية  األساسية  مرسيدس-بنز  لمبادئ  للغاية 
الحديثة والنقاء الحسي. بدالً من التفكير فقط بزيادة 
حجم البطارية ، ركز الفريق الدولي متعدد الوظائف 
على تعظيم الكفاءة في المسافات الطويلة. لقد فكروا 
الدفع وكثافة  نظام  كفاءة  التوقف في  نقاط  بجميع 
الطاقة والديناميكا الهوائية والتصميم خفيف الوزن.

وملهمة  مثيرة  طريقة   VISION EQXX تعتبر 
تكنولوجيا  في  قدًما  للمضي  تماًما  واقعية  ولكنها 
الطاقة  كفاءة  إلى  باإلضافة  الكهربائية.  المركبات 
للقضايا  شافية  إجابات  تقدم  فإنها  المسبوقة،  غير 
المستدامة هدفها  المواد  المثال،  الملحة. على سبيل 

خفض البصمة الكربونية إلى حد كبير. كما إن شاشة 
UI / UX الممتدة كقطعة واحدة تنبض بالحياة مع 
الحقيقي.  الوقت  في  االستجابة  سريعة  رسومات 
السيارة   UI / UX في  األخرى  العناصر  تساعد 
استخدام  وحتى  كواحد،  مًعا  العمل  على  والسائق 
البشري.  الدماغ  عمل  تحاكي  التي  التكنولوجيا 
وأحدثت عملية التطوير التي يقودها البرنامج والتي 
قدمتها ثورة في طريقة تصميم السيارات الكهربائية.

النقاط الرئيسة
تمتلك VISION EQXX الكثير من مزايا تحسينات 
أولياً  أنموذجاً  النتيجة  وستكون  المبتكرة  الكفاءة 
يوفر مدى أطول من طاقة أقل، ورفاهية أكثر واقعية 
من  والمزيد  بالبيئة،  ضرراً  أقل  تأثير  مع  وراحة 
التنقل الكهربائي مع انبعاثات أقل. وفيما يلي أبرز 

هذه االبتكارات:
- انرجي وزرد: حققت السيارة إنجازات هندسة 
 10 من  أقل  بمعدل  للطاقة  مذهالً  استهالكاً  الكفاءة 
كيلو واط ساعي لكل 100 كيلومتر )كفاءة تزيد عن 6 

أميال لكل كيلو واط ساعي(.
- إلكترك درايف: نظام ثوري جديد يحقق كفاءة 

معيارية بنسبة 95% من البطارية إلى العجالت.
- رينج بستر: أكثر من 1000 كم )أكثر من 620 
ميالً(  بشحنة واحدة على الطرق العامة يضع حًدا 

لقلق المدى.
- كثافة الطاقة: بفضل الخبرة الهندسية والتفكير 
في الفورموال1، قام كيميائيو البطاريات لدينا بضغط 
طاقة EQS في أبعاد سيارة صغيرة. تحتوي حزمة 
من  يقرب  ما  على   VISION EQXX في  البطاريات 
100 كيلو وات ساعي من الطاقة، ومع ذلك فهي أقل 
الحزمة  من   %30 بنسبة  وأخف   %50 بنسبة  حجماً 

.EQS المعيارية الحقيقية في
الخارجيون  المصممون  أنجز  ايروتشامب:   -
يبلغ  جديد  جر  معامل  الهوائية  الديناميكا  وعلماء 

 .0.17
المعاد  المبتكرة  المواد  المستدامة:  المواد   -
تدويرها والنباتية تزيل النفايات من المكبات وتقلل 

من انبعاثات الكربون.
- عقل ابتكاري: تعاون فريق رائد من مهندسي 
لتصميم  السباق  حلبات  خبراء  مع  مرسيدس-بنز 
محرك كهربائي عالي الكفاءة وصغير الحجم وعلبة 

بطارية خفيفة الوزن.
هندسة بيونية:استخدم المهندسون أدوات رقمية 
متقدمة لخفض الوزن وتقليل الفاقد عن طريق إزالة 

المواد الزائدة بمساعدة الطباعة ثالثية األبعاد.
منخفضة  مقاومة  ذات  إطارات  التقدم:  كفاءة   -
للغاية مواكبة للهندسة الديناميكية الهوائية المحّسنة 

مع عجالت مغنيزيوم خفيفة الوزن لزيادة المدى.
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الوزن  خفيفة  الفرامل  أقراص  الخفة:  كبح   -
لـ  جداً  مناسبة  األلومنيوم  سبائك  من  المصنوعة 
الوزن  على  الحفاظ  في  وتساعد   VISION EQXX

منخفضاً.
- كفاءة على الطريق: شاسيه كهربائي فقط مع 
كفاءة  يعطي   F1 الـ  من  الوزن  خفيف  فرعي  إطار 

السباق على الطريق.
الرقيقة  السقف  ألواح  تغذي  شمسية:  طاقة   -
25 كم من  إلى  لمسافة تصل  البطارية  نظام  للغاية 

المدى اإلضافي.
- واجهة اإلنسان واآللة: واجهة مستخدم بدهية 
وذكية مع التوجيه والمساعدة للقيادة الفعالة تضفي 

تناغماً أوثق مع العصر الكهربائي.
الخارجي  التصميم  الحسي: تؤكد روح  النقاء   -
الكهربائية على دورها كسيارة  للمركبة  الداخلي   /

ريادية لمستقبل السيارات الكهربائية بالكامل. 
القيادة  إلى  البيضاء  الورقة  من  التقنية:  السرعة 
 VISION EQXX على الطريق في 18 شهراً فقط. تعد
جزءاً من برنامج تقني يمكنه تكييف التقنيات المبتكرة 

إلنتاج الجملة بشكل أسرع من أي وقت مضى.
تحول   VISION EQXX توضح  التحول:   -
وبرمجية  كهربائية  شركة  إلى  مرسيدس-بنز 

بالكامل.
هو  البرامج  على  القائم  النهج  برمجي:  هدف   -
وعملية  الكفاءة  أهداف  تحقيق  في  النجاح  مفتاح 
التطوير السريع، بما في ذلك نظام إدارة البطاريات 

الرائد. 
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ربما سئم بعضهم من كثرة الحديث عن »كوفيد - 19« وتداعياته، لكن واقع الحال يقول إنه وإن تسرب السأم إلى 
نفوسنا، فذلك ألننا لم نفارق هذه الجائحة منذ عامين وأكثر، وما زالت تتشكل وتتغير تفاصيلها لترفع سقف الحذر 
مرات وتخفضه مرات أخرى، ولكن ما يهمنا ونحن نقرأ ونتابع أخبارها أننا عرفنا كيف نتعايش معها ومع الظروف 
التي خلقتها لنا لتستمر الحياة وتتحقق األحالم وتنجز الخطط التي ركنت لبعض الوقت على األرفف. ولن نبالغ إذا 
قلنا إنه من حسن حظنا أننا في دولة اإلمارات، فقد استطاعت بما اتخذته من تدابير واحترازات، وبما بذلته من جهود 
في حمالت التطعيم لحماية أفرادها استطاعت التخفيف من القيود واإلجراءات، وأتاحت لنا رحابة أوسع في الحياة 
واستمرارية أكبر في العمل مما ساعد على إنجاز الكثير من المشاريع المؤجلة واإلعالن عن الجديد منها إضافة إلى 

المبادرات. 
جائحة »كوفيد - 19« منحت دروساً مجانية للجميع، دروساً للدول والمؤسسات واألفراد، أهم تلك الدروس أن 
االستعداد ألزمات وكوارث ينبغي أن يكون خطة في كل استراتيجية ومشروع وبرنامج، وفي كل قطاع أيضاً، ولعل 
االصطناعي  الذكاء  برامج  في  أيضاً  المبكر  والولوج  والرقمي،  اإللكتروني  للتحول  المبكرة  اإلمارات  دولة  جاهزية 
ساعدها كثيراً على تجاوز أزمة كوفيد19- التي عطلت الكثير من المشاريع في دول أخرى غير اإلمارات، وعطلت 
الحياة فيها أيضاً. فدولة اإلمارات على سبيل المثال عينت في التشكيل الوزاري األخير وزير دولة للذكاء االصطناعي، 
واالقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن ُبعد التي شرعت فيها مع بداية أزمة كوفيد سواء على مستوى المؤسسات 
الحكومية والمدارس والجامعات، وقد أسهم ذلك في صيرورة العمل واستمرارية التعليم فتحققت كل األهداف في 
الوقت الذي تعثرت فيه أهداف دول ومشاريع أخرى. ولم تقف الدولة مكتوفة األيدي بل شرعت في االستفادة من تلك 
الدروس حتى بعد مقاربة الجائحة على االنتهاء وبعد كبح جماحها، فأصبحت االجتماعات االفتراضية جزءاً من واقعنا 
في الحياة العملية على الرغم من رفع الكفاءة االستيعابية في بيئات العمل واألماكن العامة، ألنها ببساطة شديدة قربت 

البعيد وقللت التكاليف والوقت والجهد علينا كثيراً عما كان عليه في مراحل سابقة. 
وألن القيادات في اإلمارات عرفت دائماً وأبداً بأنها القيادة المقنعة بما تتخذه من قرارات وما تصدره من توجيهات 
السيما وهي تطبق ذلك في ممارساتها قبل تطبيقه على عامة الشعب، فقد أصبحت اجتماعاتها الرئاسية وعلى المستوى 
الدولي أيضاً افتراضية، يدل عليه إطالق دولة اإلمارات، وجمهورية الهند، »الرؤية اإلماراتية-الهندية المشتركة«، في 
ختام القمة االفتراضية التي تم عقدها بين قيادات البلدين. فقد عقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة اإلماراتية، قمة عبر االتصال المرئي، وناريندرا مودي رئيس وزراء 
جمهورية الهند بشأن معالم اآلفاق الجديدة للشراكة االستراتيجية الشاملة بين دولة اإلمارات والهند. ونتج عن هذه 

القمة صفقات تضاعف التجارة غير النفطية مع الهند بنسبة 120% إلى 100 مليار دوالر. 
دالالت انعقاد هذه القمة االفتراضية كثيرة ولكنها ليست صعبة على من يحاول الوصول إليها. إذا كان العالم كله 
يئن تحت وطأة التداعيات االقتصادية التي أسهمت فيها الجائحة فذلك يعني تراجع الخيارات أمامه إن رضخ لقيودها 
السيما فيما يتعلق بظروف السفر التي كانت تستوجب االنتقال من مكان آلخر وإنفاق الكثير من الميزانيات إلتمام 
صفقات واتفاقيات أصبح باإلمكان اليوم إجراؤها عن ُبعد والمضي فيها قدماً من دون انتظار ومن دون تضييع المزيد 
من الوقت والفرص االقتصادية الكفيلة بإعادتنا لما كنا عليه قبل الجائحة وربما بصورة أفضل. وإذا كانت الدول 
اليوم وبدءاً بأعلى مستويات القيادات فيها قد شرعت في اغتنام الفرص وتوفير النفقات لجني مكاسب أكبر باالعتماد 
على ما أنتجته جائحة كوفيد19- ودفعتنا إليه دفعاً، فإن الواجب والمسؤولية أكبر على المسؤولين في القطاعين العام 
والخاص ليحذوا حذوها ويعيدوا تشكيل آليات العمل لتصبح مختلفة عما كنا عليه قبل الجائحة وما بتنا عليه بعد 
الجائحة أيضاً، فالمستفيد األكبر من كل ضرر يقع نحن إن قرأناه واستوعبناه وعرفنا كيف نخرج منه بتحقيق منافع 
أكبر. فضرر جائحة »كوفيد - 19« كبير جداً، ولكن الفوائد أكبر ال ينبغي تفويتها بل جعلها قاعدة لالنطالق نحو 
المستقبل بعزم أكبر ومن أجل حماية أنفسنا كأفراد ومؤسسات من أي أزمات أخرى قد تواجهنا مستقبالً ال قدر الله.

رب ضارة نافعة!
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