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مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية

اجلرمية الإلكرتونية اأو ال�سيربانية ت�سري اإىل اأي جرمية تت�سمن احلا�سوب اأو ال�سبكات احلا�سوبية. 

قد ي�ستخدم احلا�سوب يف ارتكاب اجلرمية، وقد يكون هو الهدف. وميكن تعريف اجلرمية الإلكرتونية 

على اأنها اأي خمالفة ترتكب �سد اأفراد اأو جماعات بدافع جرمي ونية الإ�ساءة ل�سمعة ال�سحية اأو 

جل�سدها اأو عقليتها، �سواًء اأكان ذلك بطريقة مبا�سرة اأم غري مبا�سرة، واأن يتم ذلك با�ستخدام و�سائل 

الت�سالت احلديثة مثل الإنرتنت، غرف الدرد�سة، الربيد الإلكرتوين اأو املجموعات.

الأمر ينذر بتطور  اأمور جديدة، هذا  وا�ستحداث  والتكنولوجيا تطورات كثرية  التقنية  وت�سهد 

يلزم  الذي  الأم��ر  قبل،  من  �سررًا  اأ�سد  اأو  تعقيدًا  اأكرث  ب�سكل  الإلكرتونية  اجلرمية  و�سبل  اأدوات 

الدول لتطوير اآليات مكافحة هذه اجلرائم وا�ستحداث خطوط دفاع و�سن قوانني وتوعية النا�س 

مب�ستحدثات هذه اجلرائم وت�سجيعهم لالإبالغ عنها.

اأول دولة ت�سن ت�سريعات خا�سة بجرائم احلا�سب الآيل والإنرتنت، حيث �سدر  وتعترب ال�سويد 

قانون البيانات ال�سويدي عام 1973 الذي عالج ق�سايا الحتيال عن طريق احلا�سب الآيل، اإ�سافة 

اإىل �سموله فقرات عامة ت�سمل جرائم الدخول غري امل�سروع على البيانات احلا�سوبية اأو تزويرها اأو 

حتويلها اأو احل�سول غري امل�سروع عليها.

اأنظمة احلا�سب الآيل  وتبعتها الوليات املتحدة الأمريكية، حيث �سرعت قانونًا خا�سًا بحماية 

)1976(، ويف عام 1985 حّدد معهد العدالة القومي خم�سة اأنواع رئي�سة للجرائم املعلوماتية وهي: 

جرائم احلا�سب الآيل الداخلية، جرائم ال�ستخدام غري امل�سروع عن ُبعد، جرائم التالعب باحلا�سب 

الآيل، دعم التعامالت الإجرامية، و�سرقة الربامج اجلاهزة واملكونات املادية للحا�سب. 

قانون  اأق��رت  حيث  الآيل،  احلا�سب  بجرائم  خا�سة  قوانني  ت�سن  دولة  كثالث  بريطانيا  وتاأتي 

مكافحة التزوير والتزييف عام 1981 الذي �سمل يف تعاريفه اخلا�سة بتعريف اأداة التزوير و�سائط 

اأو  التقليدية  بالطرق  �سواء  عليها  الت�سجيل  يتم  اأخرى  اأداة  اأي  اأو  املتنوعة  احلا�سوبية  التخزين 

الإلكرتونية اأو باأي طريقة اأخرى.

وتطبق كندا قوانني متخ�س�سة ومف�سلة للتعامل مع جرائم احلا�سب الآيل والإنرتنت، حيث عدلت 

1985 قانونها اجلنائي، بحيث �سمل قوانني خا�سة بجرائم احلا�سب الآيل والإنرتنت، كما  يف عام 

غري  الدخول  اأو  التدمري،  وجرائم  احلا�سوبية،  املخالفات  عقوبات  حتديد  اجلديد  القانون  �سمل 

امل�سروع لأنظمة احلا�سب الآيل.

وكانت فرن�سا من الدول التي اهتمت بتطوير قوانينها اجلنائية للتوافق مع امل�ستجدات الإجرامية، 

1988 القانون رقم )19(، الذي اأ�ساف اإىل قانون العقوبات اجلنائي جرائم  حيث اأ�سدرت يف عام 

احلا�سب الآيل والعقوبات املقررة لها. 

وقد اأدرك امل�سّرع الإماراتي، مبكرًا، اأهمية الت�سريعات اخلا�سة مبواجهة اجلرائم الإلكرتونية، 

لذا اأ�سدر قانون مكافحتها، ليواكب التقدم التقني الكبري الذي �سهده العامل، يف ظل انت�سار اأحدث 

التقنيات وو�سائل التوا�سل الجتماعي مبختلف اأنواعها، والتي مكنت الب�سر من التوا�سل يف ف�ساء 

الإنرتنت، و�سن لها قوانني ناجزة حتفظ حقوق جميع الأطراف. وكانت الإمارات يف �سدارة دول العامل 

يف مكافحة هذه الآفة احلديثة، وحظيت باإ�سادات عاملية م�ستحقة، تقديرًا جلهودها املتوا�سلة يف 

مكافحة اأ�سكال و�سور اجلرائم كافة، خا�سة اجلرائم الإلكرتونية.

وقانون مكافحة اجلرائم الإلكرتونية يف الإمارات مل ياأت من فراغ، بل جاء يف اإطار حر�س �ساحب 

الأمن  منظومة  تطوير  على  اهلل،  حفظه  الدولة،  رئي�س  نهيان،  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 

والأمان، وفقًا للقواعد التي اأ�س�س لها املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، والتي 

جعلت كرامة واأمن الإن�سان فوق كل اعتبار، هذا النهج يعترب الأ�سا�س الذي اأو�سل الإمارات للعاملية 

يف كثري من املجالت.

فدولة الإمارات حر�ست على اأن تكون من اأوائل دول منطقة ال�سرق الأو�سط التي خ�س�ست ت�سريعًا 

م�ستقاًل ملكافحة جرائم تقنية املعلومات منذ عام 2006، واأدخلت عليه العديد من التعديالت ملواجهة 

م�ستجدات اجلرمية الإلكرتونية يف ظل التطور الكبري للنظم املعلوماتية على م�ستوى العامل.

جرائم  مكافحة  قانون  على  اأجرتها  التي  التعديالت  تلك  تخل  األ  على  الدولة  حر�ست  وقد 

تقنية املعلومات باملبادئ الد�ستورية اأو القانونية امل�ستقرة يف الت�سريعات اجلنائية حلماية احلقوق 

واحلريات، لذا جاء التقرير ال�سادر عن الحتاد الدويل لالت�سالت التابع لالأمم املتحدة ليوؤكد على 

و�سع دولة الإمارات يف املركز اخلام�س على م�ستوى العامل يف الأمن ال�سيرباين لعام 2020.

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

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

في هذه المسيرة الكثير مما يستحق الثناء وواجب الصحافة هو  إبراز 
تلك اإليجابيات لتزيد منها. كما إن من واجب الصحافة ومن حقها أن 
تنتقد ونحن نرحب بالنقد البناء ألننا نريد أن نبني بلدنا.. ونحن نؤمن 

في هذا المجتمع بحرية المواطن وكرامته كما نؤمن بحرية الصحافة.
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9 العدد 617 مايو 2022

إن ما حققته المرأة في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
في فترة وجيزة يجعلني سعيداً ومطمئنًا بأن ما غرسناه 

باألمس  بدأ اليوم يؤتي ثماره، ونحمد اهلل أن دور المرأة 
في المجتمع بدأ يبرز ويتحقق لما فيه خير أجيالنا الحالية 

والقادمة. 
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أخبار الوطن

10

خليفة بن زايد يهنئ عددًا من قادة الدول
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
الله« برقية تهنئة إلى صاحبة الجاللة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة 
المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الصديقة، وذلك بمناسبة يوم 
ميالد جاللتها. وبعث صاحب السمو رئيس الدولة »حفظه الله«، برقية تهنئة 
إلى جاللة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة األردنية الهاشمية 
الشقيقة، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها جاللته والتي تكللت 
بالنجاح بفضل الله تعالى، داعياً المولى عز وجل أن يمتّعه بدوام الصحة 
والعافية، والعمر المديد، ومتمنياً للمملكة األردنية الهاشمية وشعبها الشقيق 
مزيداً من التقدم واالزدهار واألمن واألمان في ظل القيادة الحكيمة لجاللة 
الملك عبدالله الثاني. كما بعث  سموه »حفظه الله« برقية تهنئة إلى فخامة 
الرئيس الدكتور بشار األسد رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة  
بمناسبة اليوم الوطني لبالده. وكذلك بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« برقية تهنئة إلى فخامة ماكي سال 

رئيس جمهورية السنغال الصديقة، وذلك بمناسبة ذكرى استقالل بالده.
وبعث صاحب السمو رئيس الدولة »حفظه الله« برقية تهنئة إلى فخامة 
رودريغو تشافيز رئيس جمهورية كوستاريكا الصديقة،   وذلك بمناسبة 

فوزه في االنتخابات الرئاسية في كوستاريكا.
شريف  شهباز  دولة  إلى  تهنئة  برقية  الله«  »حفظه  سموه  بعث  كما 
رئيس الوزراء الباكستاني، وذلك بمناسبة انتخابه رئيساً لوزراء جمهورية 

باكستان اإلسالمية الصديقة.
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
الله« برقية تهنئة إلى فخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية 

الصديقة، بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة في االنتخابات الرئاسية. 
التوفيق  بدوام  لفخامته  وتمنياته  تهانيه  صادق  عن  سموه  وأعرب 
والسداد، وللشعب الفرنسي التقدم واالزدهار، مؤكداً الحرص على تطوير 
العالقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجاالت لما فيه خير ومصلحة 

الشعبين الصديقين.

  

                      .. ويعزي أخاه خادم  الحرمين الشريفين 

                      .. ويمنح السفير الصيني »وسام زايد«

»حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  بعث صاحب 
الله«، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبّر فيها عن خالص تعازيه 
وصادق مواساته في وفاة األمير عبدالرحمن بن سعد الثاني بن عبدالرحمن بن 

فيصل آل سعود.
وبعث صاحب السمو رئيس الدولة »حفظه الله« برقية تعزية إلى أخيه خادم 
وفاة  في  مواساته  وصادق  تعازيه  خالص  عن  فيها  عبّر  الشريفين،  الحرمين 

األميرة لولوة بنت فهد بن عبدالعزيز آل سعود.

الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  منح 
»حفظه الله«، سعادة ني جيان سفير جمهورية الصين الشعبية الصديقة 
لدى الدولة، وسام زايد الثاني من الطبقة األولى بمناسبة انتهاء فترة عمله 

سفيراً لبالده لدى دولة اإلمارات العربية  المتحدة .
وقلدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون 
الدولي، سعادة السفير الصيني الوسام، وذلك خالل لقاء عقد في ديوان 

عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

المتحدة  العربية   اإلمارات  دولة  اللقاء حرص  معاليها خالل  وأكدت 
على تعزيز عالقات الشراكة االستراتيجية الشاملة مع جمهورية الصين 
السفير   المجاالت، مثمنة مساهمة سعادة  الصديقة في جميع  الشعبية  
خالل  قدماً  الثنائي  بالتعاون  والدفع  العالقة  هذه  تطوير  في  الصيني 

سنوات عمله في الدولة.
وأبدت معاليها شكرها لسعادة السفير الصيني على ما بذله من جهود، 

معربة عن أمنياتها له بالتوفيق والنجاح.
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رعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، وبحضور سمو الشيخ أحمد 
بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي لإلعالم، الدورة السابعة 

لمنتدى اإلعالم اإلماراتي التي نظمها نادي دبي للصحافة.
وشارك في المنتدى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار 
الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، حيث استعرض معاليه أهمية 
الرسالة اإلعالمية الموحدة في التعاطي مع التحوالت الراهنة في المنطقة 
السريعة  المتغيرات  مع  اإلعالمي  للتفاعل  األمثل  واألسلوب  والعالم، 
والمتالحقة إقليمياً وعالمياً، وتأثيرات التحوالت العالمية على المنطقة، وما 
محتوى  تقديم  من  ليتمكن  تفاصيلها  بجميع  اإلعالم  إلمام  من  تستدعيه 

يواكب تلك التحوالت ويعين المتلّقي على استيعابها.

ورأت سعادة منى غانم المّري نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس 
دبي لإلعالم رئيسة نادي دبي للصحافة أن انعقاد المنتدى هذا العام أتى 
في وقت استثنائي، في أعقاب نجاح دولة اإلمارات بفضل رؤية وتوجيهات 
القيادة الرشيدة، وتضافر جهود الحكومة والمجتمع، في التغلب على تحدي 
جائحة »كوفيد- 19«، واالستعداد النطالقة تنموية قوية للخمسين عاماً 
المقبلة، فضالً عما يشهده العالم في الوقت الراهن من تحوالت كبيرة على  

جميع الصعد السياسية واألمنية واالقتصادية، والتكنولوجية.
وأوضحت ميثاء بوحميد مديرة نادي دبي للصحافة أن المنتدى ناقش 
األدوار المأمولة من اإلعالم اإلماراتي خالل المرحلة المقبلة بكل ما تحمله 
من آمال عريضة لصنع مستقبل تواصل فيه دولة اإلمارات ريادتها على 

الصعيدين اإلقليمي والدولي في مختلف المجاالت.

نائب رئيس الدولة  يرعى منتدى اإلعالم اإلماراتي 

  

                      .. ويعزي أخاه خادم  الحرمين الشريفين 

                      .. ويمنح السفير الصيني »وسام زايد«

 بتوجيهات من محمد بن راشد 
حكومة الإمارات تد�سن »منهجية العمل احلكومي«

تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
 ، الله«  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 
بـالبدء في تطبيق الخطة الجديدة لمنهجية عمل حكومة دولة اإلمارات 
االقتصاد  بناء  تّحولية كبرى وسريعة تركز على  من خالل مشاريع 
جلسات  اإلمارات  دولة  حكومة  نظمت  عالمياً،  واألفضل  األنشط 
للمشاريع التحولية الكبرى، بمشاركة 70 وزيراً ومسؤوالً حكومياً من 

أكثر من 40 جهة اتحادية في الدولة.
الله«: »أطلقت  وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد« رعاه 
المنهجية الجديدة للعمل الحكومي االتحادي..  حكومة دولة اإلمارات 
وتعطي  المدى  قصيرة  التحولية  المشاريع  على  تركز  منهجية 
صالحيات أكبر للوزارات االتحادية، وتسترشد بمبادئ الخمسين في 

رسم مسارها الحكومي الجديد«.
وأضاف سموه: »دولتنا تمر بمرحلة نمو متسارعة.. والعالم يمر 
الناجحة  .. واألمم  بمتغيرات جيوسياسية وتقنية لم يسبق لها مثيل 
ستكون األسرع في مواكبة ما يحدث حولها.. والعمل الحكومي اليوم 
مختلفة  اليوم  الوزراء  من  والتوقعات  سنوات..   10 قبل  عنه  يختلف 
واألكفأ  األفضل  الحكومة  يستحق  وشعبنا   .. سنوات   10 قبل  عنهم 

واألسرع«.
وأكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء 
دولة  الحكومي في  للعمل  الجديدة  المنهجية  أن  الجلسات  افتتاح  في 
اإلمارات تجسد رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« بإحداث 
وريادة  اإلمارات  دولة  تميز  تعزز  الحكومي  العمل  في  نوعية  نقلة 

حكومتها في المنطقة والعالم، وتدعم جهودها لصناعة المستقبل.
وأضاف  أن المنهجية الجديدة للعمل الحكومي في اإلمارات تجسد 
المقبلة،  رؤية قيادة اإلمارات، وهي ثقافة عمل جديدة للخمسين عاماً 
تقودها مشاريع تحّولية وتحدث نقالت نوعية في االقتصاد والخدمات 

الحكومية والحياة اليومية.
السمو  إعالن صاحب  منذ  نجحت  اإلمارات  دولة  حكومة  أن  وتابع  
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم »رعاه الله« عن منهجية العمل الحكومي 
الكبرى في  التحولية  الوطنية  المشروعات  العديد من  تنفيذ  الجديدة في 
أهم القطاعات الحيوية والمستقبلية،  وأن الخطوة التالية تتمثل في تفعيل 

المنهجية الجديدة على جميع مستويات العمل الحكومي، والعمل على 100 
مشروع تحولي في مختلف القطاعات خالل المرحلة المقبلة.

وأشار معاليه  إلى أن المنهجية ستركز على تحويل النشاطات واألعمال 
الوطني،  المستوى  على  ونوعية  تحّولية  لمشاريع  الحكومية  والخطط 

وستعمل الحكومة االتحادية والحكومات المحلية كفريق واحد.
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محمد بن زايد يبحث وملك البحرين العالقات األخوية 

.. ويعقد قمة ثالثية مع السيسي وعبداهلل الثاني 

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، 
مصر  جمهورية  رئيس  السيسي  الفتاح  عبد  وفخامة 
العربية الشقيقة، وصاحب الجاللة الملك عبدالله الثاني 
الشقيقة،  الهاشمية  األردنية  المملكة  الحسين عاهل  بن 
خالل قمة ثالثية عقدت في القاهرة، العالقات األخوية 
وسبل  المشترك  والعمل  التعاون  جوانب  ومختلف 
وشعوبها  بلدانهم  مصلحة  فيه  لما  وتعزيزها  تنميتها 

الشقيقة.
وتناولت القمة تعزيز العمل العربي المشترك، وأهمية 
التي  واألزمات  التحديات  ظل  في  المتبادل  التنسيق 

تشهدها المنطقة العربية وتهدد أمنها واستقرارها.
مدينة  تشهدها  التي  التطورات  إلى  القادة  وتطرق 
على  مشددين  المبارك،  األقصى  والمسجد  القدس 
المسجد  حرمة  تنتهك  ممارسات  أي  وقف  ضرورة 
تجنب  إلى  باإلضافة  الراهن،  الوضع  وتغيير  األقصى 

التصعيد وتهدئة األوضاع. 
وأكدوا حاجة المنطقة إلى السالم واالستقرار والتعاون المشترك من أجل 
تفعيل مسارات السالم والتنمية ودفع عجلتها على مختلف الصعد، بما يحقق 

تطلعات شعوب المنطقة في التقدم واالزدهار.
واستعرضوا عدداً من القضايا وآخر التطورات اإلقليمية والدولية، وتبادلوا 

وجهات النظر بشأنها بخاصة الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على المستويات 
اإلنسانية واالقتصادية، داعين جميع األطراف المعنية إلى بذل أقصى الجهود 
لتسوية النزاع عبر تغليب الدبلوماسية ومن خالل الحوار والمفاوضات الكفيلة 
باستعادة األمن واالستقرار في المنطقة. وعبروا عن قلقهم إزاء تفاقم الوضع 
حل  إلى  الوصول  خالل  من  معالجته  وضرورة  لألزمة  المصاحب  اإلنساني 

سياسي عاجل.

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
أخيه  المسلحة مع  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة 
الشقيقين،  البلدين  بين  األخوية  العالقات  الشقيقة  البحرين 
وسبل تعزيز التعاون المشترك في جميع المجاالت بما يحقق 

مصالحهما المتبادلة.
ورحب جاللته بسموه خالل اللقاء الذي جرى في قصر 
والسعادة  الصحة  دوام  له  متمنياً  البحرين  في  الصخير 
ولدولة اإلمارات العربية المتحدة وشعبها مزيداً من التطور 
واالزدهار. وأعرب سموه عن سعادته بزيارة مملكة البحرين 
الشقيقة ولقائه أخيه جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عمق  سموه  مؤكداً  أهله،  وبين  البحرين  الثاني  بلده  في 
العالقات التي تجمع البلدين وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين، 
في  وتنميتها  تعزيزها  مواصلة  على  المشترك  والحرص 
التاريخية  األخوية  األواصر  من  انطالقاً  المجاالت  مختلف 

المتينة التي تجمعهما.وأشاد سموه بما تشهده هذه العالقات من ازدهار 
وتطور مستمرين في ظل االهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« وأخوه جاللة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة.
وأكد جاللته اعـتزازه بالعالقات األخوية الراسخة بين دولة اإلمارات 
ومملكة البحرين التي جسدتها المواقف المشتركة للبلديـن تجاه مختلف 
الـقضايا ســيراً على نهج اآلباء واألجداد ووقوف دولة اإلمارات المشرف 
البحـريـن وشـعبها عـبر مختلف المراحل، مـعرباً عن  إلى جانب مـملكة 
شكره وتقديره لدولة اإلمارات عـلى مـواقـفها المـسانـدة لمـملكة البحـريـن 

عـبر مـختلف المحـطات ومـا قـدمـته مـن دعم على جميع الصعد.
مجلس  مــسيرة  إطــار  فـي  المشـترك  الخليجي  العمل  دعـم  وأكدا 
الــتعاون لدول الخليج العربية في كل ما من شأنــه مـواجـهة مـختلف 
والمصير  والهـدف  الـتاريـخ  وحـدة  مـن  انـطالقـاً  الـراهـنة  التحـديـات 

المشترك، وبما يحقق الخير والتقدم واالزدهار لمواطني دول المجلس.
وتــــضافــــر  الــــعربــــي  الـصف  وحــــدة  أهــمية  عـلى  وشددا 
مـــسيرة  وتـــعزيـــز  الــــعربــــي  الــــتضامــــن  لــــتحقيق  الــــجهود 
تـــطلعات  تـــلبية  مـــن شـــأنـــه  مـــا  المشـــترك،  الـــعربـــي  الـــعمل 

الشعوب العربية وتعزيز نهضتها.
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.. ويرعى مجالس الداخلية الرمضانية 

سيف بن زايد  
يرتاأ�س اجتماع وزراء داخلية »التحالف الأمني الدويل«

.. ويعقد قمة ثالثية مع السيسي وعبداهلل الثاني 

سيف  الشيخ  سمو  الفريق  ترأس   
آل نهيان نائب رئيس مجلس  بن زايد 
الوزراء وزير الداخلية في دبي اجتماعاً 
األمني  التحالف  دول  داخلية  لوزراء 
دولة  من  كالً  يضم  الذي  الدولي، 
اإلمارات العربية المتحدة، والجمهورية 
اإليطالية،  والجمهورية  الفرنسية، 
المغربية،  والمملكة  البحرين،  ومملكة 
إسرائيل،  ودولة  إسبانيا،  ومملكة 
وجمهورية  السنغال،  وجمهورية 
سلوفاكيا،  وجمهورية  سنغافورة 
تستضيف  والذي  هولندا،  ومملكة 
وزارة الداخلية اإلماراتية أمانته العامة.

قيادة وحكومة  تحيات  ونقل سموه 
وشعب دولة اإلمارات للحضور، مرحباً 
بهذا االجتماع الذي يأتي ضمن مسيرة 
عمل وأهداف التحالف في تعزيز العمل 
الدولي المشترك في حماية المجتمعات 
الجريمة  ومكافحة  واالستقرار  واألمن 

بأشكالها كافة.
ورحب سموه بانضمام مملكة هولندا للتحالف، والذي يشكل إضافة 

نوعية لهذا العمل التكاملي المشترك.
الفريق  من:   كل  بعد   وعن  عقد حضورياً  الذي  االجتماع   حضر 
أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحريني،  
ومعالي كاسيفاسوانثان شانموقام وزير الشؤون الداخلية والقانون في 
جمهورية سنغافورة،  ومعالي فرناندو غراندي مارالسكا وزير الداخلية 
اإلسباني،  ومعالي عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية المغربي،  ومعالي 
بارليف  عمر  ومعالي  السنغالي  الداخلية  وزير  ديوم  فيليكس  أنطوان 
وزيرة  لوتشيانا المورجيزي  ومعالي  إسرائيل،  في  العام  األمن  وزير 
الدولة لشؤون وزارة  ليتني وزير  اإليطالية، ومعالي فيندلين  الداخلية 
الداخلية في سلوفاكيا ، ومعالي ديالن يزلغوس زغريوس وزيرة العدل 
التحالف,  دول  داخلية  وزراء  عن  وممثلون  هولندا،  مملكة  في  واألمن 
ومسؤولون أمنيون وشرطيون فيها، وعدد من ضباط وزارة الداخلية 

اإلماراتية. 
التحالف  إلى موجز عن مستجدات عمل لجان  المجتمعون  واستمع 

ونتائج   التمرين االفتراضي األخير 
 /ISALEX 2.0/ .ًوالذي يعد األول من نوعه عالميا، 

 واعتمدوا مشاريع ومبادرات مستقبلية لتعزيز أمن وسالمة الدول 
األعضاء بما يتوافق مع مصالحها، وتوحيد المفاهيم األمنية والشرطية، 

والتنسيق المشترك حيال الخبرات المتبادلة باألمن والجرائم.
األعضاء  الدول  أن  االجتماع  عن  بيان صدر  في  المشاركون  وأكد 
الدولي ماضية في تعزيز جهود مواجهة الجرائم  التحالف األمني  في 
المنظمة والعابرة للحدود الوطنية، ومحاربة التطرف والراديكالية بجميع 
أعمال  من  كعمل   2017 عام  تأسس  الذي  التحالف  هذا  وأن  أشكالها، 
لتحقيق  سعيه  في  سيستمر  والشقيقة  الصديقة  الدول  بين  التضامن 
األعضاء  الدول  مجتمعات  في  واالستقرار  واألمن  السالم  من  المزيد 

والمجتمعات الدولية كافة.
خالل  التحالف  دول  بعض  مجتمعات  له  تعرضت  ما  البيان  وأدان 
العام السابق من تحديات، كما أدان البيان وبشدة الهجوم اإلرهابي على 

مناطق ومنشآت مدنية في اإلمارات مطلع العام الجاري.
وأكد البيان عزم دول التحالف على تعزيز الشراكة الجدية اإليجابية، 
والوقوف والعمل معاً على أساس الوحدة والهدف المشترك وااللتزام 
أن  آملين  بانضمام مملكة هولندا،  المشاركون  بالسالم. ورحب  الدائم 
يسهم ذلك في إضافة خبرات عملية وتجارب أمنية، ستؤدي إلى رفع 
مستوى التنسيق بين فرق العمل الدولية، وتبادل أكبر للخبرات الشرطية 

بما فيه رفع القدرات لوزارات الداخلية للدول األعضاء.

رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  رعاية  تحت 
في   « الرمضانية  الداخلية  »مجالس  عقدت  الداخلية،  وزير  الوزراء  مجلس 
مكتب  ونظمها  للمستقبل«،  العالمية  »التوجهات  شعار  تحت  جديدة  دورة 
ثقافة احترام القانون باإلدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة 
وتناولت  الوزارة.   في  المعنية  الجهات  مع  بالتنسيق  الداخلية  وزارة  في 

المتحدة برؤية  العربية  الدورة موضوعات تتعلق بطموحات دولة اإلمارات 
قيادتها الرشيدة في المضي قدماً بالمنجزات التي حققتها نحو مستقبل أكثر 
المتقدم  وموقعها  الريادي  اإلمارات  رصيد  تعزز  تنموية  ومسيرة  اشراقاً، 
إقليماً وعالمياً في المجاالت كافة. وناقشت المجالس الرمضانية االفتراضية 
بمشاركة مختصين عالميين التوجهات العالمية للمستقبل في المجاالت كافة.
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الغالف

جريمة االبتزاز اإللكتروني التي غالباً ما تتعرض لها الفتيات أكثر من الفتيان، ليست 
الوحيدة بين الجرائم اإللكترونية التي يقول خبراء إنها تسجل زيادة ملحوظة، بل هناك 

باقة واسعة من الجرائم التي تكيفت مع التطورات في العالم الرقمي.
اعتمادها  حيث  من  تختلف  التقليدية  الجرائم  عن  اإلنترنت  جرائم  ارتكاب  وأساليب 
األساسي على شبكة اإلنترنت، كوسيلة أو أداة إلتمام الفعل اإلجرامي، فلم يعد الجناة 
بحاجة إلى االستعانة ببعض البلطجية فى ارتكاب جرائمهم، ولم يعد المجرم يحمل 
أدوات حادة أثناء ارتكابه لها، بل أصبح المجرمون يعتمدون على ما توفره الشبكة 
من إمكانية التواصل مع بعضهم فى مختلف دول العالم، وتبادل األفكار والخبرات 
اإلجرامية فيما بينهم، واستخدام أسماء وهمية فى الدخول على الشبكة، وخداع المجني 

عليهم والتضليل بهم حتى ال يتم اكتشافهم.
وهنا نثير في ملف العدد العديد من التساؤالت حول خطورة الجرائم اإللكترونية التي 
تسجل منحنى تصاعدياً في اآلونة األخيرة...هل تكفي التشريعات الجديدة للحد من 
واالقتصاديات  الناس  حياة  على  اإللكترونية  الجرائم  وماهي خطورة  الجرائم؟  هذه 

العربية؟

جرائم
العالم الموازي
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الغالف

الجريمة اإللكترونية تعتبر من الجرائم العابرة 
دولي  كيان  وجود  تستدعي  ومواجهتها  للحدود، 
التدابير واإلجراءات الضرورية  يسعى إلى اتخاذ 
كافة للحد من انتشارها ومعاقبة مرتكبيها، وهذا 
األمنية  الهيئات  بين  تكافل  وجود  يتطلب  ما 
بتبادل  يتعلق  فيما  خاصة  الدولية  والقضائية 
المعلومات المتعلقة بالجريمة التي تتصف بطابع 
سريعة  إجراءات  هناك  تكون  أن  يقتضي  خاص 
المساعدات  وتقديم  قضائية  تحٍر  وأساليب 
الجرائم  اليوم ملف  القانونية والتقنية، لهذا نفتح 
القانونية  التوعية  باب  من  ونتعرف  اإللكترونية 
الجريمة  مسارات  لكل  الرادعة  القوانين  على 
تساؤالت  من  في خاطرنا  يجول  وما  وتطوراتها 

حول هذا الموضوع الشائك.. 

أمن سيبراني 
نقلنا كل اسئلتنا ومخاوفنا الى العميد المهندس 

حتقيق: لرا الظرا�سي 

حسين أحمد الحارثي مدير عام الخدمات الذكية 
يؤكد  الذي  الداخلية  بوزارة  الرقمي  واألمن 
ضمن  يأتي  اإللكترونية  للجرائم  التصدي  أن 
لدولة  السيبراني  لألمن  الوطنية  االستراتيجية 
بمثابة  لتكون   2019 عام  والتي صدرت  اإلمارات 
الحكومية  المؤسسات  دليل إرشادي واضح لكل 
التصدي  كيفية  في  الدولة  رؤية  حول  والخاصة 
و  اإللكترونية  والجرائم  المخاطر  ومواجهة 
السيبرانية بشكل عام عبر التركيز على مجموعة 

من األهداف والمحاور والمبادرات أبرزها:
• تطوير إطار متكامل من القوانين والتشريعات 
وتبني  اإللكترونية  الجرائم  بمكافحة  الخاصة 
األمن  مجال  في  والسياسات  المعايير  أفضل 

السيبراني.
• استقطاب وتطوير الكفاءات المتخصصة في 
مجال األمن السيبراني وتشجيع البحث والتطوير. 
للرصد  متكاملة  منظومات  استحداث   •

واالستجابة للحوادث. 
المنشآت  لحماية  وطنية  منظومة  استحداث   •
والبنى التحتية الحساسة )الطاقة – االتصاالت – 

النفط – الغاز..(.
المختصة  الجهات  بين  الشراكات  تعزيز   •
باألمن السيبراني وقطاعات المجتمع كافة بهدف 
الوعي األمني  الخبرات والمعلومات ونشر  تبادل 

وسط الشرائح المجتمعية المختلفة.

مفاهيم خاطئة 
ويوضح العميد الحارثي أنه من أبرز األخطاء 
والمفاهيم الشائعة هو فرضية أن األمن السيبراني 
ومكافحة الجرائم اإللكترونية مسؤولية محصورة 
األمن  أن  هو  والواقع  فقط  األمنية  الجهات  على 
تطلع  السيبراني مهمة مسؤولية عملية تشاركية 
فيها المؤسسات التشريعية والتنفيذية والمجتمعية 
قام  ولقد  اختصاصه.  حسب  كالً  بدورها،  كافة 

األسوار العالية
الإمارات تطبق خططًا متقدمة وت�سريعات متطورة ملكافحة جرائم الف�ساء الإلكرتوين. 
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المشرع بجهد مقدر في مواكبة التطورات التقنية 
التي  والتشريعات  القوانين  بإصدار  المتسارعة 
تنظم المجال السيبراني، كما تضطلع المؤسسات 
هذه  إنفاذ  في  متميز  بجهد  والعدلية  الشرطية 
متعددة  تواصل  قنوات  خصصت  ولقد  القوانين 
من  الجمهور،ونحن  واستفسارات  لتلقي شكاوى 
من  كافة  التعليمية  المؤسسات  ندعو  المنبر  هذا 
مدارس ومعاهد ومراكز تدريب ومؤسسات إعالم 
للقيام بدورها في القيام بدورها للتعريف بآليات 

التعامل مع الجرائم الجديدة.
ويتابع الحارثي أنه في يناير الماضي دخل إلى 
والجرائم  اإلشاعات  مكافحة  قانون  التنفيذ  حيز 
بموجب  تبنيه  تم  الذي  الجديد،  اإللكترونية 
ليحل   2021 لعام   34 رقم  االتحادي  المرسوم 
محل القانون االتحادي السابق رقم 5 لعام 2012 
بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث أفرد 
هذا القانون المادة )52( لتوصيف وتجريم نشر 
خاللها  من  وحدد  الكاذبة  واألخبار  اإلشاعات 
لمدة  المؤقت  السجن  عن  تقل  ال  رادعة  عقوبات 
سنتين أو الغرامة المالية التي ال تقل عن 200 ألف 
درهم لكل من نشر أو تداول معلومات مضللة أو 
مغلوطة بهدف تأليب الرأي العام أو تكدير األمن 

العام أو القاء الرعب بين الناس.
في  المتسارعة  الطفرة  أن  الحارثي  ويضيف 
عالم العمالت الرقمية وما قامت عليه من تقنيات 
واالقتصادية  األمنية  التحديات  الـ)البلوكتشين( 

تحمل في طياتها العديد من الفرص الذهبية التي 
تسعى الدول والمؤسسات واألفراد القتناصها إال 
أنها كأي تقنية جديدة فهي ساحة خصبة لعمليات 
الخبرة،  وقليلي  البسطاء  على  واالحتيال  النصب 
ولعل قانون تنظيم إطار عمل العمالت الرقمية الذي 
حماية  في  األساسية  اللبنة  يشكل  مؤخراً  صدر 
المستثمرين والسماح بتأسيس شركات ومنصات 
متخصصة في تداول العمالت واألصول الرقمية.

خطورة إلكترونية 
سليمان  إبراهيم  الدكتور  يوضح  جهته  من 
في  المشارك  الجنائي  القانون  استاذ  القطاونة 
جامعة العين أن قانون مكافحة اإلشاعات والجرائم 
من   2021 لسنة   34 رقم  المعدل  اإللكترونية 
القوانين المهمة والتي تجرم األفعال أو الهجمات 
تقنية  استخدام  طريق  عن  تتم  التي  الجرائم  أو 
المعلومات، نظراً لخطورتها وما يترتب عليها من 
المشرع ومن  أراد  لذلك  الدولة،  أضرار بمصالح 
الثغرات  من  العديد  يعالج  أن  القانون  هذا  خالل 
يغلظ  وأن  الحماية  عليها  يصبغ  وأن  اإللكترونية 

العقوبة كما جاء في نصوصه. 
إنه باستعراض نصوص هذا  القطاونة  ويقول 
األول  الباب  في  أفرد  المشرع  أن  نجد  القانون 
الجرائم  والعقوبات،  الجرائم  في  القانون  من 
الواقعة على تقنية المعلومات من حيث االختراق 
القانون  في  موجوداً  يكن  لم  الذي  اإللكتروني 

السابق من ضمن التعريفات وهذا يشكل إضافة 
الثانية  المادة  في  جاء  حيث  القانون،  في  جديدة 
التي ال  أنه يعاقب بالحبس والغرامة  القانون  من 
ثالثمائة  على  تزيد  درهم وال  ألف  مائة  تقل عن 
من  كل  العقوبتين  هاتين  بأحدى  أو  درهم،  ألف 
أو  معلومات  شبكة  أو  إلكترونياً  موقعاً  اخترق 
وسيلة تقنية معلومات وقد تصل العقوبة للحبس 
مدة ال تقل عن ستة أشهر والغرامة ال تقل عن مائة 
وخمسين ألف درهم وال تزيد على خمسمائة ألف 
درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين اذا ترتب على 
عن  إيقاف  أو  تدمير  أو  أضرار  إحداث  االختراق 
العمل أو تعطيل موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي 
افشاء  أو  تدمير  أو  حذف  أو  الغاء  أو  إلكتروني 
أو اتالف أو تغيير أو نشر أو الحصول على أي 

بيانات أو خسارة سريتها.
للحبس مدة  لتصل  أيضاً  العقوبة  وقد شددت 
ال تقل عن سنة والغرامة ال تقل عن مائتي ألف 
أو  درهم  ألف  خمسمائة  على  تزيد  وال  درهم 
بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان االختراق بغرض 
لتحقيق  المعلومات  أو  البيانات  على  الحصول 

غرض غير مشروع.
ويتابع أن المشرع أفرد في المادة 3 من القانون 
أنظمة  إذا كان االختراق في  ذاته عقوبات مغلظة 
المعلومات الخاصة بمؤسسات الدولة، حيث تصل 
العقوبة إلى السجن المؤقت والغرامة ال تقل عن 
ألف  خمسمائة  على  تزيد  وال  درهم  ألف  مائتي 
نظاماً  أو  إلكترونياً  موقعاً  اخترق  من  كل  درهم 
عائدة  معلومات  تقنية  وسيلة  أي  أو  معلوماتياً 
لمؤسسات الدولة. وقد تصل العقوبة إلى السجن 
مدة ال تقل عن خمس سنوات والغرامة ال تقل عن 
مائتين وخمسين ألف درهم وال تزيد على مليون 
االختراق  على  ترتب  إذا  درهم  ألف  وخمسمائة 
تعطيل  أو  العمل  عن  إيقاف  أو  تدمير  أو  أضرار 
أو  تدمير  أو  حذف  أو  إلغاء  أو  إلكتروني،  موقع 
افشاء أو اتالف، أو وقعت نتيجة لهجمة إلكترونية.

تشديد العقوبة
ويعاقب القانون المعدل أيضاً في حال اإلضرار 
الدولة  مؤسسات  إلحدى  المعلوماتية  باألنظمة 
ال  والغرامة  المؤقت  بالسجن  الحيوية  والمرافق 
تقل عن خمسمائة ألف درهم وال تزيد على ثالثة 
اإلضرار  في  عمداً  تسبب  من  كل  درهم  ماليين 
أو  أو نظام معلوماتي  أو تعطيل موقع  أو تدمير 

وسيلة تقنية معلومات عائدة لمؤسسات الدولة.
ترويج  جريمة  أيضاً  القانون  أضاف  وقد 
لمسابقة أو لعملة إلكترونية في المادة 41 وعاقب 
عليها بالحبس لمدة خمس سنوات والغرامة ال تقل 
عن مائتين وخمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين 

العقوبتين.

احتيال إلكتروني
أستاذ  التخاينة  متعب  خولة  الدكتورة  أما 
اإلنسانية  العلوم  قسم  في  الجريمة  علم  مشارك 
أن  لنا  فتوضح  العين،  جامعة  في  واالجتماعية 

احلارثي: اال�سرتاتيجية 

الوطنية للأمن 

ال�سيرباين للإمارات 

دليل اإر�سادي لكل 

املوؤ�س�سات 

القطاونة: امل�سّرع 

الإماراتي عالج 

العديد من الثغرات 

االإلكرتونية
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الغالف

كبيراً  حيزاً  تشغل  اإللكتروني،  االحتيال  قضايا 
في محيط علم الجريمة السيبراني على المستوى 
أساليب  تعدد  ورغم  والعالمي،  واإلقليمي  الدولي 
ملف  فإن  المعنية،  الجهات  جانب  من  التوعية 
من  جدداً  ضحايا  يستقطب  اإللكترونية  الجرائم 
على  دائماً  مطروحاً  السؤال  ويبقى  آلخر.  حين 
الجرائم  هذه  تتكرر  ولماذا  المسؤولية؟  تقع  من 
على الرغم من التوعية؟ ومن هي الشريحة األكثر 
مفتوحة  تظل  كثيرة  أسئلة  ولماذا؟  استهدافاً؟ 
وضعف  الوعي  غياب  وهي  واحدة،  إجابة  أمام 

اإلجراءات االحترازية المتبعة. 
واالحتيال  االبتزاز  جرائم  أن  التخاينة  وترى 
اإللكتروني التي انتشرت في اآلونة األخيرة بكثرة 
تطور  نتيجة  األسر،  وسالمة  ألمن  مهددة  تعد 
وسائل التواصل اإللكتروني واالجتماعي، وسوء 
استخدام بعضهم لها، خاصة األطفال والمراهقين.
وتشير إلى أنه في 27 فبراير 2019 قامت القيادة 
الحواري  الملتقى  بتنظيم  دبي  لشرطة  العامة 
خبير   100 بمشاركة  اإللكترونية  للجرائم  األول 
ومتخصص من 24 جهة حكومية وخاصة، حيث 
القيادة  في  اإللكترونية  المباحث  إدارة  أن  تبين 
العامة لشرطة دبي تعاملت مع 1406 بالغاً تتعلق 
باالحتيال اإللكتروني خالل 3 سنوات بواقع 268 
بالغاً عام 2016، و 489 بالغاً عام 2017، و 649 بالغاً 
في عام 2018 جاء 374 منها بالغ ابتزاز إلكتروني، 
115 بالغاً كان ضحاياه أطفال، 711 بالغ قرصنة 
كشفت  أبوظبي  شرطة  أن  واختراق.وتضيف 
»وقائع نصب واحتيال حقيقية« لتوعية المجتمع 

ووسائل  الهاتفية  الرسائل  وراء  االنقياد  بعدم 
التواصل االجتماعي التي تخدع الجمهور بجوائز 
مالية وهمية، حيث يعد النصب الهاتفي األكثر نمواً 
إحصائياً واألعلى صعوداً حسب البالغات الجنائية 

التي تلقتها الشرطة خالل السنوات الماضية.
 

تعاون دولي
ويوضح الدكتور خيرالدين العايب عضو هيئة 

تدريس في كلية الشرطة في أبوظبي إن مجاالت 
اإللكترونية  الجريمة  الدولي في مكافحة  التعاون 
والقانوني  األمني  كالمجال  ومختلفة  متعددة 
والقضائي، وليس الغرض منه معاقبة المجرمين 
هذه  من  والوقاية  القمع  تشمل  وإنما  كانوا  أينما 

الجرائم.
وعلى  الدولية  المنظمات  إن  العايب  ويقول 
رأسها منظمة األمم المتحدة لعبت دوراً مهماً في 
الحفاظ على األمن واالستقرار وخاصة في مجال 
مواجهة الجريمة اإللكترونية عبر إقرار العديد من 
»منع  مؤتمر  أهمها  المؤتمرات،  وعقد  االتفاقيات 
الجريمة ومعاملة المجرمين«، كما أنشأت وكاالت 
متخصصة لهذا الغرض كالمنظمة العالمية للملكية 
الفكرية. وباإلضافة إلى هذه الجهود الدولية، هناك 
جهود إقليمية تترأسها منظمات بين بلدان يجمعها 
قاسم مشترك كاالتحاد األوروبي وجامعة الدول 
عدة  اإلقليمي  المستوى  على  برزت  كما  العربية. 
جهود لمكافحة الجرائم اإللكترونية من أجل وضع 
قواعد لمنع الجرائم المرتكبة عبر اإلنترنت وردع 
مرتكبيها، من أهم تلك الجهود نجد جهود المجلس 
التعاون  وجوب  تكريس  يحاول  الذي  األوروبي 
بين أعضاء االتحاد لمواجهة هذا النمط المستحدث 
مع  بالتنسيق  أو  بينهم  فيما  سواء  اإلجرام  من 
إلى  وباإلضافة  أخرى،  دولية  ومنظمات  هيئات 
جهود االتحاد األوروبي نجد جهوداً أخرى مبذولة 
على المستوى العربي من خالل الجامعة العربية 

بواسطة مجلس وزراء العدل العرب.
ولعل أبرز ما يمكن أن يقال عن الجهود العربية 
الحاسب  جرائم  من  الحماية  أجل  من  المبذولة 
للقانون  العرب  العدل  اآللي اعتماد مجلس وزراء 
الجنائي العربي الموحد كقانون نموذجي بموجب 
القرار رقم 339 لسنة 1996، وهو خطوة جد مهمة 
على الصعيد العربي في مجال محاربة القرصنة 

وجرائم معطيات الحاسوب.

العايب: جمالت التعاون 

الدويل يف مكافحة 

اجلرمية االإلكرتونية 

متعددة

التخاينة: االحتيال 

االإلكرتوين ال يزال ي�سغل 

حيزًا كبريًا يف علم 

اجلرمية ال�سيرباين 
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الغالف

أقدمت  الماضي،  العام  من  ديسمبر  في 
عاماً،   17 العمر  من  تبلغ  طالبة  وهي  »بسنت«، 
مصر  شمال  الدلتا  محافظات  بإحدى  تقيم 
التواصل  مواقع  تداولت  بعدما  االنتحار،  على 
في  يظهرها  مصوراً  فيديو  مقطع  االجتماعي 
أنه  انتحارها  بعد  فيما  اتضح  مخلة،  أوضاع 
»مفبرك«، قام بإنتاجه شابان حاوال إقامة عالقة 
معها لكنها رفضت ابتزازهما....تركت »بسنت« 
رسالة لوالديها قبل االنتحار قالت فيها إنها لم 
ترتكب أي جرم، وأن تلك الصور مفبركة لكن ال 

أحد سيصدقها.
االبتزاز  واقعة  على  واحد  شهر  يمر  لم 
ضحيتها،  »بسنت«  راحت  التي  اإللكتروني 
حتى سقطت »هايدي« فتاة أخرى في محافظة 
بتناول  وانتحرت  المصير،  نفس  في  الشرقية 
لها  راجت  بعدما  المسمومة«  »الغالل  من  حبة 
التواصل  على صفحات  مفبركة  فاضحة  صور 

حتقيق- ليلى عبداحلميد- م�سر

االجتماعي.
للتحرك  المصري  البرلمان  دفعتا  الواقعتان 
مكافحة جرائم  قانون  في  تعديل  لتبني  العاجل 
تقنية المعلومات الذي صدر في عام 2018 بحيث 
تكون العقوبة أكثر قسوة لكل من يرتكب جريمة 
تتراوح  والتي  اإللكتروني  االبتزاز  جرائم  من 
عقوبتها في القانون الحالي بين الحبس الذي ال 
يقل عن 6 أشهر والغرامة التي تتراوح بين 50 - 

100 ألف جنيه )5470 دوالراً(.
التي غالباً  ليست جريمة االبتزاز اإللكتروني 
هي  الفتيان،  من  أكثر  الفتيات  لها  تتعرض  ما 
يقول  التي  اإللكترونية  الجرائم  بين  الوحيدة 
زيادة  تسجل  إنها  ورقميون  شرطيون  خبراء 
إذ ال يمر يوم من دون أن  ملحوظة في مصر، 
الوزراء  لمجلس  التابع  المعلومات  يصدر مركز 
المصري، تقريره الشهير الخاص بنفي اإلشاعات 
التواصل  صفحات  على  وتنتشر  تروج  التي 

االجتماعي وتستهدف النيل من إنجازات الدولة 
أو اإلضرار بسمعة البالد.

وبحسب تقرير مجلس الوزراء المصري، فإن 
اإلشاعات  من  حجم  أكبر  شهد  الماضي  العام 
تقرير  منذ صدور  المصرية  الدولة  طالت  التي 
مركز المعلومات المتخصص في تفنيد اإلشاعات 
صدارة  في  التعليم  قطاع  وجاء   ،2014 عام 
 ،%25.8 بنسبة  اإلشاعات  نالتها  التي  القطاعات 
الصحة  ثم   ،%22.6 بنسبة  االقتصاد  قطاع  تاله 

بنسبة %22.2.
ووفقاً لدراسة ميدانية أجراها قسم االجتماع 
إحصاءات  على  اعتمدت  شمس  عين  بجامعة 
وبالغات األمن العام، عن انتشار جرائم اإلنترنت 
السب  جريمة  فإن  المصري،  المجتمع  في 
والقذف والتشهير، جاءت كأعلى نسبة في أعداد 
جرائم اإلنترنت، حيث غيرت الثورة التكنولوجية 
شكل وطريقة ارتكاب الجريمة، إذ انتقل الشجار 

جريمة في الفضاء اإللكتروني
يف م�سر.. فتيات يقعن �سحايا لالبتزاز التكنولوجي وتقارير يومية تفند الإ�ساعات.
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والجوار  السكن  نطاق  في  المعايش  الواقع  من 
إلى الواقع االفتراضي، فأصبح في إمكان الجاني 
أدوات  لتملكه  نظراً  بسهولة  جريمته  اقتراف 
المجني  إلى  والوصول  الشبكة،  عبر  الدخول 
عليه بغض النظر عن المكان والزمان وذلك من 
دون اإلفصاح عن هويته وتركيب بعض مقاطع 
الصوت والصورة وإلصاقها بالمجني عليه زوراً 

وبهتاناً.
أساليب  اختالف  الدراسة  نتائج  وأظهرت 
ارتكاب جرائم اإلنترنت عن الجرائم التقليدية من 
اإلنترنت،  شبكة  على  األساسي  اعتمادها  حيث 
فلم  اإلجرامي،  الفعل  إلتمام  أداة  أو  كوسيلة 
ببعض  االستعانة  إلى  بحاجة  الجناة  يعد 
البلطجية فى ارتكاب جرائمهم، ولم يعد المجرم 
لها، بل أصبح  ارتكابه  أثناء  أدوات حادة  يحمل 
الشبكة من  المجرمون يعتمدون على ما توفره 
دول  في مختلف  بعضهم  مع  التواصل  إمكانية 
العالم، وتبادل األفكار والخبرات اإلجرامية فيما 
بينهم، واستخدام أسماء وهمية في الدخول على 
بهم  والتضليل  عليهم  المجني  وخداع  الشبكة، 

حتى ال يتم اكتشافهم.
وهنا تثار العديد من التساؤالت حول خطورة 
الجرائم اإللكترونية التي تسجل منحنى تصاعدياً 
في اآلونة األخيرة… هل تكفي التشريعات الجديدة 
للحد من هذه الجرائم؟ وماهي خطورة الجرائم 
واالقتصاديات  الناس  حياة  على  اإللكترونية 

العربية؟

خصائص الجريمة اإللكترونية
الرشيدي  محمود  اللواء  يرى  البداية  في 
أن  للمعلومات،  السابق  الداخلية  وزير  مساعد 
التطور المتالحق في عالم التقنية أدى إلى ظهور 
الجرائم  عليها  يطلق  الجرائم  من  جديدة  نوعية 
ويقصد  المعلوماتية،  الجرائم  أو  اإللكترونية 
تستخدم  أو  تستهدف  التي  الجرائم  تلك  بها 
والتقنيات  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا 
التكنولوجية الحديثة كوسيلة لإلضرار بالغير، أو 

ارتكاب عمل غير مشروع. 
من  بالعديد  التكنولوجية  الجريمة  وتتميز 
المواصفات والخصائص والتي تختلف تماماً عن 
الجرائم التقليدية المعروفة، فهى جرائم مستمرة 
بمعنى، أن الضرر الناتج عنها يمكن أن يستمر 
من  تنتقل  ألنها  تتبعها  يمكن  وال  طويلة،  لمدد 
موقع إلى آخر، كما ال يمكن مالحقتها بسبب أن 
تقليديين،  أو  عاديين  مجرمين  ليسوا  مرتكبيها 
تكنولوجية  وخبرات  فيهم صفات  تتوافر  حيث 
تمكنهم من التعامل مع شبكة اإلنترنت ومواقع 

التواصل وتطويعها.
التكنولوجية  الجريمة  أن  الرشيدي  ويضيف 
وتتخطى  للحدود،  العابرة  الجرائم  من  تعتبر 
التي تقع  الزمنية والمكانية، فالجريمة  الحواجز 
في بلد من البالد يمكن أن ينتج عنها آثار أخرى 

في بلد آخر وتعبر المحيطات إلى قارات أخرى، 
كما من خصائصها تعدد الجناة فيها، وأن يقوم 
أكثر من جان بعمل قرصنة معلوماتية على جهة 
البلد، كما يمكن أن يقوم أكثر من  معينة خارج 

جان واحد باالعتداء على أكثر من مجني عليه.
وعن كيفية مواجهة تصاعد الجرائم اإللكترونية 
يرى اللواء الرشيدي أن سبل المكافحة تكمن في 
واألمنية  القانونية  منها  المواجهات  من  العديد 
والتوعوية، وتمثلت المواجهة القانونية في مصر 
بصدور عدة قوانين، منها قانون العقوبات العام، 
وقانون التوقيع اإللكتروني، وقانون االتصاالت، 
وقانون حماية الملكية الفكرية، وكلها عدة قوانين 
استهدفت أي استخدام غير آمن وغير مشروع 
لإلنترنت وحقوق الغير من المعلومات والبيانات 

الشخصية.
 175 القانون رقم  2018 صدر  عام  ولكن في 
وهو  المعلومات،  تكنولوجيا  جرائم  لمكافحة 
قانون جامع شامل لكل األنشطة غير المشروعة 
التواصل  ومواقع  اإلنترنت  تستخدم  التي 
القانون  ونص  بالغير،  اإلضرار  في  االجتماعي 
والحبس  السجن  بين  تتراوح  عقوبات  على 
والغرامات التي تصل إلى ماليين الجنيهات، كما 
انضمت مصر إلى بعض المعاهدات الدولية التي 
العالم في رصد ومتابعة  تتعاون فيها مع دول 

مرتكبي هذه الجرائم النوعية. 
وتكمن المشكلة بحسب الرشيدي في أن بعض 

حممود الر�سيدي: 

اجلرمية التكنولوجية 

عابرة للحدود وتتخطى 

احلواجز الزمنية 

واملكانية 

حممد حجازي: االإف�ساح 

عن البيانات ال�سخ�سية 

للح�سول على عرو�ض 

ترويجية لل�سلع اأمر 

خطري

اآيات احلداد: االإمارات 

وال�سعودية لديهما قوانني 

جترم التعر�ض حلرمة 

احلياة اخلا�سة عرب 

الإنرتنت
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الغالف

الوقائع التي تتم داخل دولة قد تكون مجرمة في 
مصر لكنها غير مجرمة في دولة أخرى، وهذه 
مالحقة  على  القائمين  تواجه  كبيرة  إشكالية 
الدولي  التعاون  الجرائم اإللكترونية، مما يجعل 
رغم أهميته عائقاً من عوائق رصد ومتابعة مثل 

هذه النوعية من الجرائم. 
وعن دور األجهزة األمنية في مالحقة مرتكبي 
وزارة  إن  الرشيدي،  يقول  اإللكترونية  الجرائم 
الداخلية المصرية أنشأت عام 2002 إدارة خاصة 
تسمى إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشركات 
المعلومات، وتقوم بتلقي بالغات المواطنين الذين 
يتعرضون لجرائم معلوماتية أو تكنولوجية عبر 
وتقوم  االجتماعي  التواصل  ومواقع  اإلنترنت 
على  كافة  األنشطة  ومتابعة  برصد  اإلدارة 
صفحات السوشل ميديا لرصد المخالفين ومن 
آمنة،  وغير  مشروعة  غير  أعمال  بأي  يقومون 
وممتلكاتهم  المواطنين  وحياة  الدولة  أمن  تهدد 

وأموالهم الخاصة.
تواجه  التي  الصعوبات  أهم  ويضيف:»من 
مكافحة الجرائم اإللكترونية أن كثيراً من المجني 
لهذه  تعرضهم  عن  اإلبالغ  عن  يمتنعون  عليهم 
أو  الفضيحة  من  خوفاً  الجرائم،  من  النوعية 
التشهير، األمر الذي يشجع الجاني على ارتكاب 
التصرف  هذا  أن  عن  الجرائم، فضالً  من  مزيد 
ورصد  متابعة  عن  األمنية  األجهزة  يعيق 

المجرمين«.
تعريف  اآلن  حتى  يوجد  ال  أنه  الثاني  األمر 
موحد للجريمة المعلوماتية، أو االستخدام اآلمن 
التواصل  ومواقع  اإلنترنت  لشبكة  والمشروع 
االجتماعي، ذلك أن هذا المفهوم يختلف من دولة 
إلى أخرى، وما قد نعتبره في مصر مخالفاً قد 
تعتبره الدول األخرى غير ذلك، وهو ما ينتج عنه 
الخاصة  الدولية  واالتفاقيات  المعاهدات  ندرة 
الجرائم  مرتكبي  المجرمين  وتسلم  بتسليم 
تجد  اإللكترونية  األدلة  إن  كما  اإللكترونية، 
صعوبة بالغة في الحصول عليها ألن هناك من 
األساليب اإللكترونية الحديثة التي تمكن الجناة 
ببعض  القيام  أو  اإللكترونية  األدلة  إخفاء  من 
ارتكاب  من  تمكنهم  التي  اإللكترونية  األساليب 

جرائمهم متخفين. 

أبرز الجرائم
الجرائم  من  واحدة  اإلشاعات  وتعتبر 
بهدف  مرتكبوها  يروجها  التي  اإللكترونية 
وكما  مواطنيها،  وسالمة  الدول  بأمن  اإلضرار 
شؤون  في  الخبير  رشاد  محمد  اللواء  يقول 
العامة  المخابرات  جهاز  ووكيل  القومي،  األمن 
خطير  سالح  اإلشاعات  إن  األسبق،  المصري 
يتم استخدامه في التشكيك بكل شيء من أجل 
الدولة،  إسقاط  إلي  الوصول  وهو  واحد  غرض 
وعي  المواطن  لدى  يكون  أن  أهمية  تأتي  وهنا 
االجتماعي،  التواصل  لوسائل  تعرضه  عند 
عدم  خالل  من  لإلشاعات  بنفسه  يتصدى  وأن 

تصديقه لكل ما يروج عبر اإلنترنت.

ويضيف أن الجرائم اإللكترونية إحدى وسائل 
الخامس، وتتعرض  الجيل  الحديثة من  الحروب 
لحرب  المنطقة  في  بعينها  دول  كما  مصر 
الرابع،  الجيل  حروب  ضمن  تصنف  معلومات 
وسائل  تشل  أن  وسائلها  إحدى  من  والحرب 
الدولة  لتصل  الرقمية  المنظومة  وكل  االتصال 

إلى فوضى عارمة.
وقال إن مصر دائماً كان لها دورها اإليجابي 
جهاز  أقدم  صاحبة  وأنها  خاصة  المنطقة،  في 
أجهزة  نجحت  حيث  المنطقة،  في  مخابرات 
المخابرات في أن تضع قاعدة معلومات أسهمت 
كثيراً ووضعت خطة رائدة، حققت منها مكاسب 

كبيرة ومعجزة في هذا المجال.
التحول  استشاري  حجازي  محمد  الدكتور 
الرقمي ورئيس لجنة التشريعات السابق بوزارة 
االتصاالت وأحد الذين شاركوا في وضع قانون 
مكافحة جرائم المعلومات، يرى أن زيادة أعداد 
جرائم  وظهور  اإلنترنت،  شبكة  مستخدمي 
التقنيات  دخول  قبل  معروفة  تكن  لم  جديدة 
الجديدة، أوجد حاجة ملحة لحزمة من القوانين 
مكافحة  قانون  مصر  في  أبرزها  المستحدثة 

الجريمة اإللكترونية.
المواطنين  حماية  القانون  ويستهدف 
وخصوصياتهم من أي أفعال ضارة على شبكة 
عبر  االستثمار،  عملية  تحفيز  وكذلك  اإلنترنت، 
واألجانب  المحليين  للمستثمرين  رسالة  إعطاء 
بأن بياناتهم الحيوية محمية من أي اختراقات أو 

تالعب من قبل المجرمين اإللكترونيين.
قصور  بالفعل  لدينا  »كان  ويضيف: 
هناك  يكن  لم  إذ  الرقمية،  البيئة  في  تشريعي 
للمواقع  تحدث  التي  االختراق  لعمليات  تجريم 
لألفراد  سواء  الخاصة  والصفحات  اإللكترونية 
الحكومة،  تخص  التي  تلك  وحتى  الشركات  أو 
الخاصة  األرقام  لسرقة  بالنسبة  الحال  وكذلك 

ببطاقات االئتمان والبنوك، وجاء قانون مكافحة 
جرائم المعلومات ليجرم كل هذه األفعال سواء 

الحبس أو الغرامة المالية«. 
الجريمة  مكافحة  قوانين  أهمية  وتتزايد 
نحو  المصرية  الدولة  توجه  مع  اإللكترونية، 
تزايد  عن  فضالً  الشامل،  الرقمي  التحول 
االنتشار  نتيجة  اإللكترونية  الجرائم  نسبة 
الذي  األمر  اإلنترنت،  شبكة  الستخدام  الواسع 
لألجندة  الزاوية  حجر  المكافحة  قوانين  يجعل 

التشريعية للتحول الرقمي.
تواجه  التي  اإللكترونية  الجرائم  أبرز  ومن 
والبريد  االئتمانية،  البطاقات  سرقة  األفراد، 
التواصل  صفحات  وقرصنة  اإللكتروني، 
المواقع  على  الفيروسات  ونشر  االجتماعي، 
أبرز  فإن  للشركات،  وبالنسبة  اإللكترونية، 
عمليات  تواجهها،  التي  اإللكترونية  الجرائم 
ولذلك  معلوماتها،  لنظم  تحدث  التي  االختراق 
فإن الشركات األجنبية تحرص على التواجد في 
جيدة  معلوماتية  أمنية  حماية  توفر  التي  الدول 
صعبة االختراق، فضالً عن اإلشاعات التي يمكن 
يجرمها  والتي  للدول  القومي  األمن  تهدد  أن 

القانون بالعقوبات المالية والحبس.
ويعاقب القانون المصري بالحبس مدة ال تقل 
عن ثالثة أشهر والغرامة التي ال تقل عن 30 ألف 
جنيه وال تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين 
العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية 
أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول 
بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات 
البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات، فإن قصد 
أموال  على  الحصول  فى  استخدامها  ذلك  من 
بالحبس  أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب  الغير 
مدة ال تقل عن 6 أشهر وغرامة ال تقل عن 50 
ألف جنيه وال تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى 

هاتين العقوبتين.
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سرقة البيانات
يجرم  المصري  القانون  أن  حجازي  ويؤكد 
المواقع  لها  تتعرض  التي  اإللكترونية  الهجمات 
اإللكترونية سواء الخاصة باألفراد أو الشركات 
والمصالح الحكومية، بفرض عقوبات تتنوع بين 
الغرامات والحبس حسب نوع الجريمة، وتشديد 
المعلومات  نظم  على  االعتداء  حالة  في  العقوبة 
الحكومية العامة والتي تخدم قطاعاً عريضاً من 

الناس.
وفيما يخص حماية البيانات الخاصة باألفراد 
والشركات على شبكة اإلنترنت يقول، إن قانون 
الضوابط  من  المزيد  يضع  البيانات  حماية 
سواء  البيانات،  بحماية  يتعلق  فيما  واإلجراءات 
ألغراض  استخدامها  أو  جمعها  مستوى  على 
التسويق، وتهتم الدولة كثيراً بهذا األمر خصوصاً 
في حالة الشركات التي تولي أهمية كبيرة لتأمين 
بياناتها مثل الشركات العاملة في مجال صناعة 
وقامت  االصطناعي.  والذكاء  العمالقة  البيانات 
تشريعات  وسن  سياسات  بوضع  عربية  دول 
متوازنة للبيانات والمعلومات تتسق مع التجارب 
العالمية على  الشركات  ما شجع  العالمية، وهو 
االستثمار في هذه الدول من خالل بناء مراكز 
تكنولوجيا  في  واالستثمار  عمالقة  بيانات 

الحوسبة السحابية والذكاء االصطناعي.
وكل  اإلنترنت  مستخدمي  حجازي  وينصح 
ميديا  السوشل  مواقع  على  صفحة  لديه  من 
بتوخي الحذر في اإلفصاح عن البيانات الخاصة، 
الذين  باألشخاص  ذلك  على  مثاالً  ويضرب 
يسجلون بياناتهم الخاصة سواء أرقام هواتفهم 
أو  المالبس  في محالت  اإللكتروني  بريدهم  أو 
الكافيهات التي يترددون عليها باستمرار، بهدف 
تلقي العروض الترويجية الجديدة، وهو ما يمكن 
أن يشكل خطورة لهم بدون قصد، ذلك أن هذا 
األمر يمكن أن يكون أداة لجمع البيانات بالتعرف 

عليها،  يتردد  التي  واألماكن  الشخص  على 
ومتوسط إنفاقه ومتوسط دخله.

عن  تقل  ال  مدة  بالحبس  القانون  ويعاقب 
جنيه  ألف   50 عن  تقل  ال  وبغرامة  أشهر،  ستة 
هاتين  بإحدى  أو  جنيه،  ألف   100 تتجاوز  وال 
العقوبتين، كل من انتهك حرمة الحياة الخاصة 
أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل اإللكترونية 
لشخص معين من دون موافقته، أو منح بيانات 
أو  السلع  لترويج  إلكتروني  أو موقع  نظام  إلى 
بالنشر  بالقيام  أو  موافقته  دون  من  الخدمات 
عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل 
أو صور  أخبار  أو  لمعلومات  المعلومات،  تقنية 
وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص من 
المنشورة  المعلومات  أكانت  دون رضاه، سواء 

صحيحة أم غير صحيحة.

حرمة الحياة الخاصة
النواب  مجلس  عضو  الحداد  آيات  الدكتورة 
الجنائي، وأحد  القانون  والخبيرة في  المصري، 
20 نائباً في البرلمان تقدموا بطلب للوقوف على 
المجتمعي  الوعي  نشر  بشأن  الحكومة  سياسة 
القوانين  أن  ترى  اإللكترونية  الجرائم  تجاه 
العربية،  الدول  من  العديد  في  والتشريعات 
بعدما  المستحدثة،  اإللكترونية  للجرائم  تصدت 
تزايد أعداد المستخدمين لشبكة اإلنترنت، ونتج 
مما  معروفة،  تكن  لم  مستحدثة  جرائم  عنها 

يعرض حياة المواطنين وأمن الدول للخطر.
الحداد  بها  قامت  مقارنة  دراسة  واقع  ومن 
مصر  هي  دول  ثالث  أصدرتها  التي  للقوانين 
الجريمة  مكافحة  بشأن  والسعودية  واإلمارات 
رقم  المصري  القانون  إن  تقول  اإللكترونية 
تقنية  جرائم  مكافحة  بشأن   2018 لسنة   175
المعلومات تناول الجرائم المتعلقة باالعتداء على 
حرمة الحياة الخاصة، ونص في مادته رقم 25 

على معاقبة كل من اعتدى على أي من المبادئ أو 
القيم األسرية في المجتمع أو انتهك حرمة الحياة 
الخاصة أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية 
حكمها  في  وما  صوراً  أو  أخباراً  أو  معلومات 
أي شخص من دون رضاه،  تنتهك خصوصية 
أم  المنشورة صحيحة  المعلومات  أكانت  سواء 
غير صحيحة. وتلك المادة كافية وحدها أن تجعل 
الشخص حذراً، وهو يتعامل مع مواقع التواصل 
االجتماعي، بعدم نشر أي شيء من دون دراية 
بما ينشره، وفي ذلك ينص قانون نظام مكافحة 
كل  معاقبة  على  السعودي  المعلوماتية  الجرائم 
شخص ارتكب أياً من الجرائم المعلوماتية مثل 
الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، 
ولو  عنه،  االمتناع  أو  بفعل  القيام  على  لحمله 
كان القيام بهذا الفعل أو االمتناع عنه مشروعاً، 
وكذلك المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة 
استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما 
في حكمها والتشهير باآلخرين وإلحاق الضرر 

بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات الخاصة.
اإلمارات،  في  القانون  يجرمه  ذاته  األمر 
شبكة  على  معلومات  ينشر  من  كل  يعاقب  إذ 
المعلومات  تقنية  وسائل  بإحدى  أو  معلوماتية 
البشرية  األعضاء  أو  البشر  في  االتجار  بقصد 
أو التعامل فيها بصورة غير مشروعة، وهو ما 
يتفق مع توجهات الدولة في هذا الشأن، إضافة 
شبكة  على  معلومات  نشر  من  كل  معاقبة  إلى 
المعلومات  تقنية  وسائل  بإحدى  أو  معلوماتية 
من  أفكار  أو  برامج  ألي  التحبيذ  أو  للترويج 
شأنها إثارة الفتنة أو الكراهية أو العنصرية أو 
الطائفية أو اإلضرار بالوحدة الوطنية أو السلم 
اآلداب  أو  العام  بالنظام  اإلخالل  أو  االجتماعي 
الخاصة  الحياة  انتهاكات حرمة  العامة. وبشأن 
لألفراد من خالل شبكة اإلنترنت، تقول الحداد، 
في  الخاصة  الحياة  حرمة  انتهاك  عقوبة  إن 
القانون المصري هي الحبس مدة ال تزيد على 
بالتقاط صور لألفراد في مكان  قام  لمن  سنة، 
أو  من سهل  كل  لتشمل  العقوبة  وتمتد  خاص، 
أذاع أو شارك فى نشر الصور، ويعاقب بالحبس 

أيًضا مدة التزيد على سنة.
وتضيف: »حرمة الحياة الخاصة من الحقوق 
اللصيقة باإلنسان، وما يحدث اليوم ُيمثل انتهاكاً 
لذلك الحق، إذ يالحظ في الفترة األخيرة انتشار 
بعض  تصوير  تم  التي  الفيديوهات  من  العديد 
منها بدون إذن من صاحبها، وقد تكون نتيجة 
تصوير بعض تلك الفيديوهات إيجابية في بعض 
الحاالت، ولكن في حاالت أخرى قد يسبب كارثة 

وتعيق من حرية األشخاص«.
لدولة  االتحادي  العقوبات  قانون  أن  وتتابع 
اإلمارات يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة 
أو  درهم  آالف   10 تتجاوز  ال  التي  بالغرامة  أو 
بإحدى هاتين العقوبتين، في حال قيام شخص 
يعتبر  هذا  ألن  آخر  لشخص  خلسة  بالتصوير 

انتهاكاً واضحاً للخصوصية.
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الغالف

الوطن  في  الدول  من  كغيره  لبنان  يعاني 
الجرائم  عدد  تزايد  من  والعالم  العربي 
مختلف  من  عدد ضحاياها  وتزايد  اإللكترونية 
وذلك  والثقافية،  االجتماعية  والفئات  األعمار 
التعرض  العام بكيفية تجنب  بسبب قلة الوعي 
للجرائم اإللكترونية من نصب واحتيال وسرقة 
وضرورة  وغيرها  واختراق  وابتزاز  وتحرش 
القوانين  قلة  وبسبب  جهة،  من  عنها  اإلبالغ 
من  الرادعة  بالعقوبات  تتناولها  التي  اللبنانية 

جهة ثانية.
وقد تسببت األزمة االقتصادية الخانقة التي 
يعاني منها اللبنانيون منذ عام 2019، وما رافقها 
إلى   ،2020 عام  منذ  كورونا  وباء  تأثيرات  من 
في  اإللكترونية  الجرائم  عدد  في  كبير  ارتفاع 
العامة  المديرية  لبنان وذلك بحسب إحصاءات 
 ،%307.5 إلى  اللبناني  الداخلي  األمن  لقوى 
األمر الذي يتطلب المزيد من الجهود القانونية 

والشرطية والتوعوية.

حتقيق: �سايل اأبوفار�ش - لبنان 

واقع 
)المحامي  شواح  شربل  التقت   »999«
والمستشار القانوني( الذي تحدث عن الجرائم 
اإللكترونية في لبنان، فأوضح أنه من الجانب 
لبناني  قانون  اآلن  حتى  هناك  ليس  القانوني 
جرائم  أو  اإللكترونية  بالجرائم  يتعلق  واضح 
في  تحدث  التي  الجرائم  وأغلب  المعلوماتية، 
بحسب  مرتكبوها  يعاقب  اإللكتروني  المجال 
على  يعاقب  الذي  اللبناني  العقوبات  قانون 
وخرق  والتحرش  واالبتزاز  واالحتيال  النصب 
الحرمات مثل حرمة المواقع اإللكترونية وغيرها 

من الجرائم اإللكترونية.
وأضاف أنه في أكتوبر 2018 صدر القانون 
المعامالت  ينظم  والذي   ،81 رقم  اللبناني 
الشخصي،  الطابع  ذات  والبيانات  اإللكترونية 
القوانين  تطبيق  كيفية  عن  المزيد  ويشرح 
من  خصوصاً  اإللكترونية  بالجرائم  المتعلقة 
ضرر  حدوث  إثبات  وكيفية  التقنية،  الناحية 

األمور  وبعض  المعالجة،  وطرق  جرم،  أو 
اإللكترونية التي يحق لنا القيام بها أو ال يحق، 
يتعلق  ما  أما  األمور.  هذه  ينظم  القانون  وهذا 
والعمالت  شين  البلوك  مجالي  في  بالجرائم 
الرقمية، فجزء كبير منها غير مطروح في لبنان 

حتى اليوم وال توجد قوانين تتناولها.
التي تحدث  اإللكترونية  الجرائم  أنواع  وعن 
هو  أنواعها  أبرز  أن  شواح  أجاب  لبنان،  في 

التالي:
- جرائم التحّرش واالبتزاز التي تحدث عبر 
االجتماعي،  التواصل  ومواقع  اإلنترنت  شبكة 
لبنان  داخل  إلكترونيون  مجرمون  فهناك 
وخارجه يتواصلون مع أناس عبر الفيس بوك 
أو اإلنستغرام ويلتقطون لهم صوراً أو مقاطع 
المجرم  ويبدأ  الئقة،  غير  وضعيات  في  فيديو 
المال  على  للحصول  بابتزازهم  اإللكتروني 
من  الجرائم  هذه  مثل  مع  التعامل  ويتم  منهم، 
التابع  المعلوماتية  خالل مكتب مكافحة جرائم 

»التحديث جاٍر«..
�سحايا اجلرائم الإلكرتونية ينتظرون العدالة بقوانني اأحدث.
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اللبناني،  الداخلي  األمن  لقوى  العامة  للمديرية 
أن  يمكنه  المكتب  في  تقني  قسم  يوجد  حيث 
المجرم  هو  من  ويعرف  التفاصيل  كل  يتابع 
اإللكتروني ويصل إليه. وهنا أيضاً يتم تطبيق 

قانون العقوبات اللبناني.
- جرائم تتعلق بالنصب واالحتيال وسرقة 
األموال، وقد زادت هذه الجرائم في لبنان خالل 
العمالت  عبر  خصوصاً  األخيرة  الفترة  في 
العقوبات  قانون  يطبّق  أيضاً  وهنا  المشفرة، 
وعلى  واالحتيال،  النصب  مادة  مثل  اللبناني 
العامة  النيابة  في  شكوى  تقديم  المتضرر 
هذه  إحالة  ويتم  فيها،  يقيم  التي  بالمحافظة 
في  االستئنافية  العامة  النيابة  إلى  الشكوى 
مكتب  إلى  بدورها  تحيلها  والتي  المحافظة، 

مكافحة جرائم المعلوماتية.
والحسابات  للمواقع  االختراق  جرائم   -
اإللكترونية، فإذا قام مجرم ما باختراق موقع 
بمثابة سرقة  أو حساب إلكتروني، فهو قانوناً 

ملك خاص.
حسابات  أو  مواقع  باختراق  قام  وإذا 
المصارف أو الشركات المالية وسرقة األموال 

منها، فهذا 
جرم جزائي هو السرقة، ويعاقب عليها وفق 

قانوني العقوبات والمعامالت اإللكترونية. 

أمثلة 
حصلت  إلكترونية  جرائم  عن  األمثلة  وعن 
إلكترونيين  قراصنة  أن  ذكر شواح  لبنان،  في 
محتالين يتحدثون مع الرجال على أساس أنهم 
الكاميرا ويعرضون  إنهم يشغلون  نساء، حتى 
في  لنساء  قبل  من  مصورة  فيديو  مقاطع 
إلى خلع  الرجل  وضعيات غير الئقة، ويدعون 
مالبسه، وعندما يقوم بذلك، يصورونه بمقطع 
فيديو ويبتزونه بطلب أموال أو الفضيحة على 
االجتماعي  التواصل  ومواقع  اإلنترنت  شبكة 

واليوتيوب وفي أسرته وعمله ومجتمعه.
وقد تعرض عدد من الرجال اللبنانيين لمثل 
هذه الجرائم اإللكترونية وتوكلت عنهم، وتمكنا 
المجرمين  توقيف  من  الحاالت  بعض  في 
أما  لبنان،  في  المقيمين  المبتزين  اإللكترونيين 
بالنسبة للمقيمين خارج لبنان، فقد تم التواصل 
الدولية، والتي استطاعت  اإلنتربول  مع منظمة 

توقيف عدد آخر منهم.
الجرائم  على  األمثلة  من  أن  وأضاف 
مواقع  وجود  لبنان،  في  المالية  اإللكترونية 
إلكترونيون  مجرمون  وراءها  يقف  إلكترونية 

مثل قضية صندوق استثماري إلكتروني حدثت 
منذ فترة، وبلغت خسائر المستثمرين اللبنانيين 
فيه عشرات ماليين الدوالرات األمريكية، حيث 
بقيمة  مالية  فوائد  اإللكتروني  الموقع  يعرض 
المستثمرين  أموال  على  الشهر  في  بالمئة   10
في نشاطات الموقع المالية، و10 بالمئة أرباحاً 
للمشاركة،  جدد  أشخاص  دعوة  عند  إضافية 
أوساط  في  تسويق  بحملة  الضحايا  فيقوم 
مثلهم.  ضحايا  فيصبحون  منهم،  المقربين 
الموقع اإللكتروني بإرسال  البداية، يقوم  وفي 
األرباح للضحايا فيفرحون بالحصول على هذه 
األرباح والتي هي في الحقيقة من األموال التي 
أشهر  وبعد  منهم.  والمقربون  هم  استثمروها 
بقية  وتضيع  اإللكتروني  الموقع  يختفي  عدة، 

األموال. 
وتابع أنه في أمثلة أخرى، وبعد اختفاء الموقع 
اإللكترونيون  المجرمون  يقوم  اإللكتروني، 
بإرسال رسائل إلكترونية للضحايا، يدعون فيها 
بها  الموقع تسببت  تقنية في  أن هناك مشكلة 
الدولة اللبنانية تتعلق بعدم دفع الضريبة، وأنه” 
أن  عليكم  أموالكم  باسترداد  ترغبون  كنتم  إذا 
تودعوا أمواالً إضافية”، وتتم سرقة هذه األموال 

اإلضافية.

�سربل �سواح: مطلوب 

تنظيم القطاع االإلكرتوين 

والت�سدد بتطبيق العقوبات 

على اجلرائم االإلكرتونية 

لنتمكن من ردع املجرمني

د. مي العبدهلل:للجامعات 

اللبنانية املتخ�س�سة 

باالإعالم دور كبري يف توعية 

اأفراد املجتمع اللبناين من 

خطر اجلرائم االإلكرتونية 

اأمين �سحادة: كورونا 

كان من االأ�سباب 

الرئي�سة لتو�سع ظاهرة 

اجلرائم االإلكرتونية يف 

لبنان
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الغالف

المالية  الجرائم  على  األمثلة  من  أنه  وشرح 
اإللكترونية أنه جراء األزمة المصرفية في لبنان، 
والحجز على أموال المودعين اللبنانيين من قبل 
المصارف، وعدم القدرة على تحويل األموال من 
لبنان  ومنع مصرف  لبنان،  داخل  إلى  الخارج 
التعامل مع شركات تحويل أموال عالمية لفترة 
الراغب  المهاجر  اللبناني  على  كان  الوقت،  من 
لبنان،  في  أهله  إلى  األمريكي  الدوالر  بتحويل 
يأخذ  الذي  لبنان  مصرف  عبر  بذلك  القيام 
الدوالرات ويعطي األهل المبلغ بالعملة اللبنانية 
وبسعر صرف أقل من سعر السوق، أي يخسر 
األهل نسبة من قيمة الحوالة، فصار الكثير من 
المهاجرين اللبنانيين يحولون األموال المشفرة 
لبنان  لبنان عبر أشخاص في  إلى  الخارج  من 
يعملون كصرافين لألموال المشفرة، فيأخذون 
األموال المشفرة ويعطون األهل المبلغ بالدوالر 
عدداً  ولكن  السوق،  سعر  بحسب  األمريكي 
عدة  أشهر  بعد  تبين  الصرافين  هؤالء  من 
بالعمالت  ويهربون  ومحتالون  نصابون  أنهم 

المشفرة. 
المحاماة  مكتب  في  أننا  إلى  شواح  ولفت 
عن  البحث  هو  عملنا  القانونية  واالستشارات 
عمليات النصب واالحتيال اإللكتروني، والتأكد 
والشركات  اإللكترونية  المواقع  كانت  إذا  مما 
العمالت  من  موكلينا  ونحذر  ال،  أم  حقيقية 
اإللكترونيين  للمجرمين  تسمح  ألنها  المشفرة 
القيام بعمليات نصب واحتيال من خاللها، لذلك 
أي شخص يرغب بالعمل في هذا المجال، عليه أن 
يتصرف بحذر، ويسأل المختصين والمحامين 
ولو  حتى  المال  من  مبلغ  أي  يستثمر  أن  قبل 

ُعرضت عليه الكثير من الفوائد واألرباح.

مبادرات 
وعن المبادرات لمواجهة الجرائم اإللكترونية 
في لبنان، أوضح شواح أن قوى األمن الداخلي 
اللبناني، باإلضافة إلى عملها الميداني لمواجهة 
للتحذير  بيانات  تصدر  اإللكترونية،  الجرائم 
وتفسير كيفية حدوث هذه الجرائم اإللكترونية، 

وتنبيه األشخاص حتى ال يقعوا ضحيتها.
بحمالت  األهلية  الجمعيات  من  عدد  وقام 
الجنسي  ما يتعلق باالبتزاز  للتوعية خصوصاً 
التواصل  ومواقع  اإلنترنت  شبكة  عبر 
الخجل  يثير  الموضوع  هذا  ألن  االجتماعي، 
والخوف لدى األشخاص المعنيين فيتم وضع 
على  وتشجيعهم  بسرية،  بياناتهم  لحفظ  آلية 

التكلّم وإبالغ الشرطة والقضاء.
العمل  اللبنانية  الدولة  على  أن  ورأى شواح 
على تنظيم القطاع اإللكتروني في لبنان والتشدد 
اإللكترونية  الجرائم  على  العقوبات  بتطبيق 
لنتمكن من ردع المجرمين. وفي الوقت نفسه، 
لحماية  األفضل  بالسبل  المجتمع  أفراد  توعية 
أنفسهم من هذه الجرائم خصوصاً وأننا نعيش 
اليوم في مجتمع متطور ومتابع لإللكترونيات 
بأي  معرضون  نحن  وبالتالي  والتكنولوجيا، 
أو  سرقة  أو  احتيال  أو  نصب  لعملية  لحظة 

تحرش أو ابتزاز أو اختراق.

ظاهرة 
)أستاذة  العبدالله  مي  الدكتورة  وتوضح 
اإلعالم  علوم  في  وكاتبة  وباحثة  جامعية 
من  كغيره  اللبناني  المجتمع  أن  واالتصال(، 
اإللكترونية،  الجرائم  ظاهرة  يشهد  المجتمعات 
التطورات  على  منفتح  مجتمع  ألنه  وذلك 
مواقع  مع  يتفاعل  فهو  العصرية،  التكنولوجية 

االجتماعي  التواصل  ووسائل  اإلنترنت 
الذكية،  والتطبيقات  الحديثة  الهاتفية  والبرامج 
أفراد  من  عدد  يتعرض  أن  الطبيعي  ومن 
المجتمع اللبناني ومن مختلف الفئات المجتمعية 
العمرية إلى خطر تعرضهم لجريمة  والمراحل 
والسرقة  واالحتيال  النصب  مثل  ما  إلكترونية 
والتحرش واالبتزاز واختراق الحسابات، وذلك 
في ظل عدم وجود قوانين لبنانية حديثة تواكب 
األنواع  اإللكترونية من حيث  الجرائم  تطورات 
لبنان  في  اإللكترونية  فالجرائم  والوسائل، 
على  تطبق  والمحاكم  الشرطة  إلى  تصل  التي 

مرتكبيها مواد قانون العقوبات اللبنانية.
الجرائم،  من  النوع  هذا  تزايد  أسباب  وعن 
انتشار  وال  االقتصادية  األزمة  ال  أنه  رأت 
المسؤولة  األسباب  من  هما  »كورونا«  وباء 
عن الجرائم اإللكترونية، ألن انتشار هذا النوع 
وشبكة  العالم  كل  في  ظاهرة  هو  الجرائم  من 
الجرائم  هذه  معظم  فيها  تقع  التي  »اإلنترنت« 
هي شبكة عالمية، وألن اإلنسان هو الذي يطور 
وأهدافه  مصالحه  لتحقيق  التالعب  أساليب 
اإللكترونية  الجرائم  وأن  الشخصية خصوصاً 
الباردة  الحروب  أسلحة  من  سالحاً  أصبحت 

والساخنة بين الدول.
في  األبحاث  ومراكز  الجامعات  دور  وعن 
مواجهة هذا النوع من الجرائم، تقول الدكتورة 
مي، إن دور الجامعات ومراكز األبحاث والباحثين 
وأساليب  الحديثة  التقنيات  على  التوعية  هو 
استعمالها للتالعب والتضليل والسرقة واألذى، 
لذلك تكثر اليوم مشاريع التربية على استخدام 
في  و»اإلنترنت«  االجتماعي  التواصل  وسائل 

المدارس والجامعات وسائر المجتمع.
وتضيف أن للجامعات اللبنانية المتخصصة 
المجتمع  أفراد  توعية  في  كبيراً  دوراً  باإلعالم 
وذلك  اإللكترونية،  الجرائم  خطر  من  اللبناني 
عبر تخريج طالب إعالم يقومون بهذه التوعية 
في الصحف والمجالت واإلذاعات والتلفزيونات 
وذلك  فيها،  يعملون  التي  »اإلنترنت«  ومواقع 
بالتعاون مع الجهات الرسمية والخاصة المعنية 
ومراكز  الجامعات  تصبح  بهذا  وأنه  األخرى، 
األبحاث والباحثون واإلعالميون في خط الدفاع 
األول عن أفراد المجتمع خصوصاً من األطفال 
والمراهقين من أخطار الجرائم اإللكترونية التي 

قد يتعرضون لها.

خطر 
صحفي   ( شحادة  أيمن   »999« التقت  كما 
متخصص باإلعالم اإللكتروني(، والذي أوضح 
تمثل  المعلوماتية  أو  اإللكترونية  الجرائم  أن 
كبير  بشكل  لتطوره  لبنان  في  خطيراً  واقعاً 
في السنوات األخيرة، ولعدم وجود وعي كاٍف 
لدى المواطنين اللبنانيين عن التعامل مع قضايا 
األمن السيبراني، وقد أدت الظاهرة إلى التأثير 
بشكل سلبي على الحاالت النفسية واالجتماعية 
إلى  للبنانيين، وتطور األمر في بعض األحيان 
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انتحار بعضهم.
وأضاف أنه في لبنان ال توجد قاعدة لحماية 
أو ترابط  البيانات الشخصية بطريقة متطورة، 
قوى  عملت  وقد  الوزارات،  بين  آن  إلكتروني 
األمن الداخلي اللبناني وبعض الجمعيات األهلية 
الجرائم  عن  فيديوهات  ونشر  التوعية  على 
من  خصوصاً  الضحايا  ودعت  اإللكترونية 
الغرباء،  باألشخاص  الوثوق  لعدم  المراهقين 
وكسر حواجز الخوف وتقديم شكوى للشرطة 

والقضاء.
مع  تتشابه  اإللكترونية  الجريمة  أن  وتابع 
الجاني  بوجود  يتعلق  ما  في  العادية  الجريمة 
تختلف  ولكنّها  الجريمة،  وفعل  والضحية 
المستخدمة،  والوسائل  البيئات  باختالف  عنها 
دون  من  تتم  أن  يمكن  اإللكترونية  فالجريمة 
وجود المجرم في مكان الحدث، كما إنه ال يتم 
الوصول إلى الجاني في أحيان كثيرة خصوصاً 
كان  أو  وهمية  وحسابات  اسم  عبر  كان  إذا 

خارج الحدود.

تزايد 
التي  اإللكترونية  الجرائم  أنواع  أبرز  وعن 
اآلونة  في  أنه  شحادة  أجاب  لبنان،  يشهدها 
التعرض  حول  الشكاوى  تزايدت  األخيرة 
إنترنت بعضهم من  قراصنة  قبل  لالبتزاز من 
نساء،  صفة  ينتحلون  والذين  لبنان،  خارج 
وسائل  على  الصداقة  طلب  على  ويعملون 
الصداقة  أو أحد تطبيقات  التواصل االجتماعي 

في  الضحايا  تصوير  يتم  والحقاً  اإللكترونية، 
بعد  مالية  بمبالغ  واالبتزاز  محرجة  أوضاع 
على  الفيديوهات  أو  الصور  بنشر  تهديدهم 
اإلنترنت في حال تمنعهم عن تحويل مبلغ من 

المال لهم.
االقتصادي  الوضع  بسبب  أنه  وأضاف 
الصعب وأزمة المصارف في لبنان والبحث عن 
بدائل إليجاد مدخول مادي واستثمار األموال، 
اإللكترونية  واالحتيال  النصب  عمليات  زادت 

وسرقة أموال كثيرة.
االستثماري  الموقع  وأكبرها  أحدثها  وكان 
اإللكتروني الذي كان عبارة عن استثمار أموال 
مع أرباح عالية خالل فترة زمنية قصيرة، ولكن 
إنذار  سابق  دون  من  الموقع  أقفل  فترة  بعد 

وخسرت الناس أموالها.
البيانات  األمثلة جرائم سرقة  من  أن  وتابع 
يرسلون  إلكترونيين  قراصنة  عبر  الشخصية 
رابط موقع أو ما شابه للسيطرة على المعلومات 
في جهاز الهاتف المتحرك أو جهاز الحاسوب 

وسرقتها، وتخريب الجهاز.

تأثير 
عدد  ارتفاع  على  كورونا  وباء  تأثير  وعن 
الجرائم اإللكترونية في لبنان، أجاب شحادة أن 
وباء كورونا كان من األسباب الرئيسة لتوسع 
بسبب  لبنان،  في  اإللكترونية  الجرائم  ظاهرة 
التواصل  إلى  المباشر  التواصل  من  االنتقال 
والتطبيقات  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر 

الذكية إثر اإلغالقات المتتالية وإجراءات الحظر 
تم  حيث  المنزل،  في  الطويلة  المكوث  وفترات 
تسجيل ارتفاع كبير في الشكاوى من الجرائم 
اإللكترونية بحسب بيانات قوى األمن الداخلي 
اللبناني، فقد ارتفعت نسبة الشكاوى بين عامي 
جرائم  وارتفعت   ،%307.5 إلى  و2020   2019

ر بنسبة %754.50. االبتزاز اإللكتروني للُقَصّ

مواجهة 
وعن كيفية مواجهة الجرائم االلكترونية في 
لبنان، أشار شحادة إلى أنه ولألسف، لم يتطرق 
الجرائم  إلى  مباشر  بشكل  اللبناني  القانون 
اإللكترونية، ويتم تطبيق بعض نصوص قانون 
العقوبات اللبناني وغيره من النصوص القانونية 

المرعية اإلجراء. 
الفترة  في  الجرائم  هذه  الرتفاع  ونظراً 
على  أكبر  اطالع  الجمهور  لدى  األخيرة، صار 
على  تدرب  أهلية  جمعيات  وهناك  الموضوع، 
وكيفية  اإلنترنت،  على  الخصوصية  تعزيز 
الحماية الشخصية، اال أن الموضوع بحاجة إلى 
مجهود أكبر للوصول إلى ما هو مرتجى على 

هذا الصعيد.
في  شارك  اللبناني  اإلعالم  أن  وأضاف 
الموضوع  أن  إال  التوعية،  حمالت  من  العديد 
يجب أن يكون ضمن خطة توعية وطنية تصل 
إلى المدارس والجامعات، ألن ما يحدث ظاهرة 
بعض  إلى  وأدت  المجتمع  في  تتوسع  خطيرة 

حاالت االنتحار. 
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إلى  اإلمارات  في  التعليم  تاريخ  يعود 
حضارات قديمة تّم العثور على آثارها في عدة 
كان  األولى  الفترة  تلك  وفي  تاريخية.  مواقع 
اإلنسان يطور نفسه عن طريق التعليم الذاتي، 
وفي  واالحتكاك،  بالمحاكاة  المعرفة  واكتساب 
فترة الحقة ظهر التعليم الذي مارسه معلمون 
توفرت لديهم معرفة في علم من العلوم، وهكذا 
التقليدي  النمط  اإلمارات من  التعليم في  تطور 
على  القائم  التعليم  من  آخر  إلى شكل  البسيط 
كان  قديماً  واألنظمة.  والمقررات  الدروس 
المطوع يتحمل مسؤولية التعليم ويعلم الطالب 
شيئًا من القراءة والكتابة، وتالوة القرآن الكريم، 
الحساب. وكان  الدين، وبعض مبادئ  وأصول 

حتقيق: خالد الظنحاين

بعض المطاوعة يعرف المسائل الفقهية، وعلوم 
الشريفة، ويستطيع  النبوية  واألحاديث  القرآن، 
إمامة الناس في المسجد، وإجراء العقود كعقود 
الزواج؛ وعندها يسمى »شيخ علم« ويصبح هذا 

لقبه الذي يعرف به بين الناس. 
الشارقة،  في  كان  للمدارس  األول  الميالد 
لمدرسة التيمية المحمودية التي ُترجح نشأتها 
تكن  لم  المدرسة  هذه   ،)1905  -  1900( بين 
مجانية فحسب؛ بل كانت تقدم لطالبها المطعم 
والمشرب والمسكن والكساء، إلى جانب كل ما 

يلزم الطالب من كتب وأدوات.
وبدأت حبات العقد تنتظم في خيطها التربوي 
علي  بن  محمد  الشيخ  أسس  فقد  التعليمي؛ 

وأنشأ   ،1930 عام  اإلصالح  مدرسة  المحمود 
الشيخ مبارك بن سيف بالتعاون مع آل العويس 
المدرسة التيمية في الحيرة، وتعهد علي العويس 
بتحمل الجزء األكبر من تكاليف هذه المدرسة، 
تاجر  أنشأها  ابن خلف،  أبوظبي مدرسة  وفي 

اللؤلؤ خلف بن عتيبة عام 1930.
كانت أول مدرسة في هي مدرسة األحمدية 
التي أنشأها تاجر اللؤلؤ الشيخ أحمد بن دلموك 

عام 1910.
كانوا  األحمدية  المدرسة  في  العلم  طلبة 
الفقه والتفسير واألدب  يتلقون علوًما مختلفة: 
المواد  هذه  ولغوية،  شرعية  علوم  أي  والنحو 
وغيرها تدرس للذين قطعوا شوًطا في التعليم، 

من الكتاتيب إلى األلواح الذكية 
رحلة التعليم يف الإمارات بني املا�سي واحلا�سر.
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الذين  العلماء  أما  المتعلمين.  واألئمة  كالخطباء 
اضطلعوا بمهمة التعليم في المدرسة األحمدية 
ومدينة  واألحساء  نجد  علماء  من  كانوا  فقد 

الزبير في العراق.
وتحملت هذه المدرسة كغيرها من المدارس 
انهيار  عن  الناجمة  االقتصادية  األزمة  آنذاك 
المغفور  نفقاتها  تحمل  أن  فكان  اللؤلؤ،  تجارة 
لهالشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، ولكن هذه 
البريطانية  الحكومة  من  بأمر  أغلقت  المدرسة 
عام 1955، ثم عادت لممارسة دورها التعليمّي 

عام 1957 - 1958.
فيما افتتح التاجر سالم بن مصبح آل محمود 
مدرسة  وافتتح   ،1924 عام  السالمية  مدرسة 
عبيد  بن  محمد  من:  كلٌّ   1926 عام  السعادة 
البدور ويوسف عبد الله السركال. أّما مدرسة 
الفالح فقد أسسها الشيخ محمد بن علي زينل 
ضمن  المدرسة  هذه  وكانت   ،1921 عام  نحو 
مدارس عدة قام بتأسيسها وكانت المواد التي 
تدرس في هذه المدرسة تختلف عن المواد التي 

تدرس في الكتاتيب.
القرآن  في:  الدراسية  المواد  تمثلت  وقد 
الكريم، ومبادئ الدين، ومبادئ الحساب )جمع 
ضمن  تأتي  الخط  ومادة  وضرب(،  وطرح 
القراءة والكتابة، والسيرة النبوية، وتأتي ضمن 
مادة مبادئ الدين العامة. أما رسومها، فكانت ال 
تتعدى الروبية أو الروبيتين في الشهر متوحدة 

هذه  لعبت  وقد  الكتاتيب،  رسوم  مع  بذلك 
المدرسة دوراً مهماً في تطور التعليم الحديث 

في دبي.
أما تعليم الحلقات العلمية فهذا النوع مارسه 
عدد قليل من الفقهاء والعلماء والمطلعين، الذين 
توفرت لديهم معرفة واسعة في أصول العقيدة 
والتاريخ  واإلمالء  والنحو  والتفسير  والفقه 
الحلقات  وكانت  المختلفة،  الدينية  والدروس 
أو  المساجد،  أحد  في  أو ركن  زاوية  في  تعقد 
يخصص لها مكان أو موضع معروف في بيت 
الفقيه نفسه، أو في بيت أحد التجار أو األعيان 

في البلدة.
افتتاح  مع  الحديث  النظامي  التعليم  بدأ 
مدرسة القاسمية بالشارقة سنة 1953 - 1954 
وهو أول عام دراسي في سلك التعليم النظامي، 
الحكومي  أو  الحديث  التعليم  بداية  في  ظهر 
مدارس  في  منظماً  تعليماً  وكان  اإلمارات،  في 
الطالب  تقويم  جانب  إلى  ومقررات،  وفصول 
ومنحه شهادة دراسية في نهاية العام الدراسي، 
خالل  اإلمارات  في  النظامي  التعليم  وتطور 
الحكومات  على  تعتمد  كانت  األولى  مرحلتين 
تأسست خالل  التي  المعارف  ودوائر  المحلية 

الستينيات.
أما االنطالقة الكبرى للتعليم فقد حدثت منذ 
الثاني من ديسمبر عام 1971، وهو اليوم الذي 
فتأسست  اإلمارات،  دولة  قيام  عن  فيه  أعلن 

التربية  وزارة  ومنها  االتحادية  الوزارات 
على  اإلشراف  مسؤولية  تولت  التي  والتعليم، 
خالل  وانتشرت  المختلفة،  مراحله  في  التعليم 
تلك الفترة المدارس الحكومية المجهزة بأحدث 
المعماري  الطراز  وذات  والوسائل  األجهزة 
الراقي، واستقدمت الدولة البعثات التعليمية من 
مختلف البلدان العربية لتسهم في تطور التعليم 
الحديث، وهكذا شهدت دولة اإلمارات خالل تلك 
إلى  أدى  التعليم  مجال  في  كبيرة  قفزة  الفترة 
الشعب  أفراد  بين  من  المتعلمين  نسبة  زيادة 
والقضاء على األمية، ثم حدث تطور كبير في 

مجاالت وأنواع التعليم ومراحله.
وإللقاء الضوء على عملية التعليم قديماً في 
من  عدد  آراء   »999« استطلعت  اإلمارات،  دولة 
من  فترات  عايشوا  الذين  والمتعلمين  الباحثين 

التعليم التقليدي والحديث.

المطاوعة 
كليات  في  األستاذ  المطيري  حمد  الدكتور 
التعليم  مسيرة  انطلقت  يقول:  العليا  التقنية 
األربعة  العقود  طوال  حثيثة  بخطى  الدولة  في 
الماضية منذ قيام االتحاد، وحتى اآلن، مسجلة 
مراحل مهمة، شهدت جهوداً كبيرة بذلتها الدولة 
وتبذلها من أجل تطوير التعليم كماً ونوعاً على 
الكتاتيب  التعليم من  الصعد كافة، حيث تحول 
إلى التعليم بكبسة زر باأللواح الذكية وخواص 

حمد املطريي: التعليم 

احتل مكانة ال�سدارة يف 

اهتمام ال�سيخ زايد

اإبراهيم الالغ�ض: قبل 

1971 كانت هناك ب�سع 
مدار�ض ال تتجاوز اأ�سابع 

اليد الواحدة

علي الظنحاين: نظام 

الكتاتيب كان �سائًدا 

ويعتمد عليه االإماراتيون 

يف تعليمهم منذ زمن 

طويل
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منصات التعلم عن ُبعد.
وأضاف: انتشر التعليم بشكل الفت في ربوع 
لوزارة  الرسمية  اإلحصاءات  فبحسب  الدولة، 
تصاعداً  الدولة  شهدت  فقد  والتعليم،  التربية 
من  بداية  والمدارس  الطلبة  أعداد  في  مستمراً 
نشأة االتحاد وحتى اآلن، حيث كان عدد الطلبة 
 44 قرابة   »1973  -  1972« الدراسي  العام  في 
ألف طالب )حكومي وخاص(، وقد أصبح وفقاً 
 2020 لعام  المعتمدة  الوزارة  إحصاءات  آلخر 
وطالبة،  طالب  ألف  و140  مليون  على  يزيد  ما 
كما ارتفع عدد المدارس )الحكومية والخاصة( 
إلى 1257  المقارنة من 140 مدرسة  بين عامي 
معلمي  صفوف  في  األمر  وكذلك  مدرسة، 
المدارس الحكومية والخاصة، الذي ارتفع أيضاً 
بين عامي المقارنة من 2500 معلم وإداري، إلى 

أكثر من 70 ألف معلم وإداري.
ويوضح المطيري: أما عن نظام الكتاتيب فقد 
عدد  مارسه  وقد  طويل،  زمن  منذ  سائداً  كان 
كبير من المطوعين والمطوعات، وهم المعلمون 
تحفيظ  على  المطوع  تعليم  واعتمد  القدامى. 
جانب  إلى  النبوية  واألحاديث  الكريم  القرآن 
بأركان  واإللمام  والخط  الكتابة  على  التدريب 
في  التعليم  من  متطور  نوع  ويوجد  اإلسالم، 
التي  الدروس  نتيجة الختالف  »المطوع« ظهر 
بعض  في  وتنوعها  المطوعين  بعض  يؤديها 
معرفته  وسعة  ثقافته  لتنوع  نتيجة  األحيان 
ظهور  إلى  أدى  الحال  بطبيعة  وهذا  ودرايته، 
األبناء  يتلقاها  التي  الدروس  في  تمايز واضح 

على يد بعض المعلمين القدامى.

ويشير أن التعليم في الكتاتيب ظل سائًدا في 
المناطق الغنية بمزارع النخيل، وفي التجمعات 
بسبب  وذلك  الساحل،  طول  على  السكانية 
ازدهار الحياة حينذاك؛ حيث كانت تجارة اللؤلؤ 
التجار  من  بالكثير  حدا  مما  ومربحة،  شائعة 
المعلمين  واستقدام  وتمويلها،  المدارس  لبناء 
اللؤلؤ  تجارة  بدأت  ولّما  الخليجية،  الدول  من 
في االنحسار، ضعفت أحوال المدارس، وأغلق 
اإلمارات،  قيام دولة  بداية  أنه منذ  إال  بعضها. 
احتل التعليم مكانة الصدارة في اهتمام القيادة، 
بن  زايد  الشيخ  له  المغفور  مؤسسها  ولدى 
سلطان آل نهيان، »طيب الله ثراه«، الذي وضع 
المعيشي  الوضع  تحسين  أولوياته  رأس  على 
والنهوض  ممكن،  وقت  أسرع  في  للمواطنين 
بالتعليم، كونه أساس التنمية الشاملة والتطوير.

المرأة شريكة الرجل
ويوضح الباحث في التراث إبراهيم الالغش: 
في المرحلة التي سبقت عام 1971، كانت هناك 
الواحدة،  اليد  أصابع  تتجاوز  ال  مدارس  بضع 
وعند تأسيس دولة اإلمارات كان عدد السكان 
الذين كانوا  نحو 200 ألف نسمة، وتكاد نسبة 
يقرؤون ويكتبون من هؤالء ال تزيد على خمس 

عدد السكان.
أما في العام الدراسي 1964 - 1965 فكان في 
أبوظبي ست مدارس يرتادها 390 من الفتيان، 
و138 من الفتيات، ويتولى التعليم فيها 33 معلماً، 
في حين كان في اإلمارات األخرى مجتمعة 31 
مدرسة، منها 12 مدرسة للفتيات، وبينما كانت 

من  حاالً  أفضل  الخيمة  ورأس  والشارقة  دبي 
من  لـ%7  متوافراً  كان  التعليم  ألن  سواهما، 
الفجيرة  سكان  من  فقط   %4 كان  سكانهما، 

يجدون لهم مقاعد دراسية.
أي  الكتاتيب  مرحلة  عايشنا  لقد  وأضاف: 
المطاوعة، وهي مرحلة متميزة في ذلك الوقت، 
ثقة  للمطوع  أبناءهم  يرسلون  األهالي  وكان 
باإليمان  المطوع  يتميز  حيث  له،  وتقديراً 
والتقوى وحسن الخلق، ولمعرفته بعلوم الدين 
وتدينه  وصالحه  الحميدة،  وأخالقه  الحنيف، 
وحرصه على تربية طالبه تربية صالحة، فقد 
القى احتراماً وتقديراً من ِقبَل أسر الطالب، مما 
أفسح له المجال ليبني عالقات أخوية مع الناس 
مجالسهم  في  فشاركهم  بينهم،  يعيش  الذين 

وأفراحهم وأتراحهم.
الرجال  على  المطاوعة  عمل  يقتصر  ولم 
الغرس  في  الرجل  شريكة  فالمرأة  وحدهم؛ 
الصالح وتعليم األبناء، ولهذا فقد كانت المطوعة 
المطوع،  بها  يقوم  التي  نفسها  بالمهمة  تقوم 
يجلسون  وإناثاً  ذكوراً  الصغار  األطفال  وكان 

في حلقة العلم الواحدة.
وقد تفّرغ المطوع لهذه المهنة؛ فهو يزاولها 
صباحاً ومساًء، وليس له دخل محدد، بل تقدم 
له كل أسرة بقدر استطاعتها، وكان بعض شيوخ 

العلم ينفقون على طلبتهم من مالهم الخاص.
الالغش:  يقول  بطالبه،  المطوع  عالقة  وعن 
خارج  إلى  تمتد  والطالب  المطوع  عالقة  كانت 
إلى  يبادرون  الطلبة  أمور  أولياء  وكان  الُكتّاب 
لالطمئنان  التعليم؛  فترة  أثناء  أطفالهم  زيارة 
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المطوع  إلى مالحظات  عليهم؛ حيث يستمعون 
ومسيرة  أطفالهم،  عن  والسلبية  اإليجابية 
تلك  مناسبًا في  المطاوعة  نظام  كان  سلوكهم، 
الفترة التاريخية؛ حيث لم يكن الهدف من التعليم 
موجودة  تكن  لم  التي  المدنية  الوظائف  تولي 
آنذاك بل إن التعليم كان يهدف إلى تكوين القيم 
مجتمع  في  األفراد  لدى  واالجتماعية  الدينية 

اإلمارات.

زايد والتعليم
فيما يوضح الباحث علي سالم الظنحاني أن 
سائداً  كان  )الكتاتيب(  التعليم  من  النوع  هذا 
ويعتمد عليه اإلماراتيون في تعليمهم منذ زمن 
من  كبير  عدد  ومارسه  به  اهتم  وقد  طويل، 
المطوعين والمطوعات وهم المعلمون القدامى. 
وقد اعتمد التعليم في الكتاتيب على حفظ القرآن 
والتعاليم  الشريفة  النبوية  واألحاديث  الكريم 
الكتابة  تعليم  بجانب  أساسي،  بشكٍل  الدينية 

والقراءة والتدرب على الخط.
أو  الكتاتيب  في  التعليم  نوع  كان  ويضيف: 
المطوع يختلف في درجته ونوعه حسب تنوع 
ودرايتهم  معرفتهم  وسعة  المطوعين  ثقافة 
كتاتيب  في  غيرهم  من  أكثر  ومعلومات  بعلوم 

فقد  العمل،  لهذا  يتفرغ  المطوع  وكان  أخرى، 
وتفقيههم  األطفال  تربية  في  مهًما  عاماًل  كان 
في دينهم وتعليمهم العلوم األساسية من قراءة 
أجًرا  يتلقى  المطوع  وكان  وحساب.  وكتابة 
يتلقى  غير محدد من طالبه، وكان بعضهم ال 
أي أجر، بل وينفق على بعض طالبه من ماله 
والكسب  للربح  طريقة  تكن  لم  فهي  الخاص، 

بقدر كونها خدمة للمجتمع واألجيال.
بتعليم  يهتمون  األطفال  أمور  أولياء  وكان 
للمطوع  ذهابهم  يتخذون  وكانوا  أطفالهم، 
للسؤال  للكتاتيب  الذهاب  اعتادوا  بجدية؛ حيث 
عن أطفالهم، وتطورهم والتزامهم في الدروس. 
وقد استمر التعليم في الكتاتيب أو المطوع لزمن 
طويل، واعتمد عليه اإلماراتيون كطريقة تعلمهم 
األساسية، ولكنه بظهور التطور واختالف ظهور 
الدولة تراجع دوره بالتدريج، حتى اختفى تماًما 

من المجتمع.
أراد  االتحاد  قيام  عند  الظنحاني،  ويشير 
الله،  رحمه  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 
العميق  إليمانه  الناس،  بين  التعليم  ينشر  أن 
بأهمية التعليم في تطور المجتمع والدولة، حيث 
القبائل  شيوخ  مع  المتكررة  لقاءاته  في  عمل 
لتطوير  تنفيذ خططه ورؤيته  كيفية  على بحث 

المجتمع، وفي الوقت نفسه الحفاظ على القيم 
التقليدية، وهو لم يكن بحاجة إلى وقت طويل 
ليتبين أن إقناع العائالت البدوية بفوائد إرسال 
مستحيالً،  أمراً  يكن  لم  المدرسة  إلى  أوالدهم 
آخر هو  للمشكلة وجهاً  أن  أيضاً  له  تبين  لكن 
يوماً  ليقضي  المدرسة  إلى  يذهب  ولد  كل  أن 
دراسياً كامالً تخسر بغيابه العائلة يداً منتجة، 
آل  سلطان  بن  زايد  للشيخ  الحل  الله  ألهم  ثم 
نهيان، رحمه الله، وهو أن تدفع الحكومة للعائلة 
بدالً مالياً عن كل ولد من أوالدها يداوم دواماً 

مدرسياً كامالً.
الدولة  والدة  على  طويل  وقت  يمض  ولم 
االتحادية حتى كان المغفور له يعمم برنامجه 
األخرى،  اإلمارات  على  المدرسي  للدعم  هذا 
يحصلون  التالميذ  كان  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
المدرسية،  والوجبات  والكتب  المالبس  على 
حقيقية  لمشكلة  مخرجاً  أوجد  البرنامج  وهذا 
أطفال  أمام  التعليم  باب  وفتح  المجتمع،  في 
محدودة  عائالت  من  اآلتين  السيما  اإلمارات، 
آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  أن  مشيراً  الدخل، 
في  المناطق  مختلف  زار  الله«  »رحمه  نهيان، 
على  ويحثهم  الناس  على  يؤكد  وكان  الدولة 

أهمية التعليم ألبنائهم ومجتمعهم ودولتهم.
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تحقيق

من  الكثير  يتبناه  اختياراً  العزوبية  أصبحت 
الشباب اآلن، غير مكترثين بالتحديات التي ربما 
تقابلهم مثل نظرة المجتمع أو الوحدة التي ربما 
ما أو شعورهم  تكون مصيرهم المحتوم يوماً 
بالحاجة إلى األمومة أو األبوة. فبعضهم يرفع 
يشعر  لحياة  مثالياً  اختياراً  »العزوبية«  شعار 
فيها الشاب أنه مسيطر تماماً على شؤون حياته 
مع  تأتي  وأعباء  مسؤوليات  تحمل  دون  من 

الزواج.
التواصل  وسائل  تنشره  لما  والمتابع 
االجتماعي سيالحظ، من دون شك، أن التغيرات 
إلى  أدت  مجتمعاُتنا  بها  تمر  التي  االجتماعية 
المجتمع  فئات  جميع  على  تغيرات  ظهور 

حتقيق: رمي حممد - م�سر 

ومنها تأخر سن الزواج. وبال شك فإن الفتاة 
النفسية  الناحية  من  بالعنوسة  تأثراً  أكثر 
لمشاعر  فريسة  تقع  ويجعلها  واالجتماعية، 
التعاسة واالكتئاب، وهروب العديد من الفتيات 
أنفسهن  بعرض  المخيف  العنوسة  شبح  من 
للزواج سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
مثل مواقع الزواج على اإلنترنت التي تعمل مثل 

خاطبة إلكترونية.
نفسها  وتفرض  تعقيداً  تزداد  المشكلة  هذه 
الجهاز  دق  أن  بعد  خاصة  أوسع  بصورة 
ناقوس  واإلحصاء  العامة  للتعبئة  المركزي 
الخطر ليعلن أنه خالل عام 2020 ارتفعت نسبة 
الذين  الجنسين  من  الزواج  عن  المتأخرين 

تخطوا سن الثالثين إلى 13.5 مليون شاب وفتاة 
)11 مليون فتاة في مقابل 2.5 شاب(. وسجلت 
محافظات القاهرة واإلسكندرية وقنا أعلى نسبة 
في المحافظات المصرية، ولوحظ ارتفاع النسبة 

في مناطق الحضر.

عنوسة اختيارية
وقد شكل تأخر الزواج للوهلة األولى مسألة 
عادية لكنها في الواقع كارثية لما لها من تأثير 
على المستويات كافة، إذ ترى الدكتورة سامية 
قدري أستاذ علم االجتماع جامعة عين شمس 
أن »التمرد على الزواج أصبح يكتسب أنصاراً 
جديداً كل يوم، وأصبح ميل الكثير من النساء 

أين العرسان؟
ظاهرة تاأخر �سن الزواج تهدد ا�ستقرار املجتمع امل�سري.
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كأسلوب  العزوبية  حياة  اختيار  هو  والرجال 
حياة، عوضاً عن الزواج واالرتباط بشريك. 

»والمجتمع يضع العديد من القيود االجتماعية 
المرتبطة بالزواج، بحيث يعيش األشخاص في 
ل المجتمع أن يراهم من خالله،  إطار محدد، يفضِّ
وهو ما دفع الكثير من الشباب إلى الهروب من 
هذه القيود وتفضيل حياة العزوبية، خاصة أن 
لها فوائد كثيرة، فالتجارب الشخصية الفاشلة 
في االرتباط أو تجارب الطالق المبكر وقوانين 
األحوال الشخصية المتغيرة كلها أسباب تحبط 
الزواج،  كبيراً من  بالشباب وتمثل لهم هاجساً 
اإلمكانات  على  األول  المقام  في  يقوم  الذي 

المادية والمغاالة في الطلبات«.
الزواج،  عن  الشباب  عزوف  من  زاد  »وما 
هو  االختيارية«،  »العنوسة  عليها  نطلق  وهنا 
التعارف  في  يرغب  لمن  جديدة  وسائل  خلق 
طبيعي  تطور  وهذا  اإللكترونية،  المواقع  مثل 
مع  نعيشها  التي  التكنولوجية  الثورة  ظل  في 
جزء  االفتراضي  الواقع  أن  االعتبار  في  األخذ 
النصابين  فإن  وبالتالي  الحقيقي،  الواقع  من 
أخذ  لذا يجب  أيضاً،  فيه  والكاذبين موجودون 
ضحايا  ضمن  الوقوع  لتجنب  االحتياطات  كل 

التعارف اإللكتروني«. 

فقدان التواصل
الدكتور مصطفى النحاس استشاري الصحة 
»الزواج  أن  يرى  األسري  واإلرشاد  النفسية 

لتكوين األسرة وإشباع  الشرعية  القناة  بمثابة 
الحاجات المختلفة ألفرادها بشکل يقره الشرع 

والمجتمع«. 
األصوات  كانت  ماضية  قليلة  عقود  »ومنذ 
المبكر  الزواج  بمواجهة  بالمناداة  تتعالى 
التي  التغيرات االجتماعية  والقضاء عليه وكأن 
شهدها المجتمع حققت لهم أمانيهم، إذ حدثت 
طفرة غير مسبوقة لسن الزواج األمر الذي جعل 
معدالته في ارتفاع كبير لم يشهده المجتمع من 

قبل.
»ومما ال ريب فيه أن يستتبع ذلك تأثيرات 
متنوعة على المجتمع، فتأخر سن الزواج يعتبر 
مشکلة ألنه هدم لسنة الحياة اإلنسانية والتي 
بها تتكون األسرة وتستمر األجيال، وتأخر سن 
أسباب  دون  ومن  فيه  مبالغ  بشکل  الزواج 
يؤدي بالتالي للتأخر في اإلنجاب المؤدي إلى 
فرق كبير بالعمر بين األبوين واألطفال والذي 
يؤدي إلى نتائج سلبية تبدأ بقلة صبر الوالدين 
وفقدان حلقة التواصل بين جيلين بعيدين جداً 

عن بعضهما.
»كما له أضرار جسمية ونفسية واجتماعية 
الخصوبة  تقل  إذ  عمرها  كبر  مع  المرأة  على 
مخزون  قلة  إلى  يعود  طبيعي  أمر  وهو  لديها 
تبدأ خصوبة  حيث  الوقت،  مرور  مع  المبيض 
الثالثين،  سن  بعد  ما  نوعاً  بالتناقص  المرأة 
الخامسة  بعد سن  أكبر  بمعدل  تنخفض  بينما 
األطباء  تقدير  بحسب  وذلك  والثالثين، 

المختصين مما يحتم البحث في هذه المشکلة 
التي تؤرق الفرد والمجتمع.

في  الزواج  سن  تأخر  انتشار  أدى  »وقد 
إلى  األخيرة  السنوات  في  المصري  المجتمع 
ظهور سلوكيات مخالفة لتعاليم الدين، وظهور 
الزواج  أنواع  من  ومختلفة  متعددة  أشكال 
منها  شرعية  وغير  قبل  من  موجودة  تكن  لم 
والزواج  العرفي،  الزواج  المثال  سبيل  على 
شبح  من  للهروب  »الفيسبوكي«  اإللكتروني 

العنوسة، وزواج المتعة أو الزواج المؤقت.
جادة  حلول  إيجاد  إلى  النحاس  ويدعو 
توفير  مثل  الشباب  هؤالء  تخدم  وجهات 
للدولة  تابعة  تكون  الشباب  لتزويج  صناديق 

ويتم تمويلها من التبرعات.

أمراض ذكورة
العالقات  استشاري  قطب  هبة  الدكتورة 
فيما  كثيرة  »إن هناك خالفات  تقول:  الزوجية 
يتعلق بالزواج عبر اإلنترنت، فالكثير ما يزالون 
رافضين له حتى اآلن، وتلك العالقات في رأيهم 
ال تنجح وتنجم عنها المشاكل«. وقد سبق وأن 
اإلنترنت،  عبر  االنخراط في عالقة  حذرت من 
ألن المجتمع العربي ال يتقبل ذلك األمر بشكل 
الطرفين  بين  ثقة  أزمة  تحدث  قد  حيث  كامل، 
يساوره  قد  الذي  الرجل  جانب  من  خصوصاً 

الشك والفضول تجاه زوجته.
كما إن الرجل يتأثر أكثر من الفتاة في مسألة 

�سامية قدري: التمرد 

على الزواج يكت�سب 

اأن�سارًا جددًا

م�سطفى النحا�ض: 

تاأخر �سن الزواج يدفع 

ال�سباب حللول غري 

تقليدية

اإكرام اإليا�ض: العوامل 

االجتماعية امل�ساهمة يف 

تاأخر الزواج باملدن اأكرث 

من الريف
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ونفسياً،  جسدياً  يضره  فهذا  الزواج،  تأخر 
غير  فالرجل  إطالقاً،  عليها  ضرر  ال  والمرأة 
المتزوج  يتعرض إلى الكثير من األمراض مثل 

التهابات البروستاتا وغيرها. 
المرأة،  لزواج  سن  وجود  فكرة  ضد  »وأنا 
لها  يفضل  الثالثين  من  اقتربت  كلما  ولكن 
الزواج لإلنجاب لكن حسب راحتها، وكثير من 
زواج  بال  حاالً  أفضل  أنفسهن  يعتبرن  البنات 

أفضل اتقاء لمشاكل الحياة الزوجية!«.

العزلة 
االجتماع  علم  أستاذ  إلياس  إكرام  الدكتورة 
ترجع تأخر الزواج لعدة أسباب أهمها »ضعف 
العالقات األسرية واالجتماعية وخاصة بالمدن 
وتتسم  العالقات  تضعف  حيث  والحضر، 
الجهاز  أكده  ما  مع  هذا  ويتوافق  بالعزلة، 
المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء حول ارتفاع 
من  أكثر  بالمدن  الزواج  عن  المتأخرين  نسبة 

الريف«.
»يلي ذلك الجانب االقتصادي متمثالً في غالء 
المهور ثم البطالة فالشباب ال يستطيع اإلقدام 

على الزواج من دون تحقيق ذاته المهنية.
ثم هناك أسباب ثقافية، وهذه األسباب تختلف 
من مجتمع آلخر، ومنها التعليم واستكمال الفتاة 
إلى  أدى  ما  الجامعي  بعد  ما  تعليمها وخاصة 

تأخر سن الزواج وخاصة في اآلونة األخيرة.
انخفاض  إلى  أدت  كورونا  جائحة  إن  »كما 
باألعوام  مقارنة   %53 نحو  الزواج  معدل 
المركزي  الجهاز  إحصائيات  حسب  السابقة 
للتعبئة واإلحصاء. وكذلك وردت أسباب أخرى 
تجاه  الديني  الوازع  ضعف  في  تتمثل  لذلك 
الشباب  على  التكنولوجيا  وأثر  األسرة  مفهوم 
اإلنترنت  في  المتمثلة  التكنولوجية  الثورة  وأن 
الدينية  القيم  على  أثر  لها  الفضائية  والقنوات 
للشباب وعلى فكرة الزواج لديهم، وأسهمت في 

تأخر زواجهم بنسبة %75.
من  يعانون  الزواج  عن  والمتأخرون 
)نفسية-جسدية(  سيكوسوماتية  اضطرابات 
منها الصداع وتقلصات المعدة واألرق وفقدان 
بالنفس وضعف مفهوم  الثقة  الشهية وضعف 
الذات إلى جانب الشعور بعدم السعادة واليأس 

والقلق من المستقبل وخاصة لدى اإلناث.

بديل للخاطبة 
شيماء علي علي أحد مؤسسي تطبيق الزواج 
اإللكتروني تقول إن »هدفنا هو تسهيل الزواج 
ليكون بديالً للخاطبة وزواج الصالونات نجحنا 
في استقطاب نحو 27 ألف شخص تزوج منهم 

ستين عبر التطبيق«.
الفئات العمرية التي تتردد على مواقع الزواج 
إلى   20 بين  ما  أعمارهم  تتراوح  اإللكتروني 
استخداماً  األكثر  الفئة  هن  والنساء  عاماً   60
عاماً.   35 إلى   26 بين  ما  أعمارهن  وتتراوح 
ما  أعمارهم  فتتراوح  الرجال  لفئات  وبالنسبة 

بين 32 و 47 عاماً. 

تيسير الزواج 
األسبق  العميد  نصير  آمنة  الدكتورة 
والداعية  باألزهر  اإلسالمية  الدراسات  لكلية 
اإلسالمية تقول: »إن الزواج أمر البد منه لكل 
يجدر  التي  آياته  من  آية  جعله  فالله  إنسان، 
ورحمة،  ومودة  من سكن  فيها  لما  بها  التفكر 
كذلك هو أعقد االرتباطات البشرية لما فيه من 
مسؤولية مشتركة وعالقة حميمة يشترط فيها 
الجسد والروح، في الوقت نفسه يشكل ارتباطاً 
بين عائلتين بأواصر النسب والقربى، فكل هذا 
يجعل من الضروري عدم اإلقدام على الزواج إال 

بعد معرفة قوية بالطرف اآلخر«.
النساء  بين  العنوسة  نسبة  زيادة  »وأما 
العديد  إلى ظهور  فأدت  الرجال  بين  والعزوبة 
من التحوالت االجتماعية وانهيار القيم التقليدية 
غياب  إلى  باإلضافة  العائلة،  تقديس  ومنها 
والمودة  كالسكن  للزواج  الصحيح  المفهوم 
والرحمة وغياب دور األسرة في توعية أبنائها 
وتربيتهم على تحمل المسؤولية، وتفهم معنى 
بهذا  للقيام  وبناتها  أبنائها  وإعداد  الزواج، 
المرأة  تعرض  أن  يمنع  لم  اإلسالم  الدور«. 
وفق ضوابط  ذلك  يتم  أن  على  للزواج  نفسها 
لسان  على  جاء  الكريم  القرآن  وفي  محددة، 
أُْنِكَحَك  أَْن  أُِريُد  إِنِّي  »َقاَل  السالم  عليه  شعيب 
إِْحَدى اْبنَتَيَّ َهاَتيِْن َعلَىٰ أَْن َتأُْجَرِني َثَماِنَي ِحَجٍج 
َفإِْن أَْتَمْمَت َعْشراً َفِمْن ِعنِْدَك َوَما أُِريُد أَْن أَُشقَّ 
الِِحيَن«.  الصَّ ِمَن  اللَُّه  َشاَء  إِْن  َستَِجُدِني  َعلَيَْك 
فيه  يعرض  كيف  الكريمة  اآلية  هذه  وتوضح 
الولي ابنته على الرجل، وهذه سنة قائمة ولهذا 
الله عنه في  لم يتردد عمر بن الخطاب رضي 

عرض ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان رضي 
وليته  الرجل  عرض  حسن  فمن  عنهما،  الله 
على الرجل الصالح االقتداء بالسلف، ولكن أن 
الفتاة نفسها مباشرة فهذا فيه امتهان  تعرض 
تسعى  أن  من  بأس  فال  اإلسالم،  يقبله  ال  لها 
المشروعة مع  بالوسائل  لتزويج نفسها  الفتاة 

المحافظة على كرامتها.
 

المودة 
التضامن  الموجود مساعد وزيرة  أيمن عبد 
أي  تمنح  ال  »الوزارة  إن  يقول  االجتماعي 
وإن  والزواج،  التعارف  لمكاتب  تصاريح 
أرقام  من  اإللكترونية  المنصات  تنشره  ما 
هو  رسمية،  عمل  تراخيص  على  بحصولها 
محض تزوير فاضح«. »دشنت الوزارة منصة 
كيان  على  الحفاظ  أجل  من  )مودة(  إلكترونية 
الشباب  تأهيل  وتستهدف  المصرية،  األسرة 
المقبلين على الزواج بشكل تكاملي عبر تدعيم 
الشباب المقبل على الزواج بالمعارف والخبرات 
الدعم  آليات  وتطوير  األسرة  لتكوين  الالزمة، 
واإلرشاد األسري وفض المنازعات بما يسهم 
إلى  وصولها  بعد  الطالق  معدالت  خفض  في 
األمر   ،2019 عام  طالق  حالة  ألف   199 نحو 
الذي استدعى ضرورة البدء في وضع تدخالت 
تستهدف الشباب المقبل على الزواج في المرحلة 
العمرية من 18 إلى 25 سنة، وخاصة أن %38 
أول  خالل  كانت  المسجلة  الطالق  حاالت  من 
السنة  خالل  و%15  الزواج،  من  سنوات  ثالث 
تعريف  ضرورة  على  أكد  الذي  األمر  األولى 
الشباب بأسس اختيار شريك الحياة الصحيحة 
وتعريفهم بمفهوم الزواج والحقوق والواجبات 
لمساعدتهم على تفادي حدوث الطالق المبكر«.

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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كافة  العالم  دول  في  السلع  أسواق  تشهد 
ارتفاعات غير مسبوقة في األسعار، جراء وصول 
عالمياً  مستوياتها  أعلى  إلى  التضخم  معدالت 
حتى في الدول الغنية مثل الواليات المتحدة التي 
األمر  عقود،   4 منذ  األعلى  هو  تضخماً  سجلت 
)البنك  األمريكي  الفيدرالي  االحتياطي  الذي دفع 
المركزي( إلى رفع معدالت الفائدة، وتبعه العديد 
من البنوك المركزية في العالم، في محاولة لكبح 

جماح األسعار.
وفي أوقات األزمات مثل األزمة الحالية المتعلقة 
جائحة  وقبلها  والروسية،  األوكرانية  بالحرب 

حتقيق- عبدالرحمن اإ�سماعيل- م�سر

كورونا، وجراء توقف سالسل اإلمدادات وارتفاع 
فترتفع  المعروض  يقل  ما  عادة  الشحن،  أسعار 
أسعار السلع، األمر الذي يدفع األسر األقل دخالً 
في بلدان األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية 
إلى تخصيص الجزء األكبر من دخولها للحصول 
األسر  أما   ،%50 إلى  تصل  الغذائية  المواد  على 
األعلى دخالً، فال تتجاوز نسبة إنفاقها على المواد 
أخيرة  دراسة  بحسب  دخلها،  من   %20 الغذائية 

للبنك الدولي عن آثار التضخم.
الزيادة  تتسبب  اقتصاديين،  خبراء  وبحسب 
  %30 تتجاوز  والتي  الغذاء  أسعار  في  األخيرة 

النفط  وأسعار الطاقة حيث يتجاوز سعر برميل 
األسر  على  متناسب  غير  تأثير  في  دوالر،   100
األشد فقراً، في حين يمكن لألسر مرتفعة الدخل 
التحول بسهولة من سلع أعلى جودة إلى سلع أقل 
جودة، كما يمكنها أيضاً االستفادة على نحو أكبر 
والمبيعات  الشراء  عمليات  على  الخصومات  من 
الخيارات لألسر  تتاح هذه  بالجملة، في حين ال 

الفقيرة ومحدودة الدخل.
أن  آراءهم   »999« استطلعت  خبراء  ويقول 
العربية تشهد منذ فترة ارتفاعات  أسواق السلع 
تداعيات  جراء  السلع  أسعار  في  مسبوقة  غير 

كبح جماح التضخم
كيف تواجه الأ�سر العربية ارتفاع اأ�سعار ال�سلع يف الأ�سواق؟
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الروسية،  األوكرانية  كورونا من جانب والحرب 
باعتبار أن الدول العربية مستورد صاف للغذاء، 
الذي  األمر  األساسية،  الغذائية  السلع  خصوصاً 
يسهم في ارتفاع معدالت التضخم إلى مستويات 

كبيرة.
الدول  بعض  في  التضخم  معدالت  ووصلت 
العربية إلى أكثر من 10%، األمر الذي دفع بنوك 
مركزية عربية عدة إلى رفع معدالت الفائدة، إلى 
جانب إقرار حكومات عربية حزمة من المساعدات 
االجتماعية لألسر محدودة الدخل سواء في شكل 
نقدي برفع الرواتب والمعاشات أو عيني بتقديم 

مساعدات غذائية لألسر المحتاجة.

اإلنفاق على الطعام
انفاق  فإن  الفاو  لمنظمة  دراسة  وحسب 
ثلث دخولها  يتجاوز  الطعام  على  العربية  األسر 
األسر  تنفق  تونس  ففي  العادية،  الظروف  في 
تصل  فيما  الغذاء،  على  دخولها  من   %35.8 نحو 
المغرب  وفي   ،%38.3 إلى  مصر  في  النسبة 
40.3% واألردن 40.8% والجزائر 43.8%، في حين 
ينخفض إنفاق األسر على الغذاء في دول مجلس 
اإلمارات  في  النسبة  تبلغ  إذ  الخليجي،  التعاون 
9% والكويت 14.6%، وقطر 12.8%، وهذه النسب 
في  الغذاء  على  األسر  إنفاق  متوسطات  تقارب 
 10 بين  فيها  اإلنفاق  يتراوح  التي  أوروبا  بلدان 

.%15 -
وارتفاعات  االقتصادية  األزمات  أوقات  وفي 

إلى  األسر  تضطر  ما  عادة  بالتحديد،  األسعار 
إعادة هيكلة نفقاتها بالشكل الذي يساعدها على 
مواجهة الغالء، األمر الذي يؤثر على أوجه أخرى 
من اإلنفاق خصوصاً الصحة والتعليم.. وهنا تثار 
كيف  الغالء..  ظروف  في  عادة  تبرز  تساؤالت 
أوجه  ماهي  األسعار؟  ارتفاعات  األسر  تواجه 
اإلنفاق الضرورية التي توجه اليها دخول األسر؟ 
كيف يمكن التحوط لما هو قادم في ظل الحديث 
لفترات  المرتفع  التضخم  استمرار  عن  المتواتر 
طويلة؟ وما هو دور الحكومات والمجتمع المدني 
التضخم  التي تنتج عن  السلبية  في تقليل اآلثار 

لمساعدة الطبقات محدودة الدخل؟
وفقاً لدراسة البنك الدولي األخيرة عن تبعات 
النشاط االقتصادي،  التضخم، أدى تزايد  ارتفاع 
الحاد  واالرتفاع  اإلمداد،  سالسل  واضطراب 
إلى  في عام 2021  السلع األولية معاً  في أسعار 
منذ  مستوياته  أعلى  إلى  العالمي  التضخم  دفع 
الصاعدة  األسواق  اقتصادات  وفي   2008 عام 
واالقتصادات النامية، بلغ التضخم أعلى معدالته 
المستويات  اليوم  يتجاوز  حيث   ،2011 عام  منذ 
المستهدفة في أكثر من نصف هذه االقتصادات 

التي لديها إطار لتحديد أهداف التضخم.
ومع اندالع الحرب في أوكرانيا، تتجه األمور 
مروع،  أو  أسوأ  إلى  من سيئ  متسارعة  بوتيرة 
فقد شهدت أسعار المواد الغذائية والوقود ارتفاعاً 
حاداً، إذ ُتعد روسيا وأوكرانيا مصّدرين رئيسين 
الغاز  ذلك  في  بما  األساسية  السلع  من  للعديد 

والنفط والفحم واألسمدة والقمح والذرة والزيوت 
النباتية.

الشرق  في  االقتصادات  من  العديد  وتعتمد   
شبه  اعتماداً  غيرها،  من  أكثر  وأفريقيا  األوسط 
على  للحصول  وأوكرانيا  روسيا  على  كامل 
وارداتها من القمح، وهي السلعة األساسية التي 
إلى  أدى  مما  مسبوقة،  غير  ارتفاعات  سجلت 
ارتفاع رغيف الخبز في العديد من الدول، ويؤثر 
ذلك بالسلب على الدعم النقدي أو العيني الموجه 

للطبقات المحتاجة في عديد من الدول العربية.

إجراءات وقائية
االقتصادي  الخبير  يقول  كما  مصر  وتعتبر 
عبدالنبي عبدالمطلب من أكثر الدول العربية تأثراً 
الخارج  على  اعتمادها  جراء  التضخم،  بارتفاع 
الغذائية،  - 70% من احتياجاتها  في استيراد 60 
البنك  واضطر   ،%10 التضخم  معدل  تجاوز  إذ 
المركزي إلى اقتفاء أثر االحتياطي األمريكي برفع 
الفائدة 1% إلى جانب تحريك سعر الصرف أمام 
الدوالر، كما سارعت الحكومة إلى إقرار حزمة من 
المساعدات االجتماعية لمساعدة األسر متوسطة 

الدخل والفقيرة على مواجهة ارتفاعات األسعار.
ارتفاعات  مصر  في  السلع  أسعار  وسجلت 
إلى 50%، خصوصاً  قياسية وصلت في بعضها 
السلع الغذائية مثل الحبوب والزيوت، األمر الذي 
دفع الحكومة إلى نشر منافذ السلع في العديد من 

المناطق لبيعها بأسعار مخفضة.
مصر  في  التضخم  أن  عبدالمطلب  ويضيف 
تضخماً  يعتبر  كافة  العربية  الدول  في  وكذلك 
مستورداً، إذ تسببت أزمة كورونا خالل العامين 
الماضيين في إغالق شامل على مستوى العالم، 
تتميز  والتي  المرتفع  الدخل  ذات  الدول  وكانت 
المحاصيل  في  سواء  مرتفعة  إنتاج  بمعدالت 
أغلقت  قد  الصناعية  المنتجات  في  أو  الزراعية 
وبالتالي  إنتاجها  فانخفض  كامل،  شبه  بشكل 
شحت السلع من محاصيل ومنتجات في األسواق.
ونتيجة لذلك انخفض عرض السلع والخدمات 
على المستوى العالمي فارتفعت األسعار، ونظراً 
ألن غالبية الدول العربية شريك أساسي ألوروبا 
التضخم  انتقل  فقد  الواردات،  من حيث  وأمريكا 
وبدأت  مصر،  ومنها  العربية  الدول  إلى  منها 
معدالت  معها  وارتفعت  االرتفاع  في  األسعار 

التضخم. 
تحاول  العربية  الحكومات  غالبية  أن  ويتابع 
من خالل سياساتها النقدية والمالية كبح جماح 
التضخم، إما برفع أسعار الفائدة أو دعم األسر 
من  حزمة  خالل  من  الدخل  ومحدودة  الفقيرة 
اإلجراءات المالية والحماية االجتماعية، منها رفع 
المصرية  الحكومة  فعلت  كما  الموظفين  أجور 
بزيادة العالوة الدورية للموظفين بنسبة تراوحت 
بين 8 - 15% وكذلك أصحاب المعاشات، إلى جانب 
االستمرار في دعم السلع الغذائية األساسية عبر 
بطاقات التموين، وبيع السلع بأسعار مخفضة في 

منافذ السلع التابعة لوزارتي التموين والداخلية.

عبدالنبي عبداملطلب: 

االأ�سعار املرتفعة توؤدي 

اإىل تاآكل قيمة االأجور 

واملدخرات 

هاين توفيق: ين�سح 

ب�سراء امل�ستلزمات 

املعي�سية ال�سرورية 

وتاأجيل �سلع الرفاهية
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تحقيق

اإلجراءات  هذه  أن  يرى  عبدالمطلب  أن  غير 
التي تدعم األسر ذات الدخل المحدود والفقيرة، 
ارتفاعات األسعار،  ثانية من  ستسهم في موجة 
وموجة أخرى من ارتفاع معدل التضخم، ويدلل 
على رأيه بأن زيادة رواتب الموظفين تأتي بعد 
بنسبة  المصري  الجنيه  قيمة  إقرار تخفيض في 
مباشرة  األسواق  واستجابت   ،%15 من  تقترب 
بنسبة  السلع  غالبية  فارتفعت  التخفيض،  لهذا 

تتراوح بين 20 إلى %40.
بنسبة  المرتبات  زيادة  كانت  »إذا  ويضيف: 
13%، فإنها لن تغطي الفجوة التضخمية الموجودة 
حالياً، ولذلك من المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 
رقمين وليس رقماً واحداً، أي سيرتفع أعلى من 
المستويات الحالية 10%، إذ وضع البنك المركزي 
معدل التضخم السنوي المستهدف عند مستوى 
7% )بزيادة أو نقصان 2%(، ولذلك فإن استمرار 
اإلضرار  إلى  سيؤدي  االرتفاع  في  التضخم 

بدخول األسر.
تآكل  إلى  المرتفعة  األسعار  تؤدي  ما  وعادة 
يجعل  مما  الحقيقية،  والمدخرات  األجور  قيمة 
اآلثار  بهذه  الشعور  أن  إال  فقراً،  أكثر  األسر 
األسر  تكون  حيث  أخرى،  إلى  فئة  من  يتفاوت 
منخفضة ومتوسطة الدخل أكثر عرضة لمخاطر 
ثراًء،  األكثر  األسر  من  التضخم  معدالت  ارتفاع 
ويعكس هذا األمر تركيبة دخلهم، وما لديهم من 

ممتلكات، وأنواع سلة سلعهم االستهالكية.
ارتفاع  في  ممثالً  التضخم  ارتفاع  أن  ويتابع 
األسعار، يدفع األسر متوسطة ومنخفضة الدخول 
إلى إعادة ترتيب سلم اإلنفاق، ليتركز في األساس 
األكل  وبالتحديد  الضرورية  السلع  شراء  على 
على  األوالد  نفقات  تدبير  جانب  إلى  والشرب، 
بالسلب  يؤثر  الذي  األمر  الخصوصية،  الدروس 
على أوجه نفقات أو صرف أخرى ذات أهمية مثل 
العالج، وبالطبع تختفي تماماً فرص اإلنفاق على 
الترفيه والخروجات سواء للتنزه أو الرحالت أو 

حتى تناول الطعام في المطاعم والكافيهات.

ترتيب األولويات 
رشاد  االقتصادي  الخبير  يؤكده  ذاته  األمر 
تتأثر  كافة  العربية  األسواق  أن  ويضيف  عبده، 
سلباً بارتفاع معدالت التضخم عالمياً والتي بدأت 
قبل الحرب األوكرانية الروسية بكثير، جراء حالة 
التعافي التي حدثت للكثير من االقتصاديات من 
المعروض  تراجع  وقت  في  كورونا،  تداعيات 
اإلمدادات  نقص  بسبب  األسواق  في  السلع  من 
وارتفاع تكلفة الشحن، وجاءت الحرب األوكرانية 

الروسية لتزيد من معاناة االقتصاد العالمي.
ويضيف: »التضخم ممثالً في ارتفاع األسعار 
يعصف ليس فقط باألسواق العربية بل بأسواق 
السوقين  فإن  المثال  سبيل  على  أجمع،  العالم 
 %30 بنحو  العالم  يمدان  واألوكراني  الروسي 
من احتياجاته من القمح، وبما أن الدول العربية 
التي  األساسية  السلعة  لهذه  صاف  مستورد 
فمن  األخرى،  السلع  من  العديد  عليها  يترتب 

الطبيعي أن ترتفع األسعار، فضالً عن ارتفاعات 
أسعار سلع غذائية أخرى منها الزيوت«.

على  تعتمد  التي  العربية  الدول  أن  والمؤكد 
السوقين الروسي واألوكراني في تدبير حاجياتها 
من   %85 إلى  حالة مصر  في  وتصل  القمح  من 
إجمالي وارداتها من القمح بسبب رخص أسعاره 
أخرى  بدائل  للبحث عن  السوقين، ستضطر  من 
مثل  بكثير  أعلى  بأسعار  ولكن  القمح  الستيراد 
سيؤدي  الذي  األمر  واستراليا،  فرنسا  أسواق 
إلى ارتفاع أسعار الحبوب والدقيق وكافة أنواع 

الحبوب في األسواق العربية.
ولذلك يقول عبده إن األسر متوسطة ومنخفضة 
تأثراً  األكثر  هى  كافة  العربية  الدول  في  الدخل 
دخولها  مقدرة  عدم  جراء  األسعار،  بارتفاعات 
األسعار  في  المتتالية  االرتفاعات  مالحقة  على 
والتي يتوقع استمرارها في حال إطالة أمد الحرب 
الروسية األوكرانية، لذلك يتعين على الحكومات 
بالدعم  سواء  مواطنيها  لحماية  التدخل  العربية 
الرواتب والمعاشات أو  المتمثل في رفع  المادي 
أسعار  فروق  تحمل  في  المتمثل  العيني  الدعم 
السلع عبر التدخل ببيع السلع بأسعار مخفضة 
من خالل معارض بيع السلع التابعة للحكومات 
القطاع  وسوبرماركت  محالت  مع  بالتعاون  أو 

الخاص.
ستكون  األسعار  ارتفاعات  فاتورة  أن  ويرى 
خصوصاً  العربية  الدول  لموازنات  سواء  مكلفة 
متوسطة  األسر  لدخول  أو  للغذاء  المستوردة 

ومنخفضة الدخل، ولذلك يجب على األسر إعادة 
يكون  بحيث  والمصروفات،  اإلنفاق  ترتيب سلم 
اإلنفاق في أوقات األزمات االقتصادية على السلع 

األساسية أكثر من أوجه اإلنفاق الترفي.
هاني  اإلقتصادي  الخبير  معه  يتفق  ما  وهو 
المصرية  للجمعية  السابق  الرئيس  توفيق 
األسر  ينصح  الذي  المباشر  لالستثمار 
األزمات  مع  بالتعايش  والمنتجين  والمستثمرين 
الحالية التي يقول إنها ستستمر لفترة خصوصاً 
أن  دولية  تقارير  تتوقع  إذ  التضخم،  معدالت 
معدالت التضخم المرتفعة ستستمر لفترة ليست 

بالقصيرة.
بشراء  ينصح  للمستهلك  »بالنسبة  ويضيف: 
المستلزمات  من  وغيرها  األساسية  احتياجاته 
المعيشية الضرورية اآلن وليس غداً، وتأجيل ما 
لم يلزم من نفقات الرفاهية غير األساسية، فكل 
درهم فى جيبك اليوم قد تحتاجه غداً وال تجده، 
وفي حال كان الشخص معتمداً في معيشته على 
حالياً  الفائدة  أسعار  رفع  فإن  البنكية،  الفوائد 
آثار  تخفيف  في  يسهم  مربحاَ  عائداً  سيعطي 
ارتفاعات األسعار، لكن ينصح أال يرتبط المدخر 

بشهادات ذات فترة زمنية طويلة«. 
وإذا كنت غير معتمد على الفوائد البنكية، فإن 
المؤكد  الضمان  هي  والذهب  العمالت  من  سلة 
أيام التضخم، ذلك أن تنويع مجال االستثمار في 
أوقات األزمات أمر حتمي في مثل هذه الظروف.

ويتابع أنه بالنسبة للمنتجين، ينصح في الوقت 

حممود الع�سقالين: 

قائمة �سوداء لـ»حمتكري 

ال�سلع« ملقاطعة التعامل 

معهم 

اإبراهيم العربي: معار�ض 

لبيع ال�سلع باأ�سعار 

خمف�سة ملحاربة رفع 

الأ�سعار 
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الحالي بتخزين احتياجات المصنع أو الشركة من 
الخام ألطول فترة ممكنة وبأي ثمن، بما  المواد 
فى ذلك االقتراض بضمان البضاعة، كما ينصح 
بعدم االرتباط بعقود توريد للمنتج إال بعد تأمين 
المواد الخام وبسعر محدد، ذلك أن أخطر شيء 
يمكن أن يحدث للمنتج في مثل هذه الظروف هو 

ثبات سعر البيع مع زيادة التكلفة.
توسعات  وقت  ليس  »هذا  توفيق:  ويقول 
المصروفات  بخفض  مطالب  فالجميع  األعمال، 
العمومية واإلدارية قدر اإلمكان، كما إن الظروف 
العمل  المنتج أو صاحب  أن يكون  الحالية تحتم 
تتناقص مع  النقود  قيمة  أن  أمكن ذلك  ما  مديناً 
الوقت، واألفضل أال يدفع صاحب العمل نقداً ما 

كان األمر متاحاً له لالقتراض«.

مكافحة الغالء
وفيما يتعلق بجهود منظمات المجتمع المدني 
أسواق  تجتاح  التي  الغالء  موجة  لمحاربة 
رئيس  العسقالني  محمود  يقول  حالياً،  السلع 
إن  مصر،  في  الغالء«  ضد  »مواطنون  جمعية 
الجنونية  االرتفاعات  من  قلقها  تبدي  الجمعية 
خلفية  على  الغذائية  السلع  المبررة ألسعار  غير 
المستهلكين  وإيهام  األوكرانية،  الروسية  الحرب 
وجود  رغم  بالحرب،  تأثراً  جاءت  الزيادات  بأن 
مخزون كبير من السلع الغذائية قبل فترة كبيرة 

من اندالع الحرب.
للسلع  المبررة  غير  االرتفاعات  أن  والمؤكد 
التي  الدخل  ومنخفضة  متوسطة  باألسر  تضر 
ال تستطيع مواكبة الزيادات الحالية التي وصلت 
الحكومة  كانت  وإن   ،%50 إلى  السلع  بعض  في 
سارعت إلى زيادة الرواتب والمعاشات والتوسع 
في منافذ ومعارض بيع السلع بأسعار مخفضة، 
في محاولة لكبح جماح األسعار، وارتفاع نفقات 

المعيشة.

ويتابع أن جمعية »مواطنون ضد الغالء«، وهي 
التجار،أرسلت  جشع  لمكافحة  أنشئت  مبادرة 
مذكرة إلى مجلس الوزراء وبالغ إلى جهاز حماية 
المستهلك ضد عدد من التجار المحتكرين للسلع، 
بالمخالفة للمادة رقم 6 من قانون حماية المنافسة 
الممارسات االحتكارية رقم 3 لسنة 2005  ومنع 

والتي تحظر االتفاق المسبق لرفع األسعار.
ويضيف: »واضح من ارتفاعات أسعار غالبية 
أسواقاً  يدير  تنظيماً  يشبه  ما  هناك  أن  السلع، 
المستخدم  والدقيق  القمح  سوق  أهمها  بعينها 
في الخبز السياحي والذي ارتفع سعره من جنيه 
إلى جنيه ونصف الجنيه في غضون ثالثة أيام، 
منه  يستنتج  ما  موحد  بشكل  الزيادة  ورصدنا 
أن هناك تجاراً تواصلوا مع عمالئهم من صغار 
التجار وأصحاب المخابز بتوجيه الخبازين لزيادة 
سعر الرغيف، كما شهدت أسواق  األرز تحريكاً 
التي  اللحوم  وكذلك  موحد،  بشكل  األسعار  في 

ترتفع بمعدالت ثابتة إسبوعياً«.
والدواجن  المائدة  بيض  أسعار  ترتفع  كما 
والسمنة المهدرجة والزيوت، وكلها سلع غذائية 
وجود  منه  يستنتج  بما  موحد،  بشكل  زادت 
من  وتوجيهات  وتربيطات  مسبقة  أفقية  اتفاقات 
يستدعي  الذي  األمر  المحتكرين،  التجار  كبار 
هذه  لمحاربة  المستهلك،  حماية  جهاز  تدخل 
االتفاقات المسبقة ورصد العابثين بأقوات الناس.
وشنت األجهزة المصرية حمالت رقابية على 
من أسمتهم محتكري السلع، وأحالتهم إلى النيابة 
العامة تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة، كما تقوم أجهزة 
التجار،  مخازن  على  للتفتيش  بحمالت  التموين 
بهدف منع تخزين السلع بهدف تعطيش األسواق 

لرفع األسعار.
وبحسب العسقالني، فإن للمجتمع المدني دوراً 
في  المبررة  غير  االرتفاعات  مواجهة  في  مهماً 
أسعار السلع، وذلك من خالل التعاون مع الجهات 

الرقابية من جانب وتوعية المستهلكين بحقوقهم، 
»قائمة  بإعداد  الجمعية  تقوم  المنطلق  هذا  ومن 
بهدف  السلع،  يحتكرون  الذين  بالتجار  سوداء« 
المسؤولة  السلطات  من  ضدهم  إجراءات  اتخاذ 

وتعريف المستهلكين بهم بهدف مقاطعتهم.
األمر ذاته تسعى إليه الغرف التجارية المصرية 
بحسب رئيسها إبراهيم العربي، وذلك من خالل 
الغرف  تنظمها  التي  السلع  معارض  من  سلسلة 
التجارية على مستوى البالد، بهدف اتاحة الفرص 
التكلفة،  بأسعار  السلع  لشراء  المستهلكين  أمام 
وذلك ضمن تعاون الغرف التجارية مع السلطات 

الحكومية الحتواء تداعيات ارتفاع التضخم.
رصدت  األسواق  متابعة  لجنة  أن  ويضيف 
التجار  بعض  محاوالت  لمواجهة  السلع  توافر 
رفع األسعار، األمر الذي أدى إلى السيطرة على 
السلع في األسواق،  العديد من  ارتفاعات أسعار 
ثباتاً  أو  انخفاضاً  الجملة  أسواق  تشهد  حيث 
والفاكهة،  الخضراوات  أنواع  أسعار مختلف  في 
بينما شهدت أسواق التجزئة انخفاضات متتالية 
الخاصة  المنافذ  في  المعروض  كمية  زيادة  مع 
بالجهات الحكومية كافة مثل منافذ وزارة التموين 
والتجارة الداخلية، ومنافذ جمعيتي، ومنافذ البيع 
لوزارة الزراعة، وتسهم بشكل مباشر في خفض 
األسواق  احتياجات  وتوفير  كافة  السلع  أسعار 

كافة بتخفيضات كبيرة وصلت إلى %60.
ويتابع العربي أن اإلجراءات الحكومية الحتواء 
األسعار،  خفض  في  تسهم  التضخم،  ارتفاع 
واحتواء تقلبات األسعار باألسواق العالمية، وذلك 
من خالل حزمة إجراءات استثنائية تسهم بشكل 
سريع ومباشر في تراجع األسعار في األسواق 
بأسعار  األساسية  السلع  بيع  ومنها  المحلية، 
إلى جانب   ،%50 إلى  مخفضة تصل في بعضها 
االستمرار في الدعم التمويني المتمثل في السلع 

التي تباع عبر بطاقات التموين بتكلفة معقولة.
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متسلسل  قاتل  أشهر  لوبيز  بيدرو  يعتبر 
ومغتصب في كولومبيا حيث تمكن من قتل 110 
الفترة  والمراهقات خالل  الصغيرات  الفتيات  من 
مصادر  وهناك   1980 عام  وحتى   1969 عام  من 

تحدثت عن أن ضحاياه تجاوزوا الثلثمائة قتيل .
ولد لوبيز في أكتوبر 1948 في مدينة توليما في 
كولومبيا وكان ترتيبه السابع من بين ثالثة عشر 
طفالً. أما والده فهو ميداردو رايز وكان عضواً في 
الحرب  فترة  خالل  الكولومبي  المحافظين  حزب 
األهلية في كولومبيا، وقد أغتيل قبل والدة الطفل 
بستة شهور، أما أمه فقد كانت فتاة ليل حيث تأثر 
سلبياً وأصيب باضطراب عصبي جعله يتصرف 
من  جو  في  ونشأته  أمه  سلوك  بسبب  بعدوانية 

الفقر المدقع. 
العمر  من  التاسعة  في  كان   1957 عام  وفي 
عندما ضبطته أمه يداعب أخته بطريقة غير الئقة 
وجهه  على  هام  حيث  البيت،  من  بطرده  وقامت 
للعيش  دعاه  رجالً  صادف  وهناك  الشوارع  في 
معه وعندما رافقه أخذه إلى بيت مهجور واعتدى 
أن  لوبيز  أقسم  الحادثة  هذه  وبعد  عليه  جسدياً 

 ترجمة : د. ح�سن الغول 

ينتقم بقتل الفتيات الصغيرات.
األسر  إحدى  التقطته  عشرة  الثانية  سن  في 
المهاجرة واعتنت به ثم سجلته في مدرسة لأليتام 
لكنه سرعان ما هرب منها زاعماً بأن المدرسين 
بدأ  عشرة  الثامنة  بلغ  .وعندما  به  يتحرشون 
مسلسل سرقة السيارات ليؤمن لقمة عيشه حيث 
كان يبيعها لمحالت الخردة وبسبب ذلك اعتقلته 
تعرض  حيث  السجن  في  ووضعته  الشرطة 
لالغتصاب بوحشية من قبل عدد من زمالئه إال 
أنه طاردهم بعد خروجه من السجن وقتلهم جميعاً 
ولدى محاكمته قال إنه فعل ذلك دفاعاً عن النفس.

إثر ذلك توجه إلى بيرو وبدأ في اغتصاب وقتل 
الفتيات الصغيرات، وبحلول عام 1978 كان قد قتل 
أكثر من مائة طفلة إال أن لهيب الحقد ازداد اشتعاالً 
بداخله وازدادت معه وحشيته وشهوة القتل لديه.
وفي عام 1978 كان لوبيز في الثالثين من العمر 

عندما أفرج عنه حيث واصل سلسلة جرائمه.
قبضة  في  وقع  وهناك  بيرو  إلى  وانتقل 
التي  الحمر  الهنود  قبائل  إلحدى  تابعة  مجموعة 
قامت بتعذيبه وعندما قرروا قتله تدخل رجل دين 

أميركي وأقنعهم بتسليمه للسلطات وتم زجه في 
السجن.

عنه  اإلفراج  تم  قصير  وقت  بعد  أنه  إال 
وانتقل إلى اإلكوادور وهناك عاد ليرتكب جرائم 
االختطاف والقتل، وأصبح يقتل نحو ثالث فتيات 
أسبوعياً .وكان يستدرجهن إلى المقبرة حيث يقوم 
باغتصابهن وخنقهن حتى الموت ومن ثم دفنهن، 
وكان يستمتع برؤية الرعب المتجلي في عيونهن 
الصغيرة حيث قال »إنني أحببت فتيات اإلكوادور 

فهن أكثر وداعة وبراءة وثقة باآلخرين«.
كما اتصف بالحذر في ارتكابه لجرائمه، إال أنه 
في أحد األيام حدثت سيول في اإلكوادور والتي 
كشفت عن الجثث التي كان لوبيز يدفنها بالمقبرة 
حيث عثرت الشرطة على أكثر من خمسين جثة 

تعود لفتيات صغيرات. 
وتم إلقاء القبض عليه في مارس 1980 عندما 
فشل في محاولة اختطاف فتاة صغيرة في سوق 
شعبي حيث حاصره التجار المحليون واستدعوا 

الشرطة التي ألقت القبض عليه.
أثناء التحقيق معه اعترف بيدرو بارتكاب أكثر 

وحش جبال األنديز
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من مائتي جريمة قتل في كل من بيرو واإلكوادور 
وكولومبيا حيث قاد الشرطة إلى المكان الذي كان 
يدفن فيه ضحاياه وتم الكشف عن 81 جثة جديدة، 
األمر الذي أثار غضب السكان المحليين ووسائل 

اإلعالم.
كبير  باهتمام  حظيت  التي  المحاكمة  وخالل 
تمت إدانته بارتكاب ثالث جرائم قتل وصدر حكم 
االنفرادي  بالحبس  عاماً  عشرين  لمدة  بسجنه 
زنزانته،  داخل  من  معه  مقابلة صحفية  وأجريت 
قال  بل  للندم  عالمة  أي  عليه  يظهر  لم  حيث 
متفاخراً: »المطلوب من الصحافة أن تلقبني برجل 
القرن، وسوف أقتل المزيد من الفتيات الصغيرات 
التي  مهمتي  هذه  السجن،  من  خروجي  بمجرد 
يجب علّي تنفيذها وسوف يطلق سراحي بسبب 
أطلق  وبشاعتها  جرائمه  ولكثرة  الجيد«،  سلوكي 

عليه لقب وحش جبال األنديز. 
اإلكوادور  سلطات  أفرجت   1990 صيف  وفي 
وفي  كولومبيا،  مع  حدودها  إلى  ونقلته  عنه 
أغسطس 1994 تم إلقاء القبض عليه كمهاجر غير 

شرعي وتسليمه إلى السلطات الكولومبية.

إال أن تلك السلطات تعاملت معه على أنه مجنون 
النفسية  األمراض  إلى جناح  ونقلته  عقلياً  ومختل 
في مستشفى بوغوتا . وفي عام 1998 تم اإلعالن 
عن أنه عاقل واشترطت لإلفراج عنه دفع كفالة إال 
أنه قام بالهروب وصدرت بشأنه نشرة وأمر قبض 
وباءت   .2002 عام  في  اإلنتربول  منظمة  قبل  من 
محاوالت البحث عنه والقبض عليه بالفشل، إال أن 
أحد األشخاص أخبر السلطات المحلية بأن بيدرو 
سكن بالقرب منه وأنه أصيب بمرض السل الذي 
ولم  كالمه  تجاهلت  السلطات  أن  إال  عليه،  قضى 
وقد  إدعاءاته.  من صحة  للتحقق  بأي خطوة  تقم 
تم تسجيل هذا القاتل في موسوعة جينيس العالمية 
لألرقام القياسية بصفته القاتل الذي قتل أكبر عدد 
من الضحايا في تاريخ جرائم القتل والذي أتصف 

أسلوبه بالوحشية والسادية وعدم الرحمة.
لقد كانت قصة هذا القاتل أكثر القصص سواداً 
والتعرف  المتسلسلين  القتلة  تاريخ  في  وقتامة 
باقي  سيظهر  إذ  بالغثيان  المرء  سيصيب  عليها 
القتلة بالمقارنة معه أشخاصاً عاديين، فقد اعتمد 
الفتيات  من  للعشرات  اصطياده  في  الخداع  على 

عليه  األنديز  لقب وحش  إطالق  البريئات. وحتى 
جاء مطابقاً له فقد كان بالفعل وحشاً بشرياً تقطر 

من أنيابه دماء القاصرات.
سلوكه  تشكيل  في  طفولته  أسهمت  لقد 
الدماء,  لسفك  وتعطشه  العدوانية  وأفكاره 
وكان عمل أمه في الدعارة الضربة الموجعة له 
إضافة إلى قسوتها في التعامل مع أبنائها حيث 
لم تتورع عن طرده ورميه في الشارع عندما 
اكتشفت اعتداءه الجسدي على أخته غير عابئة 
بما قد يتعرض له من صعوبات واعتداءات، كما 
إنه لم يتورع عن قتل مغتصبيه واحداً تلو اآلخر 
والذي كان دافعه االنتقام. لقد كان هذا القاتل 
البداية  في  تأخذ  لم  السلطات  إن  إذ  محظوظاً 
اعترافاته محمل الجد واعتبرتها هذيان شخص 
يختار  كان  إذ  ذكياً  كان  كما  مجنون.  نصف 
الفتيات المجهوالت األصل وغير المسجالت في 
يقوم  جعله  ما  وهو  بهن  ليفتك  العدلي  النظام 
بقتل وتعذيب أكثر من 400 فتاة صغيرة قبل أن 
يلفت أنظار السلطات إليه ويصبح وصمة عار 

على شعوب أميركا الجنوبية.
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في أّي مجتمع من المجتمعات العربية وغير 
يتجاوزوا  لم  مراهقون  أطفال  يوجد  العربية، 
سرقة  على  يقدمون  العمر،  من  عشرة  الثامنة 
محال  من  أو  آخرين،  أشخاص  من  أشياء 
تجارية، وتتجّسد رغبتهم األولى في الحصول 
أقرب  البرق، ومن  أو سواه بسرعة  المال  على 

الطرق وأقصرها، لغايات ماكرة ُمبيّتة. 
المراهقين  تدفع  التي  األسباب  ضمن  ومن 
الفاضحة:  الَمِشينَة  األفعال  تلك  مثل  الرتكاب 
عدم تمتّع المراهق بالقوة النفسيّة الكافية التي 
تضمن له السيطرة على نوازعه ورغباته، وعدم 
إحاطته الوافية بأخطار ارتكاب مثل هذا الفعل 
الّدنيء والّساقط، أو لوجود خلل ومشكالت في 
محيطه األسري عاّمة، أو لعدم اهتمام والديه به 
االهتمام الالزم والضروري، أو بسبب اختالف 
ثقافة أسرته عن ثقافة المحيط الذي تعيش فيه 

هذه األسرة أو تلك.
»الجريمة  قصص  من  واحدة  إلى  واآلن 
مراهقان  أقدم  لماذا  لنا،  تبيّن  التي  والعقاب«، 
من  أكثَر  على  الدولة  مدن  إحدى  في  مقيمان 

ّسرقة ُمَدانة، وماذا كانت العواقب والتّبعات. 
جملة من قضايا الّسرقة، أدين بها مراهقان 
مقيمان في إحدى مدن الدولة، واللذان لم تقفز 
أعمارهما فوق السبعة عشر عاماً، وهم: »مازن 
كل  قاما  واللذان  عاماً«،   17 عاماً، ومسعود   16
محال  بسرقة  معاً  باالشتراك  أو  حدة  على 
متخصصة ببيع اإللكترونيات خلسة ومن غير 
أو  فيه،  العاملين  أو  المحل  صاحب  من  انتباه 
وذلك  أخرى،  وعامة  خاصة  ممتلكات  بسرقة 
بشراء  الرغبة  تتجاوز  ال  ُمبيّتة  ماكرة  لغايات 
هاتف متحرك أو »البتوب« أو »أيباد« من أحدث 
أخرى  ترفيهية  سلع  شراء  أو  األنواع،  وأغلى 
والعطور  واألحذية  والثياب  الفخمة  كالساعات 

الغالية، وغيرها.
تسلم  مّرة  كّل  »ما  أّنه  أحدهما،  يعلم  ولم 
الجّرة«، كما يقول المثل، فوقعا في شّر أعمالهما، 
وُهما اآلن محتجزان خلف القضبان، بأحد دور 

اإعداد: وجيه ح�سن

المدينة، كون كّل منهما لم  رعاية األحداث في 
يتجاوز عمره الثامنة عشرة من الّسنين، أي هما 
ال يزاالن في مرحلة المراهقة والطفولة قانونياً. 
رصد  وبعد  سرقة،  بالغات  تلقي  وبعد 
التحريات  قسم  من  دورية  تمكنت  ومتابعة، 
والمباحث الجنائية في المدينة، من إلقاء القبض 
على السارق المراهق المدعو »مسعود«، بعدما 
أقدم لوحده على سرقة دّراجة نارية جديدة، كان 
محّركها في حالة تشغيل، بينما صاحبها دخل 
حاجياته،  لشراء  والفواكه  الخضار  محال  أحد 
الدّراجة الجديدة راقت لعينّي السارق المراهق، 
فانطلق بها وهو على درجة عالية من االنتشاء 
الّساهرة من  العيون  واالنشراح والّزهو، ولكّن 
دوريات الشرطة الموجودة قرب مكان حدوث 
»مسعود«  على  قبضوا  أْن  لبثوا  ما  السرقة، 

متلبّساً بجريمة الّسرقة الموصوفة.
من  ساعة  وعشرين  أربع  من  أقّل  وبعد 
التحريات  قسم  في  »مسعود«   مع  التحقيق 
بزميله  وشى  المدينة،  في  الجنائية  والمباحث 
المدعو  المراهق  في السرقات األخرى السارق 

»مازن«.
الشرطية  التحقيقات  في  »مازن«  واعترف 
ألحد  عائد  تبّرعات  صندوق  لوحده  سرق  أنه 

المساجد في ضواحي المدينة.
باشتراكهما  المراهقان  السارقان  واعترف 
ولمّرات عّدة في سرقة محال متخصصة ببيع 
اإللكترونيات خلسة ومن غير انتباه من صاحب 

المحل أو العاملين فيه.
وقاال وهما في حالة قلق وتوّفز شديدين:

• كنّا نقوم بذلك ألجل شراء سلع ترفيهيّة، أو 
بقصد شراء أجهزة هواتف متحركة آخر طراز، 
أسوًة بغيرنا من األصدقاء واألقرباء والمعارف، 
إذ كانت األجهزة التي نحملها، قد أضحت قديمة 
بالغرض  المقام، وال تفي  ُتناسب  ُمستهلَكة، ال 
بأجهزة  استبدالها  من  بّد  ال  لذا  المطلوب، 
َنِقير«، فقد  »َشْرَوى  حديثة.. ولّما كنّا ال نملك 
ذهب تفكيرنا إلى موضوع »الّسرقة«، ألنها ُتعّد 

أقصر الطرق في الوصول إلى غاياتنا المنشودة، 
وهذا ما جرى من دون زيادة أو نقصان.

• وذكرا أنهما ذات مّرة، رسما خطة شيطانيّة 
الهواتف  يبيع  محّل  بسرقة  تمثّلت  ُمَؤبلَسة 
في  حيوّي  سوق  في  يقع  الحديثة،  المتحركة 
ويومها  والمشترين..  بالباعة  مكتّظ  المدينة 
تمّكنا من سرقة ثالثة موبايالت غالية الثمن، إذ 
غافال صاحب المحّل، فقد كان الّرجل مشغوالً 
في حوار مع فتاة دلّوعة غيْداء، حيث كان يشرح 
التي  الحديثة  الهاتفية  األجهزة  أحد  ميزات  لها 
استطاع  الله«،  لَك  غافل  و»يا  مؤّخراً،  وصلته 
السارقان المراهقان بحركات بهلوانيّة مدروسة، 
بأسلوب  لينّفذوا  المحل،  صاحب  ُمغافلة  من 
هكذا  الثالثة،  الموبايالت  دنيء سرقة  رخيص 
والذا  تاجر«،  يا  عينِك  و»على  نهاراً،  جهاراً 

بالفرار، ويومها كان المحّل يعّج بالّزبائن.
يقومان  المراهقان،  السارقان  كان  لماذا  أّما 
بأفعال  وتصميم  إصرار  سابق  وعن  أصالً، 
ما  الّدوافع؟  ما  هذه؟  الموصوفة  الّسرقات 
األسباب؟ بكّل توكيد، كان يتّم هذا كلّه من باب 
الطمع والجشع والغطرسة والّصياعة إلخ، كما 
اعترفا بذلك بألسنتهما، حيث جاءت اعترافاتهما 
وأمام  أّوالً،  الشرطة  مركز  أمام  الشخصية، 
من  األحداث،  محكمة  تالياً  المختّصة  المحكمة 

دون أّي ضغط أو إكراه.
كّل ما يهّم في األمر، أّن السارقين المراهقين، 
وقعا في الفّخ، وسقطا في الّشباك والمصيدة، 
أمر  لكّل  تحسب  الصغيرة  عقولهما  تكن  ولم 
له  يكْن  لْم  »َمْن  يقول:  العربي  حسابه، والمثل 
نظرٌ بعيد، يكْن له حزنٌ قريب«، وهذا ما ينطبق 

عليهما بكّل توكيد.
المراهق قاصراً ضبابيّاً،  تفكيرهما  كان  فقد 
ملطخة  الّرماد،  بلون  متّشحة  عقولهما  وكانت 
عليهما  أمالُه  ما  بتنفيذ  قاما  حين  بالقطران، 
في صدور  يوسوُس  الذي  الخنّاس  الوسواس 
الناس الجهلة، فيجعل عقولهم ُمغيّبة، وأفعالهم 

ُمضطربة، وخطواتهم ُمختلّة.

ان الصغيران  اللصَّ
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مثل  في  النفس،  وعلم  التربية  علماء  يقول 
سلوكيات السارقين المراهقين:

• »إّن الطفل المراهق، الذي يتوّرط بارتكاب 
جريمة السرقة أو سواها، هو طفل لم يجد َمْن 
يوّجهه، ويقّوم سلوكه عند استحواذه مثالً على 
في  المدرسة،  في  أقرانه  من  غيره  ممتلكات 
الشارع، في المتجر، في الحّي، وفي أّي مكان.. 
فيتحّول هذا السلوك المنحرف إلى عادة ُمحّرمة 
سيّئة، تنتهي به وبأمثاله خلف القضبان، أو في 

دور الرعاية االجتماعية«.
في  ومسعود«،  »مازن  والدا  قّصر  فهل 
غرس قيم األمانة والّصدق في نفوسهما، وعدم 
خوفاً  وأشيائهم،  اآلخرين  أمالك  على  االعتداء 
ُتْحَمُد  ال  ما  وفي  المحظور،  في  الوقوع  من 

عواقبه؟!
كما إّن أخذ أشياء من أشخاص آخرين خلسة، 

تحت  يقع  حّق،  وجه  بغير  عليها  واالستحواذ 
أخالقياً  مرفوض  سلوك  وهو  »الّسرقة«،  بند 
وتربوياً وقانونياً ودينياً، وال ُتقبَل فيه المبّررات، 

مهما كان لونها وشكلها وأسلوبها..
إّن تخلّي اآلباء واألّمهات عن القيام بدورهم 
من  أبنائهم  تجاه  بهم  المنوط  المهم  التربوي 
أبنائهم  لوقوع  التربة خصبة  يجعل  الجنسين، 
وبناتهم في مشكالت سلوكيّة، قد تغلق أمامهم 
من  بأبنائهم  آمالهم  وتصبح  المستقبل،  أبواب 
الجنسين لكأّنها زوبعة في فنجان مكسور، أو 
ورقة خريفيّة في مهّب ِريح عاِوية، أي »فالصو«، 

والمقصود بال فائدة أو أّي إثمار.
المراهقين  بالسارقين  األمر  انتهى  وهكذا 
القضبان،  »مسعود ومازن«  محجوزين خلف 
المدينة،  في  األحداث«  رعاية  »دور  بإحدى 
إلى  ويِحنّان  العاثر،  األسود  حظهما  يبكيان 

الشخصية  وأغراضهما  وفراشيهما  سريريهما 
والّراحة  واألمان،  األمن  حيث  منزليهما،  في 
الخنّاس  الشيطان  ولكنّه  والطمأنينة،  النفسيّة 
والمطالب  الناس،  صدور  في  يوسوُس  الذي 
اآلخرين  ممتلكات  سرقة  في  والطمع  الّدنيئة، 

زوراً وبهتاناً، من غير وجه حّق..
وهما اآلن يبكيان أيامهما الّسود، وحظوظهما 
لدى  سوداء  صفحاتهما  صارت  وقد  العاثرة، 
مراكز الشرطة في المدينة، والمقصود: »أقسام 
أمام  وكذا  الجنائية«،  والمباحث  التحريات 

»محاكم األحداث«، وباقي الجهات المعنيّة.

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

وشخصيات أخرى هو محض صدفة. 
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أوراق قانونية

جانب  الحصيف«  »المستثمر  مايلزم  عادًة 
األوراق  سوق  ولوجه  حال  والحذر  الحيطة 
ومستثمريها،  آلياتها  مع  تعامله  ولدى  المالية، 
واليبادر باتِّخاذ قراره االستثماري الخاص إال 
فيما  السيما  متأنية  تحليليٍَّة  دراسٍة  على  بناًء 
يتعلق بالمعلومات الجوهريَّة التي يتمُّ اإلفصاح 
عنها في هذه السوق والتي تمكنه من الوقوف 
على القيمة السوقية الحقيقية للورقة المالية التي 
يعتزم التداول عليها، ومدى قوَّة المركز المالي 
المستثمر  عمد  إذا  ا  أمَّ لها.  المصدرة  للشركة 
إلى استغالل معلوماٍت داخلية لم ُيفصح عنها 
بناًء عليها،  التعامل  المستثمرين، وآثر  لجمهور 
القتناص منافع شخصية له أو لغيره فإنه ينزلق 
ُتجافي  خاطئة،  ممارسات  ارتكاب  إلى  بذلك 
آليات السوق المشروعة وتخل بالثقة المفترضة 

والمساواة الواجبة بين المتعاملين فيها.
والمعايير  للمبادئ  انتهاكاً  الفعل  هذا  ويمثل 
المالية،  األوراق  ألسواق  المنظمة  والضوابط 
الداخلية  »المعلومٍة  على  »الُمطلع«  يعمد  حيث 
بهذه  المبكر  علمه  استغالل  إلى  الُمعلَنَة«  غير 
المعلومة لتحقيق أفضليٍَّة له على حساب باقي 
يسمح  وبما  عليها،  لعين  الُمطَّ غير  المستثمرين 
له وحده بتحقيق أرٍباح شبه مضمونة أو تجنب 
خسائر شبه محققة، وقد يقوم أيضاً بتمرير هذه 
من جمهور  غيرهم  دون  من  للبعض  المعلومة 
انعداماً  يعني  الذي  النحو  على  المستثمرين، 
للمساواة فيما بينهم، وينطوي على سلوك غير 
مقبول من الغش والتدليس بالنسبة للمستثمرين 

د. م�سطفى طاهر- م�ست�سار قانوين  

اآلخرين الذين ال يمتلكون نفس فرصة الوصول 
بما  التوقيت،  ذات  وفي  المعلومات  ذات  إلى 
أو  األرباح  حجم  على  سلباً  أو  إيجاباً  ينعكس 
الخسائر المحققة في هذا الجانب أو ذاك، وهو 
إلى  العالم  دول  من  العديد  دفع  الذي  األمر 
ومعاقبة  الخاطئة  الممارسات  هذه  مثل  تجريم 
مرتكبين  بوصفهم  قانوناً،  فيها  المتورطين 
لـ»جريمة استغالل المعلومات غير المعلنة في 
أيضاً  توصف  التي  المالية«،  األوراق  سوق 
كما  الداخلية«،  بالمعلومات  »اإلتجار  بجريمة 
ُيطلِق عليها جانب من الفقه األنجلو- ساكسوني 
»جنحة  أو  لعين«،  الُمطَّ »تعامل  تعبير  األمريكي 

الـداخليِّين« وفقاً للفقه الالَّتيني الفرنسي.
دولة  أصدرت  النهج  ذات  مع  واتساقاً 
االتحادي  القانون  المتحدة  العربية  اإلمارات 
سوق  هيئة  شأن  في   2000 لسنة   )4( رقم 
)المعدل(،  والسلع  المالية  لألوراق  اإلمارات 
بحماية  المالية  األوراق  سوق  إحاطة  بغرض 
الممارسات  مواجهة  إلى  ترمي  فعالة  قانونية 
المخاطر االستثمارية  المشروعة، وخفض  غير 
إلى الحدود الدنيا بما يكفل انضباط هذه السوق 
وبث الثقة بين المتعاملين فيها، وضمان التفاعل 
اآلمن لعوامل العرض والطلب على النحو الالزم 
لحمايًة المستثمرين وتشجيعهم على االستثمار 
في هذه البيئة بالغة األهمية لالقتصاد الوطني.

وقد عرف القانون في مادته األولى »األوراق 
المالية« بأنها »األسهم والسندات التي تصدرها 
التي  المالية  واألذونات  المساهمة  الشركــات 

والحكومات  االتحادية  الحكومة  تصدرها 
العامة  والمؤسسات  العامة  والهيئات  المحلية 
في الدولة وأي أدوات مالية أخرى محلية وغير 
والسلع«،  المالية  األوراق  هيئة  تقبلها  محلية 
على  بالنص   )39،37( المادتين  في  ُعني  بينما 
المعلنة«،  غير  المعلومات  استغالل  »جريمة 
إدراكاً من المشرع اإلماراتي ألهميتها الخاصة 
في عالم المال واألعمال، ولتأثيرها السلبي على 

القيم السوقية لألوراق المالية المتداولة. 
لهذه  األساسية  األركان  نعرض  وسوف 
الجريمة وهي الركن المادي والركن والمعنوي 
بـ»صفة  المتعلق  المفترض  الركن  عن  فضالً 

الجاني«، وذلك على الترتيب التالي:

أوالً - الركن المفترض )صفة الجاني(
فرض المشرع اإلماراتي حظراً قانونياً عاماً 
وشامالً على استغالل المعلومات غير الُمعلَنَة، 
وأوجب معاقبة كل من يتعامل باألوراق المالية، 
سواء  المعلومات  هذه  على  اطالعه  على  بناًء 
لعين  الُمطَّ من  أو  الرئيسين  لعين  الُمطَّ من  كان 

الثانويين. 
األشخاص  الرئيسين  بالمطلعين  وُيقصد 
ذوي العالقة المباشرة بالمعلومات غير الُمعلَنَة، 
بحكم مناصبهم أو طبيعة وظائفهم سواء كانوا 
المالية  للورقة  الُمصدرة  الشركة  داخل  من 
مثل رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة والمديرين 
والمـسـؤولين التنفيذيين بالشركة، أو كانوا من 
الخارجيين  الحسابات  مراجعي  مثل  خارجها 

جريمة استغالل المعلومات 
غير المعلنة في سوق األوراق المالية

issue 617.indd   44issue 617.indd   44 27/04/2022   10:13 AM27/04/2022   10:13 AM



45 العدد 617 مايو 2022

ومسؤولي بعض الجهات اإلشرافية أو الرقابية 
أو التنفيذية.

أما المطلعون الثانويون فهم أشخاص عاديون 
غرباء عن الشركة، ولكن أُتيح لهم االطالع على 
غير  بطريق  الُمعلَنَة  غير  الداخلية  المعلومات 
إليهم عبر  مباشر، إما بالمصادفة أو بتمريرها 
عـالقـات عـائـلـيـة أو تعاقدية أو عالقات عمل 
ويقومون - بناًء على هذه المعلومات - بالتداول 

على الورقة المالية لتحقيـق منافٍع شخصية.  

ثانياً - الركن المادي
ُتعد جريمة »استغالل المعلومات غير المعلنة« 
من »الجرائم الشكلية«، المعروفة بجرائم النشاط 
لقيام  يكفي  والتي  البحت  السلوك  أو  المحض 
فحسب  المؤثم«  »السلوك  إتيان  المادي  ركنها 
من دون اشتراط تحقق نتيجة بعينها. ويتمثل 
جوهر السلوك المؤثم في هذه الجريمة في فعل 
المالية،بناًء  األوراق  على  التداول  أو  »التعامل 
جسدته  ما  وهو  ُمعلَنَة«،  غير  معلومات  على 
المادتان )39،37( في أربع صور إجرامية وهي:

- استغالل المعلومات غير المعلنة التي يمكن 
بقصد  المالية  األوراق  أسعار  على  تؤثر  أن 

تحقيق منافع شخصية.
- التعامل باألوراق المالية بناًء على معلومات 

غير معلنة علم بها بحكم منصبه.
- نشر اإلشاعات عن بيع أو شراء األسهم.

- استغالل المعلومات الداخلية عن الشركة 

في شراء األسهم أو بيعها في السوق.

ثالثاً - الركن المعنوي
المعلنة«  غير  المعلومات  »استغالل  جريمة 
هي جريمة عمدية يتطلب قيام ركنها المعنوي 
إتيان  في  يتمثل  خاص  جنائي  قصد  توافر 
أن  يـعـلـم  إليه وهو  المشار  للسلوك  الشخص 
داخلية  »معلومات  هـي  المـعـلـومـات  هــذه 
غير معلنة«، وأن الـتـداول - بناًء عليها - ُيعد 
واللوائح  للقوانين  المـخـالـفـة  السلوكيات  من 

المنظمة لسوق األوراق المالية في الدولة. 
حظره  في  اإلماراتي  المشرع  ميز  وقد 

الستغالل المعلومات غير المعلنة بين كل من:
جانبه  في  تتوفر  الذي  الرئيس  لع  الُمطَّ  -
قرينًة قانونيَّة، هي »قرينة االستغالل«، بمجرَّد 
تعامله في السوق بناًء على معلومات غير ُمعلَنَة، 
وبغرض تحقيق ربٍح غير مشروٍع، يتمثَّل بالفرق 
بين قيمة األوراق الماليَّة قبل االستغالل وبعده 
وذلك من دون الحاجة إلثبات قصد االستغالل 
نظراً لتوافر»قرينة العلم بالمعلومات غيرالُمعلَنَة 

قبل التعامل« لديه، بحكم مركزه الوظيفي.
لع الثانوي الذي الُيكتفى بمجرَّد تعامله  - الُمطَّ
إثبات قصد  المعلومات بل يلزم  بناًء على هذه 
استغالله لها بهدف تحقيق منافع شخصية له، 
المالية  األوراق  أسعار  على  التأثير  خالل  من 

المتداولة. 
مجرد  حظر  قد  القانون  بإن  القول  ويمكن 

التي  للشركة  الماليَّة  األوراق  على  »التعامل« 
إثبات  الرئيس فيما أوجب  لع  الُمطَّ يرتبط معها 
الثانوي  لع  الُمطَّ مواجهة  في  االستغالل  قصد 
على أن يترافق مع التعامل قصد تحقيق »النفع 

الشخصي«، وإن لم يتحقَّق هذا النفع بالفعل.

العقوبات
وفقاً للمادة )41( من القانون االتحادي رقم 
)4( لسنة 2000 )المعدل(، ُيعاقب بالحبس مدة 
ال تقل عن ثالثة أشهر والتجاوز ثالث سنوات 
درهم  ألف  مائة  عن  تقل  ال  التي  والغرامة 
هاتين  بإحدى  أو  درهم  مليون  على  تزيد  وال 
العقوبتين؛ كلَّ َمن يتعامل باألوراق المالية، بناًء 
على معلوماٍت غير ُمعلَنَة، يكون قدعلم بها بحكم 
منصبه وكل من يستغلَّ هذه المعلومات، للتأثير 
لمنافٍع  تحقيقاً  المالية  األوراق  أسعار  على 

شخصيَّةٍ.
أي  فإن  المتقدمتين  العقوبتين  جانب  وإلى 
المالية  لألوراق  تداول  أو  تعامٍل  أو  تصرف 
بناء على معلومات غير ُمعلَنَة، ستكون نتيجته 
بطالن عمليَّة التداول وإزالة جميع آثارها كأنَّها 
لعين، وهو  لم تكْن، وبما يشمل جميع أنواع الُمطَّ
ماُيعبر عن حرص المشرع اإلماراتي على إزالة 
كافة آثار »االستغالل غير القانوني للمعلومات 
ح غير  غير الُمعلنة«، وحرمان الُمخالِف من التربُّ
المشروع، الذي ينتهك نظم ومبادئ وأخالقيات 

العمل في هذه السوق.
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قضايا و أحكام مرجعية

دولة  في  العليا  االتحادية  المحكمة  أيدت 
اإلمارات العربية المتحدة دعوى قضائية أقامها 
زوجان إلثبات نسب طفلهما الذي ولد قبل نحو 
تزوجا  إذ  رسمياً،  زواجهما  من  أشهر  تسعة 
بعقد عرفي وأنجباه قبل أن يوثق الزواج بعقد 

رسمي.
وأكدت المحكمة أن »النسب يثبت بالفراش أو 
اإلقرار أو بالبينة أو بالطرق العلمية«، وقد أقر 

الزوج بذلك وببنوة الولد.
أحوال  دعوى  زوجة  أقامت  التفاصيل،  وفي 
االبتدائية  المحكمة  أمام  زوجها  شخصية ضد 
إثبات نسب  الدولة، تطلب فيها  إمارات  بإحدى 
ابنها المولود من زوجها، موضحة أنها تزوجت 

منه بعقد زواج عرفي سابق.
دعوى  برفض  االبتدائية  المحكمة  وقضت 
أمام  الحكم  هذا  زوجها  فاستأنف  المدعية، 
والتي  نفسها،  اإلمارة  في  االستئناف  محكمة 
شكالً  االستئناف  بقبول  باإلجماع  قضت 

ورفضه موضوعاً. 
ولم يلق قرار محكمة االستئناف قبوالً لدى 
الزوج، فطعن به أمام المحكمة االتحادية العليا 

في الدولة.
الشرع  تطبيق  في  أخطأ  الحكم  إن  وقال 
زوجته  دعوى  برفض  قضى  حين  والقانون 

�سعد حممد اأبوزيد - باحث قانوين 

أنه تزوج بالمدعية  بنسب ولدها منه، موضحاً 
الزواج  شروط  فيه  توافرت  عرفياً  زواجاً 
رفض  حكم  وأن  كافة،  الصحيح  الشرعي 
الدالة  اإلثبات  أدلة  وتجاهل  أهدر  قد  الدعوى 
العقد  في  والمتمثلة  كافة،  الزواج  صحة  على 
زوجته  والد  وشهادة  اإلثبات  وشهود  العرفي 
ووليها، وقد أنجبت الزوجة على فراش الزوجية 

الصحيح هذا الولد.
الدولة  في  العليا  االتحادية  المحكمة  وأيدت 
طعن الزوج إعماالً بنص المادة )89( من قانون 
النسب  »يثبت  أنه  على  الشخصية،  األحوال 
بالفراش أو اإلقرار أو بالبينة أو بالطرق العلمية 
الولد  »أن   )90( وبالمادة  الفراش«.  ثبت  إذا 
للفراش إذا مضى على عقد الزواج الصحيح أقل 
مدة الحمل، ولم يثبت عدم إمكان التالقي، وأن 
أقل مدة الحمل 180 يوماً، وعمالً أيضاً بالمادة 
األحوال  لقانون  اإليضاحية  وبالمذكرة   ،)91(
أنه ال خالف بين  إلى  التي أشارت  الشخصية 

الفقهاء أن أقّل مدة للحمل هي ستة أشهر«.
وأضافت المحكمة أن الزوج أقر ببنوة الولد، 
وأن  عرفي،  بعقد  كان  الزواج  بأن  معتصماً 
الزواج الالحق ما هو إال توثيق رسمي للزواج 

العرفي.
أنهما تزوجا  المدعية ووليها  والد  كما شهد 

الزواج  بعقد زواج عرفي غير موثق، وتم عقد 
الطرفين  بأن  آخر  شاهد  شهد  كما  بمعرفته. 
حضر  وأنه  موثق،  غير  عقد  بموجب  تزوجا 
مجلس ذلك العقد، ومن ثم يكون الولد قد ولد 
على فراش الزوجية، وبعقد زواج صحيح مضى 
على والدته أقل مدة الحمل، وأقر الوالد ببنوة 
يتعين  كان  بما  الزوجية  فراش  وبثبوت  الولد 

معه إثبات نسب الولد إلى والده.
وللتعليق على قرار المحكمة االتحادية العليا 

في هذه القضية، نوضح التالي: 
أوالً: الزواج الُعرفي هو الزواج الذي يصحبه 
شهود ولكنه من غير توثيق وال يسجل بواسطة 
المأذون الشرعي أو في المحكمة، وفيه تزويج 
المرأة نفسها من دون علم ولي أمرها، ويغلب 
حالة  في  عليه  يترتب  وال  السرية،  طابع  عليه 
خالف الزوجين حقوق للزوجة بما فيها النفقة 
السابق  في  به  المعمول  هو  وكان  الشرعية. 
من  التوثيق  شرع  وقد  التوثيقات.  ظهور  قبل 
وخصوصاً  الزواج،  طرفي  حقوق  حماية  أجل 

مصلحة األبناء.
ويرى بعض علماء الدين اإلسالمي الحنيف 
الولي وكان  بموافقة  تم  إذا  العرفي  الزواج  أن 
بمهر وشهود، ورضا الطرفين مع انتفاء موانع 
الزواج مثل أن تكون غير متزوجة سابقاً، أو ال 

إثبات نسب طفل 
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يزال عليها عدة، أو محرمة بنسب أو رضاع أو 
مصاهرة، ولو تم الزواج من دون إشهار وكتابة، 
يكون زواجاً شرعياً، وما تبقى من إجراءات هو 

أمر تنظيمي يستكمل بعد.
أن  آخرون  إسالمي  دين  علماء  يرى  بينما 
الزواج العرفي إذا عقد سراً ومن دون إذن ولي 
وال شهود فهو باطل كما هو الرأي عند اإلمام 
األئمة،  باقي  عند  (وصحيح  الله  )رحمه  مالك 
استغالل  فيه  لربما حصل  أنه  ذلك  في  والعلة 

لسوء أحوال الفتيات االجتماعية واالقتصادية.
ممنوعاً  كان  اإلمارات  في  الُعرفي  والزواج 
نظراً ألنه لم يألفه أهل اإلمارات، وألن المذهب 
ال  الذي  المالكي  المذهب  هو  للدولة  الرسمي 
الذي  العرفي  الزواج  لسلبيات  وتالفياً  يجيزه. 

قد يقع فعالً، ولمصلحة األبناء.
وقالت هيئة كبار العلماء في دبي: )إذا كان 
الزواج العرفي بمهر وشهود وموافقة الولي أي: 
اإليجاب من الزوج والقبول من الزوجة وولي 
أمرها، ورضا الطرفين وإعالن الزواج، فهذا هو 
من  الموانع  كانت  إذا  بشرط  الشرعي  النكاح 
المرأة خالية عن  الزوجة منتقية أي كانت  قبل 
أو  أو رضاع  أو محرمية بنسب  أو عدة،  زوج 
مصاهرة، ويبقى توثيقه في المحاكم الشرعية 
وجهات االختصاص أمراً تنظيمياً يتعين االلتزام 
لتحقيق  به  ألزم  الذي  األمر  لولي  طاعة  به 
مصالح العباد، إذ في هذا التوثيق حفظ لحقوق 
الزوجين واألوالد، وبعدمه - مع خراب الذمم- 

قد يحصل شيء من الجحود، وقد يعسر إثبات 
الحقوق للزوجة(.

واهتم القانون اإلماراتي رقم 28 لسنة 2005 
 2020 لسنة   )29( رقم  بالقانون  وتعديالته 
المتعلقة  بتشريع نصوص واضحة في األمور 
بشأن الزواج، حيث أوضحت المادة 39 )يتولى 
برضاها،  زواجها  عقد  البالغة  المرأة  ولي 
ويوقعها المأذون على العقد ويبطل العقد بغير 
نسب  ويثبت  بينهما،  فرق  بها  دخل  فإن  ولي، 
الزواج  40 )يشترط النعقاد  المولود(. والمادة 
تحريماً  الرجل  على  محرمة  المرأة  تكون  أال 
دائماً أو مؤقتاً(. المادة 41 يشترط في اإليجاب 
والقبول: 1 - أن يكونا بلفظ التزويج أو اإلنكاح. 
2 - أن يكونا منجزين غير دالين على التوقيت، 
فال ينعقد الزواج المعلق على شرط غير متحقق، 
زواج  وال  المستقبل،  إلى  المضاف  الزواج  وال 
المتعة، وال الزواج المؤقت. 3 - موافقة القبول 
العاقدين  بقاء  مع  ضمناً  أو  صراحة  لإليجاب 
على أهليتهما إلى حين إتمام العقد. 4 - اتحاد 
بالمشافهة  الحاضرين  بين  العقد  مجلس 
الغائبين  وبين  اإليجاب،  فور  القبول  وحصول 
بحصول القبول في مجلس تالوة الكتاب أمام 
الشهود أو إسماعهم مضمونه أو تبليغ الرسول 
لم  إذا  اإليجاب  عن  متراخياً  القبول  يعتبر  وال 
يفصل بينهما ما يدل على اإلعراض. 5 - بقاء 
القبول،  صدور  حين  إلى  صحيحاً  اإليجاب 
 6 قبل صدوره.  الرجوع  للموجب حق  ويكون 

كالم  الحاضرين  المتعاقدين  من  كل  - سماع 
اآلخر ومعرفته أن المقصود به الزواج وإن لم 
يفهم معاني األلفاظ. وفي حال العجز عن النطق، 
فباإلشارة  تعذرت  فإن  مقامه،  الكتابة  تقوم 

المفهومة(.
توافرت  القضية،  هذه  في  العرفي  والزواج 
فيه شروط الزواج الشرعي الصحيح من شهود 
ونقصه  ووليها،  الزوجة  والد  وشهادة  إثبات، 

التوثيق الذي استكمل الحقاً.
العليا في  االتحادية  المحكمة  ثانياً: استندت 
حكمها إلى إقرار الزوج ببنوة االبن ولم ينكرها، 
وهذا مطابق للمادة 89 )يثبت النسب بالفراش، 
إذا  العلمية  بالطرق  أو  بالبينة،  أو  باإلقرار،  أو 
ثبت الفراش( .والمادة 90 )1 - الولد للفراش إذا 
مضى على عقد الزواج الصحيح أقل مدة الحمل، 
ولم يثبت عدم إمكان التالقي بين الزوجين. 2 
- يثبت نسب المولود في الوطء بشبهة إذا ولد 
يثبت   -  3 الوطء.  تاريخ  من  الحمل  مدة  ألقل 
نسب كل مولود إلى أمه بمجرد ثبوت الوالدة. 
الدعوى  فال تسمع  النسب شرعاً  إذا ثبت   -  4
بنفيه(. والمادة 91 )أقل مدة حمل تكون مائة 
وثمانين يوماً، وأكثرها تكون ثالثمائة وخمسة 
وستين يوماً، ما لم تقرر لجنة طبية مشكلة لهذا 

لغرض خالل ذلك(. 
وبالتالي، جاء قرار المحكمة االتحادية العليا 
في إثبات نسب هذا الطفل لوالديه متوافقاً مع 

القوانين المرعية اإلجراء في الدولة.

issue 617.indd   47issue 617.indd   47 27/04/2022   10:13 AM27/04/2022   10:13 AM



العدد 617 مايو 482022

آفاق

)4 من 4(

999 -خا�ش

الحرب األمريكية على المخدرات

األمريكية  الدفاع  وزارة  مولت   ،1986 عام  في 
التي  )راند(  مؤسسة  أجرتها  عامين  لمدة  دراسة 
دخول  لمنع  المسلحة  القوات  استخدام  أن  وجدت 
تأثير  له  سيكون  المتحدة  الواليات  إلى  المخدرات 
ضئيل أو معدوم على تجارة الكوكايين، وقد يؤدي 
الكوكايين  كارتالت  أرباح  زيادة  إلى  الواقع  في 
ومصنعيه. الدراسة المكونة من 175 صفحة، )إغالق 
منع  في  العسكرية  المشاركة  زيادة  آثار  الحدود: 
رياضيات  وعلماء  باحثين  أعدها سبعة  المخدرات(، 
أحد  الوطني،  الدفاع  أبحاث  معهد  في  واقتصاديين 
 .1988 عام  في  إصدارها  وتم  راند،  فروع مؤسسة 
في  سابقة  دراسات  سبع  أن  إلى  الدراسة  أشارت 
السنوات التسع الماضية، بما في ذلك دراسة أجراها 
التكنولوجيا،  تقييم  ومكتب  البحرية  البحوث  مركز 
توصلت إلى استنتاجات مماثلة. وخلص التقرير إلى 
أن جهود الحظر، باستخدام موارد القوات المسلحة 
تهريب  على  تقريبًا  تأثير  أي  لها  يكون  لن  الحالية، 

الكوكايين إلى الواليات المتحدة. 
خالل أوائل إلى منتصف التسعينيات، أمرت إدارة 
كلينتون ومولت دراسة سياسة الكوكايين الرئيسة، 
دراسة  راند. خلصت  قبل مؤسسة  من  أخرى  مرة 
أنه  إلى  راند  في  المخدرات  سياسة  أبحاث  مركز 
القانون  تطبيق  من  دوالر  مليارات   3 تحويل  يجب 
اإلدمان.  معالجة  مصحات  إلى  والمحلي  الفيدرالي 
لوقف  وسيلة  أرخص  هو  العالج  إن  التقرير  وقال 
تعاطي المخدرات، مشيراً إلى أن العالج من تعاطي 
مكافحة  من  مرة   23 بمقدار  فعالية  أكثر  المخدرات 

التهريب في خطة “الحرب على المخدرات”. 
نشرت اللجنة الوطنية للبحوث المعنية بالبيانات 
والبحوث لسياسة المخدرات غير القانونية نتائجها 
في عام 2001 حول فعالية حرب المخدرات. وجدت 
المبذولة  الجهود  الحالية حول  الدراسات  أن  اللجنة 
للتصدي لتعاطي المخدرات وتهريبها، من العمليات 
الكوكا في  للقضاء على حقول  األمريكية  العسكرية 

المخدرات،  لعالج  المحلية  المراكز  إلى  كولومبيا، 
البرامج  تقييم  تم  إذا  حاسمة،  غير  جميعها  كانت 
على اإلطالق: »أنظمة مراقبة تعاطي المخدرات غير 
من  كاملة  مجموعة  لدعم  للنظر  الفت  بشكل  كافية 
قرارات السياسة التي يجب أن تتخذها األمة.... من 
غير المعقول أن يستمر هذا البلد في تنفيذ سياسة 
وسيلة  أي  دون  من  والتكلفة  الحجم  بهذا  عامة 
لمعرفة ما إذا كان وإلى أي مدى سيكون لها التأثير 
تجاهلها  عدم  من  الرغم  على  الدراسة،  المطلوب«. 
من قبل الصحافة، تم تجاهلها من قبل كبار صانعي 
مانسكي  تشارلز  اللجنة  رئيس  دفع  مما  السياسة، 
إلى االستنتاج، كما يالحظ أحد المراقبين، أن »حرب 

المخدرات ليس لها مصلحة في نتائجها«. 
في منتصف عام 1995، حاولت حكومة الواليات 
المتحدة تقليل المعروض من سالئف الميثامفيتامين 
لتعطيل سوق هذا المخدر. وفًقا لدراسة أجريت عام 
2009، كان هذا الجهد ناجًحا، لكن آثاره كانت مؤقتة 

إلى حد كبير. 
أثناء حظر الكحول، في الفترة من 1920 إلى 1933، 
انخفض استخدام الكحول في البداية ولكنه بدأ في 
الزيادة منذ عام 1922. وقد تم استقراء أنه حتى لو 
استهالك  فإن   ،1933 عام  في  الحظر  إلغاء  يتم  لم 
الكحول قد تجاوز بسرعة مستويات ما قبل الحظر. 
على  الحرب  ضد  حملة  ضد  الموجهة  الحجج  من 
المخدرات أنها تستخدم تدابير مماثلة للحظر وليست 

أكثر فاعلية.
أنفقت   ،2006 إلى   2000 من  الست  السنوات  في 
الواليات المتحدة 4.7 مليار دوالر على خطة كولومبيا، 
وهي محاولة للقضاء على إنتاج الكوكا في ذلك البلد. 
كانت النتيجة الرئيسة لهذا الجهد هي تحويل إنتاج 
من  أخرى  أشكال  وفرض  نائية  مناطق  إلى  الكوكا 
المزروعة  اإلجمالية  المساحة  أن  ووجد  التكيف. 
للكوكا في كولومبيا في نهاية السنوات الست كانت 

المخدرات  قيصر  مكتب  أعلن  أن  بعد  نفسها،  هي 
القياس في عام 2005  األمريكي تغييًرا في منهجية 
وأدرج مناطق جديدة في استطالعاته. زادت الزراعة 
في البلدان المجاورة مثل البيرو وبوليفيا، وقد يصف 

بعضهم هذا التأثير بأنه يشبه عصر البالون. 
كتابه  في  هاينز  دافنبورت  ريتشارد  انتقد 
)مطاردة النسيان( فاعلية الحرب على المخدرات من 

خالل اإلشارة إلى أنه:
غير  الهيروين  من   %15  -  10 اعتراض  يتم 
المشروع و ٪30 من الكوكايين غير المشروع. يصل 

هامش الربح اإلجمالي 
لتجار المخدرات إلى 300%. يجب اعتراض ما ال 
يقل عن 75% من شحنات المخدرات غير المشروعة 

قبل أن تتضرر أرباح المهربين.
في  بيرو  رئيس  فوجيموري،  ألبرتو  وصف 
الفترة من 1990 إلى 2000، سياسة الواليات المتحدة 
على  »فاشلة«  بأنها  بالمخدرات  المتعلقة  الخارجية 

أساس أنه:
البيروفية  الحكومة  استثمرت  سنوات،   10 لمدة 
مبلغاً كبيراً ومبلغاً آخر من جانب الحكومة األمريكية، 
أوراق  من  المعروض  انخفاض  إلى  ذلك  يؤد  ولم 
الكوكا المعروضة للبيع. بدالً من ذلك، في السنوات 
العشر من 1980 إلى 1990، تضاعف المعروض عشر 

مرات. 
ذلك  في  بما  االقتصاديين،  من   500 عن  يقل  ال 
ميلتون فريدمان، وجورج  نوبل  الحائز على جائزة 
الحد  أن  إلى  أشاروا  سميث،  فيرنون  و  أكيرلوف 
من  التقليل  دون  من  الماريوانا  من  المعروض  من 
الطلب يتسبب في ارتفاع سعر الماريوانا، وبالتالي 
فإن  والطلب.  العرض  قوانين  وفق  باعتها.  أرباح 
إنتاج  على  المنتجين  تشجع  المتزايدة  األرباح 
مما  المخاطر،  الرغم من  المخدرات على  المزيد من 
على  الهجمات  فشل  لسبب  نظرياً  تفسيراً  يوفر 
تأثير دائم. نشر  المخدرات في إحداث أي  إمدادات 
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االقتصاديون المذكورون أعاله رسالة مفتوحة إلى 
الرئيس جورج دبليو بوش قائلة »نحث... الدولة على 
الماريوانا...  نقاش مفتوح وصادق حول حظر  بدء 
على األقل، سيجبر هذا النقاش دعاة السياسة الحالية 
على إظهار أن الحظر له فوائد كافية لتبرير التكلفة 
الضائعة  والضرائب  الضرائب،  دافعو  يتحملها  التي 
من اإليرادات والعواقب اإلضافية العديدة التي تنتج 
عن  الصادر  اإلعالن  ينص  الماريوانا«.  حظر  عن 
أن  2008 على  المخدرات،  لمكافحة  العالمي  المنتدى 
المخدرات،  تعاطي  من  للوقاية  المتوازنة  السياسة 
والتعليم، والعالج، وإنفاذ القانون، والبحث، وخفض 
العرض توفر المنصة األكثر فعالية للحد من تعاطي 
المخدرات واألضرار المرتبطة به، ودعوة الحكومات 
في  أولوياتها  أهم  أحد  الطلب  خفض  اعتبار  إلى 

مكافحة تعاطي المخدرات. 
وعلى الرغم من إنفاق أكثر من 7 مليارات دوالر 
 800000 من  يقرب  ما  ومقاضاة  العتقال  سنوياً 
شخص في جميع أنحاء البالد بتهمة ارتكاب جرائم 
الماريوانا في 2005 )تقارير الجريمة الموحدة لمكتب 
)استبيان  تقارير  أفادت  فقد  الفدرالي(،  التحقيقات 
مراقبة المستقبل( الممول اتحادًيا أن نحو 85% من 
طالب السنة االخيرة في المدارس الثانوية أن العثور 
على الماريوانا »كان سهال«. ظل هذا الرقم تقريبًا من 
دون تغيير منذ عام 1975، ولم ينخفض   أبداً إلى أقل 
من 82.7% في ثالثة عقود من االستطالعات الوطنية. 
أن عدد مستخدمي  المخدرات  إدارة مكافحة  ذكرت 

المتحدة انخفض بين عامي  الواليات  الماريوانا في 
الواليات  من  العديد  تمرير  مع  حتى  و2005   2000
لقوانين الماريوانا الطبية الجديدة مما يجعل الوصول 
االستخدام  معدالت  أن  من  الرغم  على  أسهل،  إليها 
وفًقا  التسعينيات  في  عليه  كانت  مما  أعلى  تزال  ال 

للمسح الوطني الستخدام األدوية والصحة. 
ذكر مكتب سياسات مراقبة المخدرات القومي في 
في   46 بنسبة  انخفاض  هناك  كان  أنه   2011 أبريل 
المائة في تعاطي الكوكايين بين الشباب على مدى 
 65 بنسبة  وانخفاض  الماضية،  الخمس  السنوات 
في المائة في معدل األشخاص الذين ثبت تعاطيهم 
الكوكايين في مكان العمل منذ عام 2006. في الوقت 
نفسه، وجدت دراسة أجريت عام 2007 أن ما يصل 
إلى 35% من طالب الجامعات يستخدمون المنشطات 

غير الموصوفة لهم. 
الهيروين،  أسعار  أن   2013 دراسة  ووجدت 
الكوكايين والقنب قد انخفضت 1990 - 2007، إال أن 

نقاء هذه المخدرات ارتفع خالل الفترة نفسها. 
المكتب  قبل  من  جمعها  تم  التي  للبيانات  وفقاً 
التهم  جميع  من   %45.3 فإن  للسجون،  الفيدرالي 
العقوبات  و25.5%من  بالمخدرات  تتعلق  الجنائية 
عالوة  سنوات.   10 إلى   5 من  كانت  التهم  لجميع 
على ذلك، يشكل غير البيض 41.4% من تعداد نظام 
السجون الفيدرالي وأكثر من نصفهم تحت سن 40. 
من   %80 من  أكثر  أن  العدل  إحصاءات  مكتب  يؤكد 
جميع التهم المتعلقة بالمخدرات تتعلق بالحيازة بدالً 

 ،2015 عام  في  المخدرات.  تصنيع  أو  االتجار  من 
مليار   25 من  أكثر  المتحدة  الواليات  أنفقت حكومة 
دوالر على خفض العرض، بينما خصصت 11 مليار 
العرض:  خفض  يشمل  الطلب.  لخفض  فقط  دوالر 
المنع، والقضاء، وإنفاذ القانون، يشمل خفض الطلب: 
التعليم والوقاية والعالج. غالبًا ما يطلق على الحرب 

على المخدرات بأنها »سياسة فاشلة«. 

الشرعية
تم الطعن في شرعية الحرب على المخدرات على 

أربعة أسس رئيسة في الواليات المتحدة
بشكله  المخدرات،  أن حظر  بعضهم  يجادل   -  1
القانونية  اإلجراءات  لمبدأ  انتهاكاً  يشكل  الحالي، 
على  التعديات  تبرر  ال  فوائدها  أن  في  الواجبة 
الحقوق التي من المفترض أن تكون مضمونة وفق 
التعديلين الخامس والرابع عشر في دستور الواليات 
المتحدة. في 27 يوليو 2011، حكمت قاضية المقاطعة 
فلوريدا  بأن تشريع  ماري س. سكريفن  األمريكية 
جريمة  عناصر  من  كعنصر  النية  إلغاء  يزعم  الذي 
المعلقون  شرح  دستوري.  غير  المخدرات  حيازة 

الحكم من حيث اإلجراءات القانونية الواجبة.
الديني قانوًنا للبعض  2 - تسمح حرية الضمير 
األمريكية  الكنيسة  أعضاء  المثال،  سبيل  )على 
للسكان األصليين( باستخدام نبتة )البيهوته( بدوافع 
باالستخدام  أيًضا  ُيسمح  محددة.  دينية  أو  روحية 
الطقوسي لمادة ثنائي ميثيل التريبتامين على شكل 
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آفاق

دو  اونياو  جمعية  ألعضاء  اآلياهواسكا  شراب 
فيهيتال الدينية. ومع ذلك، فإن بند الممارسة الحرة 
في التعديل األول ال يذكر أي شرط أن يكون شخص 
ما منتسبًا إلى كنيسة رسمية لممارسة هذه الحرية.

أن  يعني  »التجارة«  بند  إن  بعضهم  جادل   -  3
تكون  أن  يجب  المخدرات  استخدام  تنظيم  سلطة 
ذلك،  ومع  الفيدرالي.  القانون  وليس  الوالية  قانون 
فإن أحكام المحكمة العليا تتعارض مع هذه الحجة 
سيغيران  ما  منطقة  في  واالستهالك  اإلنتاج  ألن 
العرض  على  يؤثر  ألنه  أخرى  منطقة  في  السعر 
الواليات في  بين  والسعر  للمنتج  اإلجمالي  والطلب 

اقتصاد السوق المعولم.
4 - كما أشار بعضهم إلى عدم اإلنصاف في شن 
الحرب على بعض أنواع المخدرات ولكن ليس على 

الكحول أو التبغ.

البدائل
يعتقد العديد من المؤلفين أن الحكومة الفيدرالية 
وحكومات الواليات اختارت أساليب خاطئة لمكافحة 
القاسي  اإلنفاذ  يزج  المشروعة.  غير  المواد  توزيع 
عدوانية،  بصورة  والسجون  المحاكم  عبر  األفراد 
جهود  تركيز  كان  اإلدمان،  سبب  معالجة  من  بدالً 
جعل  خالل  من  العقاب.  على  منصباً  الحكومة 
تخلق  تنظيمها،  من  بدالً  قانونية  غير  المخدرات 
الحرب على المخدرات سوًقا سوداء مربحة للغاية. 
من  علمية  مجموعات  بتحرير  فيش  جيفرسون  قام 
من سياسات  متنوعة  مجموعة  تقدم  التي  المقاالت 
المخدرات البديلة القائمة على الصحة العامة والقائمة 

على الحقوق. 
المخدرات  مكافحة  ميزانية  بلغت   ،2000 عام  في 
إنفاق  تم  دوالر،  مليار   18.4 المتحدة  الواليات  في 
نصفها تقريبًا على تمويل عمليات إنفاذ القانون بينما 
 ،2003 عام  العالج. في  السدس فقط على  إنفاق  تم 
لمكافحة  المطلوبة  الميزانية  من  المائة  في   53 كان 
المخدرات لإلنفاذ، و 29 في المائة للعالج، و 18 في 
المائة للوقاية. والية نيويورك، على وجه الخصوص، 
خصصت 17 في المائة من ميزانيتها لإلنفاق المتعلق 
بتعاطي المخدرات. من ذلك، تم تخصيص واحد في 

المائة فقط للوقاية والعالج والبحث.
خدمات  إدارة  أجرتها  استقصائية  دراسة  في 
إساءة استخدام العقاقير والصحة العقلية )سامهسا(، 
وجد أن متعاطي المخدرات الذين يبقون في العالج 
عاداتهم  الستئناف  عرضة  أقل  هم  أطول  لفترة 
السابقة في التعاطي. من بين األشخاص الذين تمت 
دراستهم، كان 66 في المائة من متعاطي الكوكايين. 
الداخليين،  للمرضى  األمد  طويل  عالج  تجربة  بعد 
الكوكايين. خفض  تعاطي  إلى  فقط  بالمائة   22 عاد 
العالج عدد متعاطي الكوكايين بمقدار الثلثين. بإنفاق 
الحكومة  تكون  القانون،  تطبيق  على  أموالها  غالبية 
لمنشآت  الحقيقية  بالقيمة  استهانت  قد  الفيدرالية 
معالجة المخدرات وفائدتها تجاه تقليل عدد المدمنين 

في الواليات المتحدة.
الفيدرالية  الحكومة  أصدرت   2004 عام  في 
دعمت  المخدرات.  لمكافحة  الوطنية  االستراتيجية 

العالج، وتعزيز  لتوسيع خيارات  المصممة  البرامج 
المثال،  نتائجه. على سبيل  العالج، وتحسين  تقديم 
قدرها  منحة  )سامهسا(،  إلى  االستراتيجية  قدمت 
الوصول  مبادرة  في  لوضعها  دوالر  مليون   100.6
للمدمنين  قسائم  يوفر  برنامج  وهو  التعافي،  إلى 
لتزويدهم بالوسائل للحصول على العالج السريري 
أو دعم التعافي. تتمثل أهداف المشروع في توسيع 
السعة، ودعم اختيار العميل، وزيادة مجموعة مقدمي 
السريري  للعالج  والمجتمعية  الدينية  الخدمات 
التعافي  برنامج  سيوفر  التعافي.  دعم  وخدمات 
على  بناًء  الخدمات  من  مرونة  أكثر  مجموعة  أيًضا 

احتياجات عالج الفرد.
كبيرة  زيادة   2004 عام  استراتيجية  أعلنت  كما 
قدرها 32 مليون دوالر في برنامج محاكم المخدرات، 
الذي يوفر لمرتكبي جرائم المخدرات بدائل للسجن. 
المجرمين  المخدرات  محاكم  تحدد  للسجن،  كبديل 
رقابة  تحت  وتضعهم  المخدرات  يتعاطون  الذين 
عن  فضالً  مجتمعي،  وإشراف  صارمة  محكمة 
لتقرير  وفًقا  األمد.  طويلة  عالج  بخدمات  تزويدهم 
صادر عن المعهد الوطني لمحكمة المخدرات، تتمتع 
محاكم المخدرات بمجموعة واسعة من المزايا، حيث 
محاكم  خريجي  من  فقط  بالمائة   16.4 اعتقال  تم 
في  جناية  بارتكاب  واتهموا  البالد  في  المخدرات 
غضون عام واحد من إكمال البرنامج )مقابل 44.1 
البالد(.  في  المخدرات  محاكم  خريجي  من  بالمائة 
في  األمر  بهم  ينتهي  الذين  السجناء  سراح  أطلق 
السجن مرة أخرى في غضون عام واحد(. باإلضافة 
محكمة  برنامج  في  مدمن  تسجيل  فإن  ذلك،  إلى 
في  حبسه  تكلفة  من  بكثير  أقل  يكلف  المخدرات 
تغطية  رسوم  فإن  السجون،  لمكتب  طبًقا  السجن. 
متوسط   تكلفة السجن للسجناء الفيدراليين في عام 

لتلقي  السنوية  التكلفة  دوالًرا.   24440 كانت   2006
العالج في برنامج محكمة المخدرات تتراوح من 900 
دوالر الى 3500 دوالر. وفرت محاكم المخدرات في 
والية نيويورك وحدها 2.54 مليون دوالر من تكاليف 

السجن. 
أشار  المخدرات،  على  الحرب  لفشل  وصفه  في 
صحيفة  في  رأي  كاتب  وهو  بورتر،  إدواردو 

نيويورك تايمز قائالً:
جامعة  في  االقتصادي  ميرون،  جيفري  اقترح 
كثب،  عن  المخدرات  سياسة  يدرس  الذي  هارفارد 
من شأنه  المشروعة  غير  العقاقير  تقنين جميع  أن 
أن يعود بفوائد صافية على الواليات المتحدة بنحو 
خفض  طريق  عن  معظمها  سنوياً،  دوالر  مليار   65
اإلنفاق العام على وكاالت إنفاذ القانون وكذلك من 
دراسة  أشارت  والفساد..  الجريمة  من  الحد  خالل 
منظمة  وهي  راند،  مؤسسة  في  محللون  أجراها 
بحثية في كاليفورنيا، إلى أنه إذا تم تقنين الماريوانا 
في كاليفورنيا وانسل المخدر من هناك إلى واليات 
ستفقد  المكسيكية  المخدرات  عصابات  فإن  أخرى، 
مليار   6.5 نحو  البالغ  السنوي  دخلها  خمس  نحو 
الواليات  إلى  القانونية  غير  الصادرات  من  دوالر 

المتحدة. 
المخدرات كانت  الحرب على  الكثيرون أن  يعتقد 
مكلفة وغير فعالة إلى حد كبير بسبب عدم التركيز 
الواليات  تتصدر  اإلدمان.  عالج  على  كاٍف  بشكل 
المتحدة العالم في كل من معدالت تعاطي المخدرات 
الذين  الرجال  من   %70 السجن.  وأحكام  الترويحية 
تم القبض عليهم في المناطق الحضرية كانت نتائج 
من  و%54  مشروعة،  غير  لمادة  إيجابية  اختبارهم 
مرتكبي  من  سيكونون  المسجونين  الرجال  جميع 

الجرائم المتكررة. 

               تقنين الماريوانا مروج كخيار لمجابهة فشل الحرب على المخدرات في الواليات المتحدة
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آفاق

قال أحد المفكرين: )يبدو أن المعدة أذكى من 
المخ، فهي تستطيع التقيؤ بينما المخ يبتلع جميع 
القاذورات(...هذه القاذورات بالفعل هي أساس 
السلبي  الذاتي  حوارنا  من  النفسية،  مشاكلنا 
لست  اآلتي:  النحو  على  يكون  ما  عادة  والذي 
يمكنك  ال  خبرة  بأي  تتمتع  ال  يكفي،  بما  ذكياً 
تعلم أشياء جديدة بسرعة كافية، وتطول القائمة. 
في  يساوي  المقيدة  القناعات  بهذه  التمسك  إن 
تأثيره تناول جرعات صغيرة من الزرنيخ التي 

تتجمع يوماً بعد يوم لتصبح جرعة قاتلة.
وإن كنا لن نموت على الفور فإننا نبدأ نموت 
عاطفياً في اللحظة التي نبدأ فيها في تبني هذه 
الصوت  على  التعرف  من  لك  البّد  القناعات.لذا 
يقوله،  لما  جيداً  واالستماع  رأسك،  في  الذي 
تصول  التي  الخاطئة  التفكير  أنماط  وتحديد 
األكبر  الدور  لها  والتي  خاطرك،  في  وتجول 
تدعى  األنماط  هذه  حياتك،  مسيرة  عرقلة  في 

بالتشوهات المعرفية.
أنه  على  المعرفية  التشوهات  يطلق مصطلح 
الحقائق  على  يعتمد  ال  فيه  مبالغ  فكري  نمط 
وبالتالي يقود اإلنسان إلى رؤية األشياء بشكل 
سلبي أكثر مما هي عليه بالفعل، ويرون الحقيقة 

بصورة غير دقيقة. 
في  ندخل  تجعلنا  المعرفية  التشوهات  هذه 
فقاعة  في  االنزالق  أو  النفسي،  الصراع  دوامة 
الضغط النفسي المتراكم، فخلف كل ما نفكر فيه 
مهارات  نتعلم  أن  فقبل  به.  نؤمن  ما  يكمن كل 
التفكير فمن األولى تجنب األخطاء في التفكير، 
فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فما هي 

أسباب أخطاء التفكير؟
• أخطاء التفكير دوماً تكون بسبب أمرين، إما 
العقل  تضليل  يتم  وبالتالي  مغلوطة  معلومات 
والخروج بنتائج خاطئة، أو معلومات منقوصة 

مي�سون قا�سم - خبري تنمية ذاتية

تكون بسبب أن الشخص يكون مقتنعاً بجزء من 
النظرية وال يعطي أهمية للجزء الثاني، وكمثال 
نقوم بالتركيز على الخطة الناجحة وال نحسن 

إدارة الفريق وتوزيع المهام. 
الخيال  الذهنية وضعف  اإلمكانات  • ضعف 
والتوقعات للمستقبل، وذلك بسبب قلة التجارب 

والخبرات الحياتية.
• يرتكب العقل أخطاء بطريقة تحليله لألمور 

واستنتاجاته المتفاوتة.
صوته  فدائماً  واالستماع،  القراءة  قلة   •
يكتسب  أن  في  واليفكر  نفسه  من  الداخلي 
الخبرة من غيره. والشخص هنا متعصب آلرائه.

اللوم  دوامة  في  اإلنسان  فيقع  الذات  جلد   •
حدث  كل  عن  األول  المسؤول  وكأنه  والندم. 

سيئ يجري في كوكبه.
المرور  كوقت  خاطئة  بأوقات  التفكير   •
بضغوطات نفسية أو أن تكون شديد االنشغال 

فال تعطي التفكير حقه.
أنواع التشوهات المعرفية:

في  أسود(:  أو  )أبيض  القطبي  التفكير   •
التفكير القطبي تكون األشياء إما أبيض أو أسود، 
ال يوجد مساحة رمادية كل شيء أو ال شيء، 
إما أن نكون مثاليين أو نحن في فشل ذريع، هنا 
الشخص يفتقر إلى المرونة، وذلك ال يتعارض 
مع وجود مناطق ال تقبل التدرجات مثل العقيدة 
والهوية، لكن الشائع والعام هو وجود تدرجات 

ومساحات تقبل االختالف.
ُترجعه  أن كل شيء يحدث  اللوم: ومعناه   •
بسبب تقصير اآلخرين، مثل الذي يلوم زوجته 
مثالً على فشل عالقتهم بالكامل، هنا ال بّد من 
االعتراف  خالل  من  وذلك  األفكار  بناء  إعادة 
من  قدراً  ويتحمل  العالقة  هذه  في  طرف  بأنه 

المسؤولية.

العاطفي: أي رؤية حقائق األشياء  التفكير   •
التبرير  الشعور بها، وكذلك يفترض  من خالل 
وحقيقة  واقع  تعكس  المشاعر  أن  العاطفي 
األشياء، وأن التفكير في صحة شيء ما يعتمد 
على الشعور تجاهه، أي أننا نبرهن على صدق 
ما نشعر به من خالل التعديل في حقيقة الشيء 
ليتناسب مع ما نشعر به. مثال :أشعر بالخوف 
أن  المؤكد  فمن  ولذلك  الطائرات،  ركوب  من 
جداً  خطيرة  وسيلة  تكون  أن  بد  ال  الطائرات 

للسفر ألنني أشعر بذلك.
إلى  الشخص  يتوصل  وهنا  التعميم:   -  4
فيتوقع  واحدة،  حادثة  على  بناًء  عام  استنتاج 
والدك  أن عالقة  فلو  وتكراراً.  مراراً  تحدث  أن 
ووالدتك فيها مشاكل فترفض فكرة الزواج، ألنه 
من المؤكد بالنسبة لعقليتك أنه سيحصل مشاكل 
فروق  هناك  ليست  وكأنه  عالقتك،  في  أيضاً 

واختالفات بين العالقات واألفراد والظروف.
هنا  العقلية:  الفلترة  العقلية:  التصفية   -  5
يعمل العقل كمرشح )مصفاة(، يمرر معلومات 
أخرى  معلومات  يتجاهل  فيما  سلبية(  )غالباً 

)غالباً إيجابية(.
وتكون نظرة الشخص لألمور متحيّزة يأخذ 
منها مع ما يتفق مع قناعاته السلبية ويعززها 
ويهمش بقية األحداث، يضخم التفاصيل السلبية 
للحقيقة  رؤيته  تصبح  حتى  بها  باله  وُيشغل 
تلقي  بعد  المثال  فعلى سبيل  مظلمة ومشوهة، 
على  الشخص  يركز  معين،  عمل  عن  تعليقات 
التعليق السلبي الوحيد ويتجاهل باقي التعليقات 

اإليجابية.
حدث  بتقييم  وذلك  والتهوين:  التهويل   -  6
ال يتفق مع تقييمه الواقعي وما هو عليه فعالً، 
أو  متوازنة،  بطريقة  للحدث  ينظر  ال  إنه  كما 
بمعنى آخر يتوقع الشخص وقوع كارثة مهما 

التشوهات الفكرية وأخطاء التفكير
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بالتهويل  إليه  ُيشار  ما  وهذا  الظروف،  كانت 
التهوين. فمثالً شخص ما  يعاكسه وهو  ما  أو 
نسي أمراً ما، تنفجر فيه وبذلك تكون قد هّولت 
مع  متناسبة  غير  تكون  فعلك  وردة  االحداث 

الخطأ فالتوازن هنا مهم وضروري.
7 - دائماً على صواب: فكون الشخص مخطئاً 
يعتبر أمراً ال يمكن تصوره، ويتميز هذا التشويه 
قبل  من  ومستميتة  فعالة  بمحاوالت  المعرفي 
الشخص إلثبات أن تصرفاته وأفكاره صحيحة، 
وسيفعل ما بوسعه حتى يوضح أنه دائماً محق 

وأنه ال يمكن أن يكون على خطأ.
أن  الشخص  اعتقاد  وهو  الشخصنة:   -  8
أي شيء يقوله أو يفعله اآلخرون هو رد فعل 
شيء  كل  يأخذ  وهو  تجاهه،  مباشر  شخصي 
تقريباً على محمل شخصي حتى عندما ال يكون 
بهذا المعنى، أو أن يعتقد من لديه هذا النوع من 
وكل  حوله،  يدور  الكون  أن  اإلدراكي  التشوه 

شيء يحدث بسببه وألجله.
9 - معرفة الغيب )الحاسة السادسة(: وفيها 
األمور  وأن  المستقبل،  في  سيحدث  بما  يتنبأ 
ويغيب  قادماً.  خطراً  هناك  وأن  أسوأ،  ستكون 
أحدهما سلبي  لكل شيء وجهين  أن  ذهنه  عن 
سيئ  شيء  حدث  لو  وحتى  إيجابي،  واآلخر 
قد يصيب  وبالتأكيد  منه،  للتعلم  فهناك فرصة 
حدسنا من وقٍت آلخر، ولكن ال يعني ذلك اتخاذه 
كمنهج حياة والحكم دائماً بناء على تلك الحاسة 

السادسة.
كقول  ذلك  على  مثال  االفكار:  قراءة   -  10
أحدهم: يمكنني الجزم بأن اآلخرين ال يحبونني، 

نفسك  وجدت  فإذا  يضطهدني  سابقاً  مديري 
واقعاً تحت تأثير هذه الفكرة فاسأل نفسك ما 
هو الدليل على ذلك؟غالباً ما يكون ذلك نابعاً من 
شعورك بعدم األمان الداخلي والمواقف الحياتية 
بالحقيقة  يوجد  وال  سابقاً،  لها  تعرضت  التي 

دليل واقعي ملموس بل مجرد أفكار وتهيؤات.
العقل  بأن  والتسليم  اإليمان  علينا  يجب 
البشري ال يستطيع تحديد المخرجات الصحيحة 
من التفكير إال عندما يتشبع بالكثير من األخطاء، 

فبالعلم وحده يصلح التفكير.
نقوم  أن  المعرفي  التعديل  عملية  تتطلب 

بخطوات دقيقة ومنظمة نذكر منها:
بأنك  إذا شعرت  وإيقافها:  الفكرة  مقاطعة   •
تعمل على تكوين فكرة سلبية قم بالتدخل فوراً 
كنت  التي  األساسية  الفكرة  إلى  وُعد  إليقافها 
أن  قبل  ذهنك  على  تسيطر  وكانت  فيها،  تفكر 
تطفو الفكرة السلبية لعقلك، ولتحقيق ذلك تحتاج 
أن تدرب نفسك على االنتباه عند حدوث الفكرة 
أفضل.  مزاجية  حالة  إلى  واالنتقال  السلبية 
وهنا ال ننسى وصية نبينا العظيم محمد صلى 
أحد  له  قال  عندما  المشهورة  وسلم  عليه  الله 
الصحابة أوصيني فكانت إجابته الشهيرة التي 
بكلمة واحدة وهي  المعاني  الكثير من  اختزلت 

»ال تغضب«.
المواقف  لحل  إيجابية  أكثر  طرقاً  تعلّم   •
في  تغرس  أن  تعلم  والعاطفية.  االنفعالية 
الصبر، فاإلحباط ال يصنع لك حالً  قلبك بذرة 
لن  والحزن  المشاكل،  لك  يحل  ال  واالكتئاب 

يرجع لك فقيداً. 

النجاح  على  تقوم  التي  الفرضيات  ابِن   •
والفشل، النجاح الذي تطمح إليه، والفشل الذي 

من الممكن حدوثه لكي تتعلم منه. 
عينيه  أن يضع نصب  اإلنسان  على  يجب   •
على ما يريد وأالّ يفكر فيما ال يريد ألن اإلنسان 
لنظريات الجذب يجذب كل ما يفكر  دوماً طبقاً 
فيه. إذا رأيت ما تحلم به بعين خيالك فلسوف 

تمسك به بين يديك.
كل  ويضع  يفكر  أن  اإلنسان  على  يجب   •
فإنه  بالماضي  تفكر  ال  الحاضر.  على  تركيزه 
رحل، فقط تعلم منه، وانظر وضع كامل تركيزك 
على الحاضر ألنه هو ما سوف يبني مستقبلك. 
هو  فإن حاضرك  بماضيك  تعلقت  كلما  وتذكر 

الذي سيدفع الثمن.
تريد،  ما  دوماً  واعمل  التردد  من  تخلص   •
إيجابياً  المنطق، وكن شخصاً  على  بناًء  واختر 

ال ُيذكر إال بالخير.
من  بدالً  المشاكل  حل  على  القدرة  تنمية   •
الهروب منها أو تأجيلها ومعرفة أن هناك طرقاً 

بديلة للوصول إلى األهداف.
تخرج  أن  قبل  تعرفها  أن  يجب  أشياء  هناك 
للعالم، أنت هو »المنتج« الذي تصنعه منظوراتك 
أفضل  وستصبح  األشياء  هذه  تذكر  الفكرية، 
نسخة من نفسك، ستتمكن من تصحيح الكثير 
من األخطاء خالل رحلتك، هذه ليست أخطاء إنها 
»دروس« يمكننا استخدامها للقيام بعمل أفضل 
هناك  بأن  بصيرتنا  زادت  فكلما  القادمة  المرة 
بدائل عقالنية صحيحة، ازدادت فرصة حصولنا 

على الحياة التي تليق بنا.
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الشرطة العالمية

في حين أن التقدم في التكنولوجيا الشرطية يوفر 
للمنتسبين،  محّسنة  وسالمة  أكبر  تشغيلية  كفاءة 
يواجه قادة الشرطة العديد من التحديات عند تطوير 
مجموعة تقنية تلبي االحتياجات المحددة إلداراتهم.
العوائق  على  والتغلب  االنتقال  في  للمساعدة 
)بوليس  كتاب  من  طلبنا  المحتملة،  التكنولوجية 
مجال  في  والمتوسطة  الصغيرة  والشركات   )1
التحديات  تحديد  العامة  السالمة  تكنولوجيا 
التكنولوجية األكثر إلحاًحا لمهنة إنفاذ القانون جنبًا 

إلى جنب مع الحلول المحتملة. 
تغيير طريقة تفكيرنا

ال عالقة للتحدي التكنولوجي األكبر الذي يواجه 
قادة الشرطة بالبنية التحتية أو مساحة التخزين أو 
أتحدث  بينما  القائد.  بعقلية  األمر  يتعلق  األجهزة. 

 999 - خا�ش

فإن  البالد،  أنحاء  جميع  من  الشرطة  قادة  مع 
حول  عالمية  مخاوف  ثالثة  تقريبًا  جميعهم  لدى 

استخدام أحدث التقنيات:
الشرطية  التقنية  آمنة:  الشرطية  التكنولوجيا   -
البرمجيات والمنصات  للغاية. قامت شركات  آمنة 
وموظفي  امتثال  طاقم  بتعيين  التحتية  والبنية 
آمنة  الخدمات  على  للحفاظ  المعلومات  تكنولوجيا 
من المتسللين والهجمات اإللكترونية. لم يعد قادة 
الشرطة ملزمين بصيانة برامج الوكالة أو أجهزتها 
الشرطية  التكنولوجيا  شركات  ألن  عتادها  أو 
الشرطة  لقادة  يمكن  عنهم.  نيابة  بذلك  ستقوم 
مثل  اإلدارية  المهام  عن  بعيًدا  تركيزهم  تحويل 

الصيانة إلى صلب عملهم وهو مكافحة الجريمة.
ساعات  تقليل  في  الشرطية  التقنية  تساعد   -

تقليل  على  الشرطية  التقنية  ستعمل  التحقيق: 
إلى  والمحققين  العناصر  وإعادة  التحقيق  ساعات 
العمل بشكل أسرع. كما إنها ستزيد من احتمالية 
تسمح  المثال،  سبيل  على  المحاكمات.  نجاح 
األبعاد  ثالثي  للتصوير  الضوئية  الماسحات 
وماسحات  الخلوي  الهاتف  بيانات  ومستخلص 
بمعالجة  للعناصر  المحمولة  األصابع  بصمات 
المعلومات  تحميل  يمكن  الجريمة بسرعة.  مسرح 
المادية مباشرة  األجهزة  تم جمعها من هذه  التي 
األدلة.  إدارة  وأنظمة  التقارير  إدارة  أنظمة  إلى 
يمكن للمدعين العامين الوصول الفوري مما يسمح 

بإجراء تحقيق ومالحقة قضائية سلسة.
- لم تعد التكنولوجيا الشرطية اختيارية: فقادة 
بشأن  قلقون  البالد  أنحاء  جميع  في  الشرطة 

أكبر التحديات التكنولوجية
 التي تواجه قادة الشرطة
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القضايا،  وتراكم  الموظفين،  نقص  الشيء:  نفس 
الموظفين،  معنويات  وقضايا  المدنية،  والمطالبات 
الحظ،  لحسن  المجتمع.  مع  أفضل  عالقات  وبناء 
هناك أدوات تقنية للشرطة يمكن أن تساعد في كل 
هذه المجاالت. يعرف المواطنون أن هذه األدوات 
وكاالتهم  تستخدمها  أن  ويتوقعون  موجودة 

لتحسين مجتمعهم.
في  الشرطية  التكنولوجيا  تساعد  أن  يمكن 
على  الشرطة.  إدارات  جوانب  من  جانب  كل 
شركات  كانت  الماضية،  القليلة  السنوات  مدى 
التكنولوجيا الشرطية تضغط من أجل توفير أدوات 
هذه  القانون.  إلنفاذ  أماًنا وموثوقية  وأكثر  أسرع 
األدوات موجودة، لكن األمر متروك لقائد الشرطة 

إلجراء التغيير واستخدامها.
أريزونا  في  شرطة  رقيب  هو  لي  جوشوا   -
األموال  وغسل  المشفرة  للعمالت  ومستشار 
المالية  والمؤسسات  للبنوك  المظلم  والويب 

والمحاسبين في جميع أنحاء والية أريزونا. 

إدارة األدلة الرقمية
في  القانون  إنفاذ  سلطات  بدأت  أن  بعد  اآلن 
جمع األدلة الرقمية وتحليلها في كل تحقيق تقريبًا، 
األنظمة  في  االستثمار  إلى  الشرطة  قادة  يحتاج 
والتوزيع  األجل  طويل  التخزين  على  للحفاظ 
إدارة  أنظمة  مع  والتكامل  لألدلة  فيه  المتحكم 
السجالت. نحتاج إلى تطبيق نفس معايير االحتفاظ 
واألمان واألرشفة على األدلة الرقمية كما نفعل مع 

األدلة المادية.
شرطة  قسم  في  نقيب  هو  هوك  بريندان   -
مكتب  في  وقائد  )فرجينيا(  فيرفاكس  مقاطعة 

تكنولوجيا المعلومات باإلدارة. 
انتشار  في  هائلة  زيادة  عام  كل  يشهد 
كيفية  لتعزيز  القانون  إلنفاذ  المتاحة  التكنولوجيا 
الجنائية.  التحقيقات  وإجراء  مجتمعاتهم  خدمة 
بغض النظر عن المصدر أو الغرض، يوفر التوافر 
على  والتزامات  فرًصا  للوكاالت  للبيانات  المتزايد 
حد سواء. يمكن للكاميرات الجسدية والفيديو داخل 
السيارة واألدوات األخرى أن تعزز شفافية الوكالة 
ولكنها غالبًا ما تنتج قدًرا كبيًرا من البيانات التي 
التي يجب  المدة  ال تملكها معظم الوكاالت لتقدير 

أن تحتفظ بها.
كان ينظر إلى خيارات التخزين السحابية من قبل 
الكثيرين على أنها غير مناسبة ألغراض الحكومة 
المحلية. على نحو متزايد، أصبحت السحابة خياًرا 
أكثر فعالية من حيث التكلفة، مما يسمح للوكاالت 
لتخزين  المحّسنة  األمان  ميزات  من  باالستفادة 
البيانات، وقدرة حوسبة أكثر قوة للعمليات المعقدة 
أن  الرقمي. يجب  الشرعي  والطب  التحليالت  مثل 
تدرك البلديات التي تخصص ميزانيات للشرطة أن 
الفعالة ال يمكن شراؤها بأسعار منافسة،  الحلول 
وال يمكن تأجيلها إلى »يوم آخر«. لن تختفي مسألة 
إدارة األدلة الرقمية، وفي كل عام تنتظر الوكاالت 

لمعالجة هذا الموضوع، تتفاقم التحديات.
الهواتف  مثل  األجهزة  أن  إثبات  بالفعل  تم 

االرتدائية  والتكنولوجيا  اللوحية  واألجهزة  الذكية 
التقنيات  من  وغيرها  المتصلة  المنزلية  واألجهزة 
الناشئة تحتوي على أدلة مهمة لحل الجريمة. فقد 
المقتولة  بالمرأة  الخاص  فتبت  ساعة  سجل  قدم 
ونشاطها على فيسبوك أدلة رئيسة أدت إلى اعتقال 
اقتحم  يد رجل  على  ُقتلت  أنها  زعم  الذي  زوجها 
في  الكراهية  جرائم  من  سلسلة  وخالل  منزلهما. 
مواعدة  تطبيق  متهمين  أربعة  استخدم  تكساس، 
واستهدافهم  األقل  على  أشخاص  تسعة  إلغراء 

بسبب ميولهم الجنسية.  
المبتكرة  الحلول  من  االستفادة  للشرطة  يمكن 
لمواجهة التحديات المرتبطة باألدلة الرقمية ولكن 
أن  يجب  ال  شفافة.  بطريقة  ذلك  تفعل  أن  يجب 
اإلدارات  مع  الخصوصية  حقوق  حماية  تتعارض 
الحديثة. يمكن أن تساعد صياغة سياسات سليمة 
التي تخدمها بشكل مدروس  المجتمعات  وإشراك 
في تحقيق توازن يخدم جميع أصحاب المصلحة 

بإنصاف.
- كريستيان كوين هو قائد مخضرم في إنفاذ 
القانون تقاعد مؤخًرا من منصب قائد مكتب الطب 
مقاطعة  شرطة  إدارة  مع  السيبراني  الشرعي 

فيرفاكس في فيرفاكس، فيرجينيا.

التنسيق بين الوكاالت
التكنولوجيا  إلى  الشرطية  اإلدارات  تحتاج 
الموارد  إن  حيث  كفاءتها  لتحسين  المناسبة 
الشرطة  ضباط  من  المزيد  ويغادر  محدودة 
توجه  نتوقع  أن  ويمكننا  يتقاعدون.  أو  الميدان 
اإلدارات إلى تبني حلول التنقل واالتصاالت لديها 
على  تعمل  متخصصة  برمجية  تطبيقات  وتبني 
رقمنة وأتمتة العمليات اليدوية التقليدية وتحسين 

االتصاالت. يمكن أن يشمل ذلك إدارة الموارد في 
وجمع  الحوادث،  وتقارير  األدلة،  وجمع  الموقع، 

األقوال وغير ذلك.
البرامج  تطبيقات  اإلدارات  من  العديد  تمتلك  ال 
إلبقاء  المطلوبة  المحمول  الهاتف  تكنولوجيا  أو 
العناصر في المجتمع أو دعم التنسيق بين الوكاالت. 
أصبحت حوادث االستجابة للطوارئ متكررة جًدا 
بيئة  في  الفردية.  للدوريات  بالنسبة  جًدا  وكبيرة 
حاجة  هناك  والموظفين،  الموارد  المحدودة  اليوم 
التنسيق وتحرير الضباط  التركيز على زيادة  إلى 
من المهام اليدوية التي تحد من وقتهم في الميدان.
- مايكل سباركس هو مدير المبيعات الحكومية 
25 عاًما  أكثر من  لشركة زيبرا تكنولوجيز ولديه 
المعقدة  التكنولوجيا  وتقديم  بيع  في  الخبرة  من 

والحلول البرمجية. 

االمتثال والبيانات
أكبر  يمثالن  واالمتثال  البيانات  إدارة  تزال  ال 
اليوم.  التي تواجه قادة الشرطة  التقنية  التحديات 
تزيد التكنولوجيا التي عفا عليها الزمن من العوائق 
التي تحول من دون استجابة أفضل وأكثر استنارة 
للشرطة وهي مجرد واحدة من التحديات المتزايدة 

التي تواجه إنفاذ القانون في عام 2022. 
يعد ضمان امتثال اإلدارات الشرطية الفيدرالي 
لخدمة  ضرورًيا  أمًرا  البيانات  بجمع  يتعلق  فيما 
المجتمعات على أفضل وجه. يمكن لقواعد البيانات 
مثل برنامج جمع البيانات الوطنية الستخدام القوة 
التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي أن تساعد قادة 
تلك  لدعم  الممارسات  أفضل  فهم  على  الشرطة 
المجتمعات. ومع ذلك، تتعطل التوجيهات الفيدرالية 
والتكنولوجيا  الموظفين  تدريب  في  فجوة  بسبب 
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الشرطة العالمية

القديمة التي تمنع الوكاالت من أن تكون قادرة على 
االمتثال والتقاط البيانات الصحيحة. 

يحتاج كل من قادة الشرطة والحكومة الفيدرالية 
العامة  السالمة  تدعم  التي  التكنولوجيا  تقييم  إلى 
بصدق وتحديد ما إذا كانت هذه التكنولوجيا فعالة. 
العدالة  نظام  تواجه  التي  التحديات  حل  مفتاح 
الجنائية لدينا وتحديث الشرطة هو االستفادة من 
البيانات على نطاق واسع. لجعل هذا ممكنًا، نحتاج 
البيانات  لعرض  الالزمة  األدوات  تنفيذ  إلى  أوالً 
والمستوى  الوالية  مستوى  على  عنها  واإلبالغ 
دمج  الشرطة  قادة  على  يجب  ذلك،  بعد  المحلي. 
بالبيانات في ثقافة  المستنيرة  القرار  عملية صنع 

وعمليات وكاالتهم.
- ماثيو بوليغا هو رئيس االتصاالت والسياسة 

العامة في مارك43.

تفسير البيانات
مع وجود العديد من التقنيات الناشئة في السوق 
والتي تهدف إلى تبسيط عمليات الشرطة، سيكون 
هذه  مواكبة  هو  الشرطة  لقادة  الرئيس  التحدي 

األدوات المحتملة.
حالة  وضع  المهم  من  جديد،  حل  تبني  عند 
تقوم  فإنك  وإال  االعتبار،  في  محددة  استخدام 
فقط بنشر التكنولوجيا من أجل نشرها فقط، مما 
صعوبة  أكثر  العمل  سير  جعل  لخطر  يعرضك 
من  عليه  كان  مما  أكثر  للضباط  وقتاً  ويستغرق 
التفكير  عند  التحدي  حل  عقلية  اعتماد  يعد  قبل. 
في التكنولوجيا أمًرا أساسيًا لضمان تحقيق القادة 
ألقصى عائد استثمار من عمليات النشر الخاصة 

بهم.
في رأيي، ستشكل الحاجة إلى تفسير البيانات 
على  ويتعين  الناشئة.  التقنيات  لنشر  أكبر فرصة 
السنوات  في  البيانات  من  المزيد  جمع  اإلدارات 
القادمة حيث ستدعم تقنية الجيل الخامس مشاركة 
بكثير  أسرع  بشكل  الفعلي  الوقت  في  المعلومات 
بين الضباط وسيمكنهم الجيل القادم من اتصاالت 
الطوارئ 911 من جمع الصور ومقاطع الفيديو من 
المدنيين في مكان الحادث. الحصول على البيانات 
هو أمر لكن تحويلها إلى رؤى قابلة للتنفيذ هو أمر 
تساعد  أن  يمكن  البيانات  هذه  أن  حين  في  آخر. 
في زيادة الوعي بالموقف واستجابة أكثر استنارة، 
إال أن المنتسبين ليس لديهم الوقت لفرز كل هذه 
المعلومات عند التوجه إلى مكان الحادث. هذا هو 
التحليل  أدوات  تطوير  فيه  سيكون  الذي  المكان 
أساسياً  عامالً  االصطناعي  الذكاء  على  القائمة 
لمساعدة اإلدارات على تحليل وتفسير هذه الوفرة 

الجديدة من المعلومات بسرعة.  
أن  الناشئة  للتقنيات  يمكن  بينما  النهاية،  في 
أن  يجب  الشرطة،  عمليات  من  كبير  بشكل  تعزز 
الفريدة  االحتياجات  حول  النشر  عملية  تتمحور 
تركز  أن  المرجح  من  للكثيرين،  بالنسبة  إلدارتك. 
هذه االحتياجات على تفسير البيانات مع نمو عملية 

جمع البيانات.
- ماركوس كاليكومب هو مدير تطوير األعمال 

في باناسونيك.

تكامل النظام األساسي
تظهر  المشاكل  أن  الشرطة  قادة  يعرف 
مع سهولة  أو صدأ،  حرائق  في شكل  بطريقتين: 
الصدأ  إلى  االنتباه  ألفت  أن  أود  الصدأ.  تجاهل 
الذي تراكم في تكنولوجيا الشرطة سيكون مصدر 
التحديات الرئيسة لقادة الشرطة في األفق إذا ترك 

من دون معالجة.
شهد تطبيق القانون تغيرات تكنولوجية تحويلية 
على مدى العقود القليلة الماضية مع اعتماد أنظمة 
الكمبيوتر،  بمساعدة  واإلرسال  السجالت،  إدارة 
األخرى  الوظائف  وأنظمة  الجسدية  والكاميرات 
الخاصة باإلدارة. في حين أن هذه األنظمة أضافت 
فإنها  للعمليات،  إنكارها  يمكن  ال  قيمة  البداية  في 
متزايدة  بياناتية  بصمة  إدامة  على  اليوم  تعمل 

للعناصر مما يفاقم من استنزاف الكفاءة والقدرة.
اليوم، يعتمد المنتسبون بشكل مفرط على هذه 
األنظمة للقيام بوظائفهم. يتم إغراقهم باالعتمادات 
األمنية الالزمة للوصول إلى هذه األنظمة المنفصلة، 
بين  النقاط  ربط  الفرد وحده  على  يكون  ثم  ومن 
المراكز.  بين  الموجودة  المهمة  البيانات  نقاط 
البحث،  حياة  دورة  إلى  كبيًرا  وقتًا  هذا  يضيف 
من  جًدا  القليل  تقدم  األنظمة  هذه  وأن  خاصة 
الكشف يتجاوز عمليات البحث البسيطة. في مناخ 
واالحتفاظ  العناصر  لتوظيف  اإلدارات  فيه  تقاتل 
الخاصة  البيانات  لبصمة  السماح  يمكنهم  ال  بهم، 

بهم أن تتجاوز قدراتهم.
في  البقاء  إلى  تسعى  التي  اإلدارات  على  يجب 
صدارة هذا التحدي دمج تحليالت منصة المؤسسة 
في أنموذج التشغيل وثقافتها. منصة بمعنى تجميع 
في  تحليلي  غرض  ألي  إليها  والوصول  البيانات 
يمكن  المنصة  أن  بمعنى  والمؤسسة  واحد،  مكان 
أن تتوسع مع الوكالة مع توسع حاالت االستخدام 

والتطبيقات. عند القيام بذلك، ستكون بياناتك التي 
كانت عبئًا في يوم من األيام بمثابة فرصة لزيادة 
المهمة،  لألسئلة  إجابات  على  والعثور  الكفاءة، 
والتحكم في سرد   كيفية إجراء عمل الشرطة في 

مجتمعاتك.
المسؤولين  كبار  أحد  هو  نيلسون  تايلر   -
العامة في  والسالمة  العدالة  التنفيذيين في مجال 
ساس، وقد عمل كمشغل قوات متخصص في خفر 
في  القانون  إنفاذ  وكضابط  األمريكي  السواحل 

ساوث كاروالينا.

التوافقية
الذي  العامة  السالمة  اتجاهات  وفًقا الستطالع 
أجريناه مؤخًرا، قال 46% من المستجيبين إن تبادل 
المعلومات بشكل أفضل بين الوكاالت / اإلدارات 
المختلفة من شأنه تحسين عمليات السالمة العامة. 
هذا يبرز التحدي الحالي في مجال السالمة العامة: 

إمكانية التشغيل البيني.
ال  الطوارئ،  حالة  أثناء  األحيان  من  كثير  في 
إلى  الوصول  من  األوائل  المستجيبون  يتمكن 
أو  الموقع  عن  ذلك  كان  سواء   - مهمة  معلومات 
التاريخ الطبي أو تاريخ الصحة العقلية للمتصل أو 
أي شيء آخر - حول الموقف الذي يتجهون إليه، 
االستجابة.  أوقات  ويبطئ  المخاطر  من  يزيد  مما 
عندما تكون األنظمة قابلة للتشغيل البيني ويمكن 
الواليات  أو  اإلدارات  عبر  البيانات  مشاركة 
االستجابة  تكون  أن  يمكن  المختلفة،  القضائية 
سالمة  من  يزيد  مما  استنارة،  أكثر  للحادث 
الضباط ويسرع أوقات االستجابة. تعتبر الحلول 
التي تسمح بهذا النوع من مشاركة البيانات بالغة 
عندما  خاصًة   - للطوارئ  االستجابة  في  األهمية 

تشارك فيه فرق متعددة.
للبرامج  للرئيس  أول  نائب  هو  ميلر  تود   -

االستراتيجية في ريف موبايل سيفتي.
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علي ع�بيد الهاملي
aliobaid4000@yahoo.com

علي ع�بيد الهاملي
aliobaid4000@yahoo.com

روايته  ستيفنسون  نيل  األمريكي  الخيال  كاتب  نشر  التحديد،  وجه  على   1992 عام  عاماً،   30 قبل 
الثلج«. كانت الرواية تنتمي إلى تقاليد أواخر السايبربانك أو ما  الشهيرة »Snow Crash« أو »تحطم 
الثقافي وفيروسات الكمبيوتر وغيرها من الموضوعات  بعد السايبربانك التي تمزج بين علم التطور 
التكنولوجية الفائقة مع األساطير السومرية، إلى جانب االستقراء االجتماعي للرأسمالية القائمة على 
مبدأ عدم التدخل والملكية الجماعية. لم يدر بخلد أحد وقتها أن رواية يمكن أن تتنبأ أو ترسم خطوطاً 
لتقنية سوف تصبح حديث العالم الذي يتطور بشكل سريع لم يسبق له مثيل في تاريخ البشرية، بعد أن 

احتاجت قروناً كي تصل إلى ما وصلت إليه من تقدم علمي.
يتحدث الجميع اليوم عن »Metaverse« وكأنها فتح جديد سينقل العالم من األرض إلى السماء، إلى 
درجة أنها دفعت مارك زوكربيرج، مؤسس ومالك منصة فيسبوك الشهيرة، إلى تغيير الماركة التجارية 
لمنتجه من »Facebook« إلى »Metaverse« كي يتيح للمشتركين في منصته التواصل عبر عالم افتراضي 

ثالثي األبعاد.
هل كان في نية ستيفنسون عندما كتب روايته تلك قبل عقود ثالثة أن يغير العالم، أو يدفع زوكربيرج 

إلى تغيير اسم منتجه الذي أصبح عالمة تجارية مسجلة تبيض له ذهباً تنوء بحمله السالل الكبيرة؟ 
مصطلح  هو  بينهما  الوحيدة  فالعالقة  ال،  هو:  الثلج«  »تحطم  رواية  مؤلف  لسان  على  الجواب 
»Metaverse« الذي استخدمه ستيفنسون في روايته تلك، واالسم الذي اختاره زوكربيرج لمنصته بعد 
العطل الكبير الذي تعرضت له في شهر أكتوبر عام 2021، وأدى إلى توقف تطبيقات إنستغرام وواتس 
آب ومسنجر التابعة له زهاء سبع ساعات، وطال مليارات المستخدمين حول العالم، األمر الذي أغرق 
الذي  األمر  تدينها،  داخلية  لوثائق  موظفاتها  إحدى  تسريب  أزمة  من  مشكلة ضاعفت  في  المجموعة 
اضطر زوكربيرج إلى تغيير اسم الشركة األم إلى »Meta« لتعكس بشكل أفضل كل نشاطاتها، لكن اسم 

الشبكات المختلفة فيها بقيت نفسها.
تبدأ أحداث رواية »تحطم الثلج« في مدينة لوس أنجلوس في القرن الحادي والعشرين، بعد عدد من 
السنوات التي تلت االنهيار االقتصادي العالمي، لكنها تمتد إلى بقاع أخرى من العالم. تغطي الرواية 
وعلم  والتشفير  والسياسة  الكمبيوتر  وعلوم  والدين  اآلثار  وعلم  واألنثروبولوجيا  واللغويات  التاريخ 
الذاكرة والفلسفة، وتقدم اللغة السومرية لغة برمجة ثابتة لجذع المخ. أما مصطلح  »metaverse« الذي 
صاغه المؤلف في روايته فقد قصد به مساحة الواقع االفتراضي التي تستخدم اإلنترنت والواقع معاً. 
في الرواية يتم تمثيل المستخدمين بأفاتار، ويمكنهم التفاعل مع البشر اآلخرين ووكالء البرمجيات، أما 
وكيل البرمجيات هنا فهو برنامج كمبيوتر يعمل لحساب المستخدم. الرواية ُصنِّفت على أنها »ديستوبيا 
سايبربانك« تصور مجتمعاً خيالياً فاسداً وواقعاً مريراً تسوده الفوضى ويحكمه الشر المطلق، يتجرد 
 Metaverse فيه اإلنسان من إنسانيته، ويتحول فيه المجتمع إلى مجموعة مسوخ تتناحر مع بعضها، ليأتي

مقدماً هروباً من عالم تسوده مافيا الشركات وقوات المرتزقة.
تستمر أحداث الرواية في وقائع خيالية افتراضية يتم خاللها قتل العديد من الشخوص، فضالً عن 
استخدام أجهزة متطورة لم يتوصل لها العلم حتى اآلن، ويطال التطور التكنولوجي أيضاً الحيوانات 
 Metaverse عالم  في  تشتهيه  ما  وتأكل  األخرى،  هي  فيه  وتمرح  تجري  افتراضياً  عالماً  تعيش  التي 
الذي يجمع بين »meta« بمعنى »ما بعد« و»universe« أي العالم، والتي ُتستخدم عادة لوصف مفهوم 
التكرار المستقبلي لإلنترنت المكون من مساحات افتراضية ثابتة ومشتركة ثالثية األبعاد مرتبطة بفكرة 

افتراضية واقعية.
هل نحن بصدد الدخول في عالم افتراضي نبتعد به عن الواقع الذي نعيشه، هو ما يمكن أن نسميه 

»ما بعد العالم« إذا صحت التسمية؟
هذا واحد من األسئلة غير االفتراضية التي تفرض نفسها علينا ونحن نسمع ونشاهد ما يحدث حولنا 
غير بعيدين عنه، ألننا الجمهور الذي سيستخدم هذه التطبيقات والتقنيات شئنا أم أبينا، وألنه بدوننا 
تصبح هذه المشاريع مغامرات مجنونة ال جدوى منها. لقد تعلمنا من األحداث التي مررنا بها، ومن 
األزمان التي عشناها حتى اآلن، أننا غير مخيرين، أو أن عدد المخيرين منا ال يشكل سوى هامش بسيط 

ال يلتفت إليه أصحاب هذه المشاريع ومصمموها.
الثلج قادم ال محالة، لكن األخطر منه هو تحطم القيم واألخالق والمعتقدات، وتحولها، هي  تحطم 

األخرى، إلى عالم افتراضي ال وجود له على أرض الواقع.

تحطم الثلج
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تيم  السيد  زوجة  هليارد  سوزان  السيدة  هي 
هليارد الذي شغل منصب مدير شركة نفط أدما في 
الفترة ما بين 1954 - 1958. وبعد سنوات مغادرتها 
أبوظبي بسبب انتقال زوجها إلى عمل في مكان آخر. 
فإنها زارت أبوظبي ومعها ابنتها »ديبورا« عام 1980 
والتقت بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
ورحب بها، ثم إنه أرسل لها رسالة قال فيها: أنت 
ما  على  أبوظبي  يتذكر  الذي  الوحيد  الشخص  اآلن 
الحاضر  يمحو  ما  فعادة  ديبورا،  أم  يا  عليه  كانت 
الماضي فيندثر التاريخ خالل جيل أو نحو ذلك ما 

لم يدّون«.
تكتب  أن  الله-  رحمه   - الشيخ  رسالة  حفزتها 
مذكراتها عن أيامها وأيام زوجها وابنتها في أبوظبي 
واإلمارات للفترة من عام 1954 إلى عام 1958. وقد 
كتابة  على  بريطانيا  في  ايكسيتر  جامعة  شجعتها 
كتاب  بتأليف  وانتهت  بالكتابة  وباشرت  مذكراتها، 
الكتاب  أثار   .)Before the Oil النفط  )قبل  بعنوان 
دار  وقامت  بريطانيا.  في  العلمية  األوساط  اهتمام 
دار  قامت  كما  بترجمته.  غرافيكس«  »بابيروس 
العربية  للنسخة  لنغ( بطبعه ونشره. وقّدم  )هنري 
معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، ومما جاء 

فيها قوله:  
النسخة  هذه  للقارئ  أقدم  أن  كثيراً  »يسعدني 
شخصية  مذكرات  النفط،  »قبل  كتاب  من  العربية 
للسيدة سوزان هليارد   »1958  - 1954 أبوظبي  في 
التي عرفناها جميعاً في أبوظبي باسم »أم ديبورا«. 
وهو  الممتع  الكتاب  هذا  أن  هو  سعادتي  ومبعث 
قد  الخير،  زايد  عام  في  العربية  طبعته  في  يصدر 
له  المغفور  بناًء على موافقة  العزيزة  المؤلفة  أعدته 
آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  الوالد  الدولة  مؤسس 
نهيان عليه رحمة الله ورضوانه. إن مبعث سعادتي 
بهذا الكتاب أن المؤلفة تشير إلى اإلنجازات الهائلة 
القائد المؤسس حين استخدمت تعبيراً  التي حققها 

نراها في  التي  الهائلة  اإلنجازات  بأن هذه  مشهوراً 
اإلمارات من حولنا تقف شاهداً على حكمة وعبقرية 
الشيخ زايد »طيب الله ثراه«. إن مبعث سعادتي بهذا 
الكتاب أيضاً، هو ما تشير إليه المؤلفة التي نتذكرها 
قد  الكتاب  لهذا  إعدادها  أن  من  ومحبة.  مودة  بكل 
شاهدتها  التي  والمناظر  أصدقائها  ذكرى  لها  أعاد 
والروائح التي استنشقتها، أعادت لها روائح أبوظبي 
بهذا  إن مبعث سعادتي  باألمس. كما  كانت  لو  كما 
من  أكثر  في  عني شخصياً  يتحدث  أنه  هو  الكتاب 
كنا  صغار  ونحن  أننا  وكيف  ولطف،  بمودة  موقع 

نلهو ببراءة األطفال مع ابنتها ديبورا«.
ومما جاء في مقدمة الكتاب، ما يلي:

الوحيدة  األوروبية  المرأة  هليارد  سوزان  كانت 
في أبوظبي في ذلك الوقت، وكانت مذكراتها اليومية 
تصف  وهي  اليومية،  الحياة  عن  الوحيد  السجل 
المجتمع بأكمله من الشيوخ وعائالتهم إلى السكان 
الذين يعيشون في فقر مدقع وذلك بأسلوب خال من 
الرسميات والتكلف. وألنها كانت تتقن اللغة العربية 
فقد اندمجت مع السكان في شتى مجاالت حياتهم 
غرابتي  من  بالرغم  تقبلوني  تقول:»لقد  وكتبت 
وأصبح الغريب صديقاً«، فكانت تزور النساء في كل 
مجاالت المجتمع وبمن فيهن نساء العائلة الحاكمة، 
وخاصة الشيخة سالمة والدة الشيخ شخبوط، فكان 
بينهما تبادل لآلراء، وهي تتحدث في هذه المذكرات 
خلفية  من  بالرغم  بدقة  للمجتمع  تفهمها  نمو  عن 

األنماط السائدة في الغرب آنذاك.
صدر الكتاب باللغة اإلنجليزية عام 2002، وانتقلت 
صاحبته إلى رحمة الله عام 2014، وصدرت الترجمة 

العربية بعد وفاتها، أي في أغسطس عام 2018.
 24 وهناك  صفحة،  بـ243  المترجم  الكتاب  جاء 
صفحة فيها صور فوتوغرافية عديدة عن موضوع 
الكتاب. وفي مقالنا هذا سوف نقتطف أهم ما جاء فيه 

خدمة للقارئ الكريم، فالكتاب ممتع ومفيد.

من لندن إلى دبي
في  سبقها  قد  سوزان  زوج  هليارد،  تيم  كان 
الذهاب إلى أبوظبي لكي يعمل في شركة »أدما« كما 
هو اسمها إلى اليوم، وهي الشركة التي حصلت على 
امتياز نفطي في مياه إمارة أبوظبي، وكانت شركة 
»أدكو« قد سبقتها بأعوام كثيرة لكن امتيازها كان 
يشمل المناطق البرية كما هو الحال في يومنا هذا. 
ولما عاد زوجها أخبرها أن تجهز نفسها للسفر إلى 
أبوظبي ومعهما ابنتهما الرضيعة »ديبورا«. وفي يوم 
السفر استقلوا الطائرة المتجهة من لندن إلى الكويت، 
وبعد طيران لمدة عشرين ساعة وصلوا إلى الكويت 
بعد أن توقفت الطائرة في روما وفي عمان للتزود 
هبطوا  حيث  البحرين،  إلى  الكويت  من  ثم  بالوقود 
منها ليسافروا بحراً إلى دبي ومن هناك إلى أبوظبي. 
بريطانية   - هندية  باخرة  استقلوا  البحرين  وفي 
السفينة  سوزان  وتصف  دبي.  إلى  بهم  لتذهب 
وفي  شبر  كل  على  ترقد  األجسام  بقولها:»كانت 
نفسها،  المساحة  في  جسمان  يرقد  األحيان  بعض 
وذلك حين يرقد األطفال الرضع فوق أمهاتهم، وتمأل 
أرجاء المكان رائحة األجسام ورائحة الطبخ المبهر 
الحار، حيث وضعت األواني فوق مواقد الفحم التي 
وجدت مكانها بطريقة أو بأخرى فيما بينهم. كانت 
القادمة  للبواخر  يتسع  الذي  الوحيد  الميناء  دبي 
هناك  وحتى  المتصالح،  الساحل  إلى  المحيط  من 
كان عليهم إرساء السفينة بعيداً عن الشاطئ خلف 
االمتداد الرملي المرتفع الذي يحمي الجدول المائي 

الذي يجري على جانبي المدينة«. 
إلى  سوزان  نزلت  هناك  إلى  وصلوا  وعندما 
المدينة للتسوق لما ستحتاجه في أبوظبي، وتصف 
سوق المدينة قائلة:»كان السوق يتكون من فجوات 
أمامية في الحائط والتي يمكن إغالقها ليالً. وهناك 
بيف  والكورن  المعلبة  اللحوم  من  نوعان  يوجد 
الخضراوات  من  أنواع  وثالثة  الحارة  والفاصوليا 
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البيضاء  والفاصوليا  والطماطم  البازالء  المعلبة، 
وأربعة أنواع من الفواكه المعلبة، الكمثرى والخوخ 
واألناناس ونوع رابع ال أتذكره، وهناك أيضاً كميات 
من الحليب البودرة المعلبة والسكر والشاي والقهوة 
مثل  لنعيش  كنا  ذلك  ولوال  الغازية،  والمشروبات 
والبيض  والدقيق  واألرز  السمك  على  أبوظبي،  أهل 
الصغير. وأخيراً حصلنا على برميل يحوي أربعين 
جالوناً من مياه دبي العذبة، وفي الوقت الحاضر ال 
يقرب أحد هذه المياه إال في الضرورة القصوى ولكن 
في ذلك الوقت كانت تلك المياه أفضل من أي شيء 
تبحر  أن  تقرر  فقد  ذلك،  تم  وعندما  أبوظبي«.  في 
إلى أبوظبي على ظهر سفينة محلية الصنع  العائلة 
اسمها »فارس«. وتصف سوزان هذه السفينة قائلة 
وعلى ظهرها  القاع.  »إنها سفينة ساحلية مسطحة 
بنى زوجي »تيم« صندوقين عموديين ضيقين في 
ولوضع  األشياء  لتخزين  أحدهما  كان  مؤخرتها. 
سرير »ديبورا« واآلخر بمثابة المرحاض لنا، حيث 
كان مجرد مقعد مرتفع فوق حفرة تصب في البحر. 
تسكنه  فرن  بمثابة  فكانت  باألسفل  المقصورة  أما 
الفئران وماليين الصراصير والتي خرجت تصطدم 
انطلقنا وقد  الغسق  الغذاء. وعند  عن  بحثاً  بأقدامنا 
ثبتنا صنارة في مؤخرة السفينة على أمل اصطياد 
سمكة ماكريل لعشائنا. وبالفعل حصلنا على واحدة 
وحظينا بعشاء شهي من سمكة ماكريل مشوية على 

الفحم مع األرز والتوابل وحلقات البصل.
وفي  »فارس«،  السفينة  ظهر  على  ليلتنا  ونمنا 

صباح اليوم التالي وصلنا إلى أبوظبي.

في أبوظبي
فيها  أقامت  الذي  الدار  سوزان  السيدة  وصفت 
في مدينة أبوظبي فقالت: »كان أول بناء على الطراز 
الغربي في أبوظبي، فالباب األمامي المزدوج يؤدي 
مباشرة إلى قاعة االستقبال التي تحتوى على غرفتي 
البحر  الطعام والجلوس. وغرفة الجلوس تطل على 
وهي  المسّور،  الفناء  على  الطعام  غرفة  تطل  بينما 
)بي.  شركة  منحتنا  وقد  السيارات.  وقوف  ساحة 
أربعة كراسي مريحة ومائدة طعام وبوفيهاً.  بي(  
كما  بالكيروسين،  تعمل  ثالجة  توجد  المطبخ  وفي 
يحتوي المطبخ على موقد كيروسين بأربعة مشاعل، 
في  نوم  غرفتا  هناك  كانت  الشمالي  الجانب  وعلى 
كل واحدة جهاز تكييف الهواء.ثم إننا أنشأنا نظاماً 

مستمداً من مياه البحر في أنابيب بالستيكية.
رحلة  في  البحرين  إلى  زوجي  سافر  وعندما 
النسوة  من  عدد  جاءت  أيام  عشرة  تستغرق  عمل 
كن  أيضاً.  ويتعرفن  علّي  يسلمن  لكي  المواطنات 
مبهجة  ألوان  في  القطن مصممة   من  ثياباً  يرتدين 
ومحالة بخيوط الفضة عند الرقبة واألكمام، وتظهر 
الكاحل  ثيابهن سراويل ضيقة في موقع  من تحت 
ومزينة كأثوابهن. وفوق هذا يرتدين عباءة سوداء 
يرتدين  ومعظمهن  رؤوسهن،  على  قطنياً  وحجاباً 
خاتماً واحداً على األقل في أصابعهن، كما زيَّن أيدهن 
بنقوش الحناء. أما الوجه فقد كان مغطى ببرقع بلون 
أزرق داكن أو برونزي. ولم أَر قط امرأة من نساء 

أبوظبي من دون غطاء على وجهها.
ثم أخذن يداعبن طفلتي ديبورا ويسمينها »ليلى«. 
طول  الوجه  حجاب  ترتدين  هل  سألتهن  وعندما 
الوقت فكان الجواب »بالطبع نرتديه منذ بلوغ الحلم 
وال نخلعه إال وقت الصالة وعندما نخلد إلى النوم«، 
أيضاً«  الزواج  قبل  ترتدينه  »هل  سألتهن  وعندما 
فكان الجواب »نعم بمجرد أن تصبح الفتاة امرأة«، 
وقد علمت منهن أنه إذا هطل المطر وتجمعت المياه 
مسرعات  يهرولن  فحينذاك  بركتين،  أو  بركة  في 
حامالت ما تقع عليه أيديهن من األواني الستخراج 
على  فيخرجن  العام  أوقات  باقي  أما  المياه.  تلك 
الحمير إذا كان لديهن واحد، أو يحملن وعاء حجمه 
مكان  إلى  ويذهبن  رؤوسهن  على  جالونات  أربعة 
وقد  المياه،  عن  بحثاً  يحفرن  وهناك  المدينة،  خلف 
أخبرنا أحد الخبراء أن تلك المياه أقل ملوحة من ماء 
البحر. عموماً انتشر الخبر في كل مكان وأتى المزيد 
والمزيد من النساء، مما دفعني إلى أن أطلب منهن 

زيارتي آخر خميس في الشهر«.
أبوظبي،  مدينة  سوق  عن  سوزان  تتحدث  ثم 
فتقول: »لم يكن هناك الكثير لرؤيته بالنسبة للسلع 
المعلبات وأقمشة قطنية  االستهالكية، فهناك بعض 
الصبية  من  عدداً  شاهدت  وقد  والنعال،  الهند  من 
وقد جلسوا خلف أحد المتاجر يحفظون القرآن عن 
ظهر قلب من كتب مطبوعة بخط كبير، وقد اكتشفت 
فيما بعد أنها كانت مدرسة تعقد مرة أسبوعياً للذين 
الفتيات  الدريهمات، وتنضم  دفع بعض  يستطيعون 

أيضاً طالما يستطيع والدهن تحمل الكلفة. وفي نهاية 
السوق شاهدت اثنين من صيادي الصقور يثرثران، 
يده،  في معصم  الوجه ومربوط  وكل صقر مغطى 
وبمجرد سماعه أصواتاً غريبة يصفق بجناحيه في 
القيد،  به  له  يسمح  الذي  بالقدر  للطيران  محاولة 
ولكنه يسقط على األرض، فيمسكه الصياد ويعيده 

إلى مكانه.
 تعطينا السيدة سوزان هليارد وصفاً جميالً عن 
لقائها األول مع المرحوم الشيخ شخبوط بن سلطان 
من  عدد  مع  وكذلك   ،)1928-1966( أبوظبي  حاكم 

الشيخات من األسرة الحاكمة، فقالت:
الجيولوجيين  من  عدد  أبوظبي  إلى  »وصل 
التي  الشركة  مع  يعملون  سوف  الذين  األمريكيين 
المركب  ظهر  على  وصلوا  وقد  زوجي،  فيها  يعمل 
وبتلك  الزلزالي.  للمسح  المخصص  »سونيك« 
الغداء  طعام  لتناول  بدعوتهم  زوجي  قام  المناسبة 
على ظهر السفينة »فارس« كما دعا الشيخ شخبوط 
الدعوة، ومن جانبي فقد أخذت  الشيخ  أيضاً، ولبى 
زايد  الشيخان  إلى هناك، وكان  ابنتي معي وذهبت 
وخالد وهما شقيقا الشيخ شخبوط موجودين أيضاً. 
كان الغداء شيقاً وقد رحب بي الشيخ وشقيقاه كما 
عن  سألني  شخبوط  الشيخ  إن  ثم  بديبورا.  رحبا 
وبناته  زوجته  وهن  بيته  ألهل  زيارتي  عدم  سبب 
األربع. فهبط السؤال علّي كالصاعقة، وعندما عدت 
إلى البيت رتبت أموري لكي تنقلني إحدى السيارات 

الالندروفر إلى هناك.

                                                 كورنيش أبوظبي
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األدب األندلسي والمغربي

في رجال األندلس الذين دخلوا التاريخ موظف 
كان في ديوان الخليفة الحكم المستنصر »من 350 
- 365هـ« اسمه محمد بن عبدالله... بن أبي عامر 
امرأة من تميم تدرج  أمه  المعافري: يمني كانت 
في المناصب عند الحكم حتى وفاته. واشترك مع 
القوى السياسية والعسكرية في الدولة للتخلص 
الفتى  وتعيين  الكبير.  الحكم  بن  »المغيرة«  من 

»هشام« الذي تلقب بالمؤيد بالله.
واجتمع له الذكاء القوي، ومعرفة أحوال الدولة 
مع  هشام،  أم  »ُصبح«  السيدة  وتأييد  ورجالها، 
الوصول  واستطاع  لها،  خطط  بعيدة  مطامح 
إليها... وصار اآلمر الناهي في األندلس لمدة ستة 

وعشرين عاماً! 

»1«
خلفاء  من  ثالثة  عامر  أبي  بن  محمد  عاصر 
ابنه،  والحكم  الناصر،  عبدالرحمن  الدولة: 
المدة  هذه  في  األندلس  وكانت  حفيده.  وهشام 
ونقرأ  واالزدهار،  والقوة  النهضة  ذروة  في 
األندلس:  في  وحضارتهم  العرب  »تاريخ  في 
بأنها  الناصر  عهد  في  األندلس  ُعِرفت   :»179
ازدهار  نتيجة  الوسطى  العصور  في  دولة  أغنى 
الزراعة والصناعة والتجارة، وكثرة أموال الغنائم 
من  طوراً  البالد  ودخلت  »األوقاف«  واألحباس 
في  إليه  أن وصلت  له  يسبق  لم  والغنى  الرخاء 

عصورها السابقة«.
هدأت األحوال في األندلس في هذه المدة وزاد 
التالية  الدول  وسالمت  المغرب،  في  البالد  نفوذ 
وطلبت ود حليفة قرطبة، واستبحرت »توسعت« 
الجبايات واألموال، ونقرأ البن خلدون »4: 137« أن 
عبدالرحمن حين ولي األندلس »وجدها مضطربة 
فأطفأ  المتغلبين،  بنيران  مضطرمة  بالمخالفين، 
واستقامت  العصيان  أهل  واستنزل  النيران،  تلك 
له األندلس في سائر جهاتها... ودامت أيامه نحو 
خمسين سنة استفحل »عظم« فيها ملك بني أمية، 
وهو أول من سمي منهم بأمير المؤمنين، وكان 
كثير الجهاد بنفسه إلى دار الحرب... ومدد إليه 

رسلهم  عليه  وأوفدوا  اإلذعان،  يد  الفرنجة  أمم 
وأطاعه  والقسطنطينية...  رومة  من  وهداياهم 
بنو إدريس أمراء العدوة »المغرب« وملوك زناتة 

والبربر...«.
األلق  لهذا  استمراراً  ابنه  الحكم  عهد  وكان 
في  أسس  قد  الحكم  وكان  العظيم،  الحضاري 

قرطبة أكبر مكتبة في العالم في ذلك الزمان.
زعيما  رشح   365 سنة  الحكم  توفي  ولما 
الصقالبة ذوي النفوذ للخالفة ابنه المغيرة وأتفق 
محمد بن أبي عامر وجعفر المصحفي الحاجب، 
تولية  على  سالم  مدينة  صاحب  غالب  والقائد 
الصغير »هشام« فتآمروا لقتل المغيرة وتم ذلك 
أبي عامر، وكانت له مآرب ستظهر  ابن  على يد 

بعد حين.

»2«
ابن  »قتل  وقال:  الموقف  خلدون  ابن  لخص 
أبي عامر المغيرة بمماألة من ذكر، وتمت البيعة 
لهشام، ثم سما البن أبي عامر أمل في التغلب على 
هشام »لصغر سنه«، وكان له رأي في االستبداد 
»أي االنفراد بالسلطة« فمكر بأهل الدولة، وضرب 
بين رجالها »ضرب بعضهم ببعض« وقتل بعضاً 
على  وغلب  عامر،  أبي  ابن  أمر  وعظم  ببعض... 
إليه  الوصول  من  الوزراء  ومنع  المؤيد  هشام 
وينصرفون...  يسلمون  األيام  من  النادر  في  إال 
ثم  بالحروب...  وبصر  وشجاعة  رأي  ذا  وكان 
فمال  وزاحمه  عانده  ممن  الدولة  لرؤساء  تجرد 
عليهم، وحطهم عن مراتبهم »أنزل رتبهم«، وقتل 
وتوقيعه  هشام  أمر  عن  ذلك  كل  ببعض:  بعضاً 
الخليفة  بخاتم  المراسيم  تلك  يستصدر  »يعني 
هشام وتوقيعه لكي ال يتهم بمعاملتهم شخصياً، 
حتى استأصلهم وفّرق جموعهم..« وفي سنوات 
»منعه  الخليفة تماماً  انفرد بالحكم وحجب  قليلة 
بين  فردياً  حكماً  األندلس  وحكم  الناس«  عن 
المكيافيلية التي تبرر كل شيء في سبيل الذات 
التي  الديكتاتورية  وبين  الشخصية،  والمصلحة 
عاماً«   25 »نحو  بالسلطة  استئثاره  مدة  جعلت 

نكبة سياسية على الدولة، وتمهيداً النهيار الدولة 
ألسباب سنمّر على ذكرها.

»3«
محمد بن أبي عامر من أسرة مرموقة، وكان 
مع  منها  الداخلين  أول  عبدالملك  األعلى  جّده 
الفاتحين األول. وقد تعلّم في قرطبة على جمهرة 
من علمائها الذين كانوا من أكابر علماء المسلمين 
غرباً وشرقاً وانتفع بعلمه، وأتقن الكتابة الديوانية، 
ومن هذا الباب دخل إلى قصر الخليفة الحكم الذي 
وجد فيه الكفاية ليكلفه ببعض األعمال إضافة إلى 

الكتابة.
وكان بليغاً فصيحاً كما وصفته كتب التراجم، 

ونظم الشعر ومما نظمه قوله:
رميت بنفسي هول كل عظيمة

              وخاطرت والحر الكريم يخاطر
وما خاطري إال جنان مشيع 

             وأحمر خطي وأبيض باتر
»الجنان المشيع: العقل الراجح والخطي: الرمح 
وهو أحمر لتلّونه بدماء األعداء واألبيض: السيف«

وإني لزجاء الجيوش إلى الوغى
               أسود تالقيها أسود خوادر

عليهم  تغلبه  يكون  لكي  أسوداً  األعداء  »جعل 
عظيماً«

فديت بنفسي أهل كل سيادة
           وفاخرت حتى لم أجد من أفاخر!

وما شدت بنياناً ولكن زيادة
            على ما بنى عبدالمليك وعامر

رفعنا العوالي بالعوالي مثلها
            وأورثناها في القديم معافر! 

»العوالي: الرماح، رفعناها بأيد مثل الرماح قوة 
وبأساً«.

يجمع  فخر  وهو  الخالص،  الفخر  في  والنص 
وقد  الذاتي  الفخر  أحدهما  اثنين:  عنصرين 
أفاخر!«،  من  أجد  لم  حتى  »وفاخرت  مثالً  قال 
والثاني: فخر قبلي عالي الطبقة، وقد أشاد ببعض 
أجداده:عبدالملك وعامر، وانتمى بالعاطفة القبلية 

المنصور األندلسي وأحواله 
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العارمة إلى »معافر«.
المبيتة  الرغبة  على  يدل  وأمثاله  الشعر  وهذا 
إلى  تدريجاً  ونقلها  السلطة  عرش  على  للتربع 
انتهى  أوالده من بعده »وقد حصل هذا«، ولكنه 
بفاجعة  شنجول  الرحمن  عبد  الثاني  ابنه  مع 

عظيمة.

»4«
التواريخ  المنصور في  الحاجب  تظهر صورة 
مقاليد  يضع  الذي  الناهي  اآلمر  الملك  بصورة 
يقول  الجانب  هذا  وفي  يده.  في  جميعاً  الحكم 
أبي  ابن  إن  العامرية: 64«  األستاذ عنان »الدولة 
عامر اتخذ سمة »عالمة« الملك منذ سنة 371هـ 
»981م« وتسمى بالحاجب المنصور، وأمر بالدعاء 
له على المنابر، وكانت هذه أول خطوة في اتخاذه 
بكل  استأثر  أن  منذ  رسمية  بصفة  الملك  ألقاب 
عبدالملك  ولده   381 سنة  ورشح  فعلية..  سلطة 
الثامنة  يتجاوز  لم  فتى  وهو  بعده،  من  للوالية 
عشرة ونزل له عن خطة الحجابة والقيادة العليا. 
على  واقتصر  األخرى،  »المهام«  الخطط  وسائر 
الكتب  تصدر  وأن  بالمنصور،  »التلقب«  التسمي 
عنه باسم: المنصور بن أبي عامر وفقه الله- كما 
أصغر  »وهو  الوزارة  خطة  عبدالرحمن  ابنه  قلد 
أمراً  386هـ  سنة  أصدر  ثم  عبدالملك!«...  من 
بأن يخص وحده بألقاب السيادة، ونفذت الكتب 
»الرسائل الديوانية« بعد ذلك، وخوطب بـ»الملك 

الكريم«.. واستمر على ذلك طوال حياته«.
حال  صورة  توضيح  في  عنان  واستمر 

أن  بعد  عامر،  أبي  بن  محمد  يدي  بين  األندلس 
والسياسة  اإلدارة  في  شيء  كل  جعل  أنه  بين 
والجيش والعالقات الداخلية والخارجية في يده، 
يكن  لم  أنه  كلها  الظروف  »ويبدو من هذه  قال: 
هناك ما يحول من دون أن يحقق المنصور غايته 
وينتزع  الشرعية،  بالصفة  فيتّوج حكمه  األخيرة 
لنفسه ما بقي من رسوم الخالفة، ويؤسس بذلك 
الدولة  محل  تحل  جديدة  دولة  ولعقبه  لنفسه 
األموية المحتضرة«، وظاهر أن الحاجب المنصور 
هو الذي قادها وقاد البالد إلى صفة االحتضار. 
وقد أثبتت األيام في األندلس تسمى عهد الفتنة 
ما  بسبب  األندلس  أمر  وانتهى  422هـ«،   400-«
تجزؤ  إلى  أخرى«  أسباب  »مع  العامريون  فعل 
دول  ونشاط  الطوائف،  دويالت  وقيام  األندلس، 
الشمال في الهجوم على األندلس العربية واقتطاع 

أراضيها شيئاً فشيئاً.
على أن المؤرخين أثنوا على الحاجب المنصور 

من وجوه:
وتغيير  الشمال،  دول  ردع  من  تمكن  فقد   -

ميزان الصراع لصالحه
- وتمتع بخالٍل من الذكاء والبراعة

- واستطاع أن يمهد الطريق لنفسه على كثرة 
خصومه

- وكان محباً للعلم، يستقبل الشعراء والعلماء 
العلماء  من  كبير  عدد  زمانه  في  اشتهر  وقد 
الوافد  البغدادي  واألدباء والشعراء: فيهم صاعد 
البغدادي،  القالي  علي  أبي  بعد  األندلس  على 
بأكثر  مدحه  الذي  القسطلي  دراج  ابن  والشاعر 

من قصيدة، ومن ذلك قوله، يذكر أحد انتصاراته 
العسكرية:

لئن صدئت ألباب قوم ببغيهم
              فضيف الهدى في راحتيك صقيل

هدى وتقى يودي الظالم لديهما 
             وحق بدفع الظالمين كفيل

يجمع له من قائد النصر عاجل 
             إليه ومن حسن اليقين دليل

ومن  أيضاً.  شاعراً  البغدادي  صاعد  وكان 
المنصور  الحاجب  إلى  أهدى  أنه  أخباره  غريب 
أيالً في عنقه حبل وسماه »غرسية« باسم غرسية 

صاحب قشتالة، وكتب مع الهدية:
يا حرز كل مخوف وأمان كل.... 
             مشرد، ومعز كل مذلل

عبد جذبت بضبعه ورفعت من 
             مقداره، أهدي إليك بـ »أيل«

سميته »غرسية« وبعثته
             في حبله، ليتاح فيه تفؤلي

رجال  تغييب  اإلدارة،  ضعف  أسباب  أهم 
المسؤولية  من  بجوانب  يضطلعون  كانوا  كبار 
لألسرة  أفراد  وإزعاج  والعسكرية  السياسية 
وجمع  بعضهم،  وتشريد  وإضعافهم  األموية 
انهارت  أو  ضعفت  فإذا  واحدة  يد  في  السلطة 
كان ذلك إيذاناً باالضطراب والفوضى. وقد جاء 
بعد العامريين عصر ُعرف بعصر الفتنة »400 - 
إلى  األندلس  بتشتت  إيذاناً  ذلك  وكان  422هـ«، 
الشمال  لدول  المجال  فسحت  متنازعة  دويالت 

لتغيّر مجرى التاريخ تدريجاً.

جنود خارج المسجد حسب تصوير من القرن التاسع عشر الميالدي. 
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مختارات مما نشرته مجلة
»الشرطة« خالل عقودها 

األربعة املاضية

األرشيف

1
9
8
3

إعداد: موزة احلمادي

بن  الشيخ حمد  السمو  تحت رعاية صاحب 
لالتحاد  األعلى  المجلس  عضو  الشرقي  محمد 
دورة جديدة  تخريج  أقيم حفل  الفجيرة  حاكم 
اإلدارة  تدريب  بمركز  االحتياطية  الشرطة  من 

العامة للشرطة االحتياطية في مربح.
خلفان  العميد  سعادة  التخريج  حفل  وشهد 
سعيد  والعقيد  الداخلية،  وزارة  وكيل  خميس 
ومديرو  االحتياطية  الشرطة  عام  مدير  عبدالله 
الشرطة  ضباط  من  وعدد  باإلمارات  الشرطة 

وجمع كبير من المواطنين ، وقد بدأت مراسم 
ميدان  إلى  الخريجين  بدخول  التخريج  حفل 

العرض وأداء تحية العلم.
حمد  الشيخ  السمو  صاحب  وصول  ولدى 
بن محمد الشرقي عضو المجلس األعلى حاكم 
تفضل  ثم  السالم،  الموسيقى  عزفت  الفجيرة 
لالتحاد  األعلى  المجلس  السمو عضو  صاحب 
حاكم الفجيرة يرافقه العقيد سعيد عبدالله مدير 
عام الشرطة االحتياطية بتفقد طابور الخريجين.

شهد المقدم محمد سميع مدير اإلدارة العامة 
الدورة  تخريج  حفل  بالوكالة  المدني  للدفاع 
اإلنعاشية الثامنة الذي أقيم بمعهد الدفاع المدني 

بأبوظبي.
وكانت هذه الدورة قد بدأت من 26 مارس 83 
من  فرداً   36 أسابيع وحضرها  ثالثة  واستمرت 
مختلف إدارات الدفاع المدني بالدولة، إضافة إلى 
الدورة  خالل  تلقوا  أبوظبي  بلدية  موظفي  أحد 
علوم الدفاع المدني من إطفاء وإنقاذ وإسعافات 
أولية وتدريبات عسكرية ورياضية ومحاضرات 

نظرية وقراءة الخرائط وتوعية دينية.
سميع  محمد  المقدم  تفقد  الحفل  بداية  وفي 
المالزم  المعهد  مدير  ألقى  ثم  الخريجين  طابور 
أول عمر صالح كلمة رحب فيها بالحضور وأشاد 
تلقوه  بما  االلتزام  على  وحثهم  الدورة،  بأفراد 

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي
تخريج دفعة جديدة للشرطة االحتياطية

تخريج الدورة اإلنعاشية الثامنة للدفاع المدني

وتعلموه خالل دورتهم من إطاعة أوامر وإخالص 
لله وللوطن ولرئيس الدولة.

أحد  الدورة  هذه  ضمن  يتخرج  أنه  وأضاف 
وسالمة  أمن  كضابط  أبوظبي  ببلدية  العاملين 

واستطاع أن يكون من األوائل.
هذه  ونجاح  إنجاز  في  شارك  من  كل  وشكر 
والتدريب  التأهيل  قسم  رئيس  قام  ثم  الدورة 
باإلعالن عن أسماء األوائل وهم الشرطي إبراهيم 
خليفة فاضل من إدارة شرطة أبوظبي والشرطي 
أبوظبي،  شرطة  إدارة  من  عبدالرحمن  عوض 
شرطة  إدارة  من  ناصر  عبيد  ناصر  والعريف 
جوائز  بتقديم  سميع  محمد  المقدم  وقام  العين، 

تقديرية لهم.
المدني  الدفاع  رجال  قام  الحفل  ختام  وفي 

بإجراء بيان عملي لعملية إطفاء وإنقاذ وهمية.

االحتفال بيوم الشرطة لقي 
االهتمام املنشود، سواء من 

جانب املواطنني أو أجهزة 
الدولة التي أبدت حماساً 

للمشاركة في هذا االحتفال.. 
وكان هذا تعبيراً عن التقدير 
للشرطة. واإلميان بدورها في 

حماية األمن واالستقرار.. 
ومع أن هذا واجب يؤديه رجال 

الشرطة من دون انتظار ملقابل 
أو جزاء، فإن مظاهر االهتمام 

واحلماس التي أحاطت 
باالحتفال بيوم الشرطة، كان 

دليالً على مدى ما لهم من 
مكانة في قلوب مواطنيهم.
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سعادة وكيل الوزارة يستقبل السفير الفرنسي

االشتراك في دورات تدريبية أمنية بمصر

فكرة تنظيم أسبوع للمرور 
في اإلمارات تعود إلى عام 

1972، أي منذ عشرين عاماً 
بالتمام.

في ذلك الوقت كان عدد 
السيارات محدوداً مقارنة 
مبا هو احلال اآلن، واملالحظ 
رغم ذلك أن عدد ضحايا 

حوادث السيارات من الوفيات 
واإلصابات قد بلغ ذروته في 

منتصف السبعينيات، ثم بدأ 
يتجه إلى االنخفاض النسبي 

مع بدايات الثمانينيات.

وزير  علي  بن  حمودة  اللواء  معالي  أصدر 
الداخلية عدداً من قرارات اإليفاد لالشتراك في 
القرارات  هذه  تضمنت  بمصر  تدريبية  دورة 
تدريبية  بدورة  لاللتحاق  ضباط  سبعة  إيفاد 
المركزي  األمن  تدريب ضباط  معهد  في  بدأت 
يوماً،   35 لمدة  وتستمر  أبريل،   16 من  اعتباراً 
إبراهيم  صالح  عبدالله  النقيب  القرار  وشمل 
وفرج  عبيد،  علي  عبدالله  األولين  والمالزمين 
عبيد  محمد  سالم  والمالزمين  فرج  إسماعيل 
رويس  وسعيد  النقبي،  عبدالله  وأحمد  النقبي، 

علي، ومحمد عبدالرحيم.
كما تقرر إيفاد سبعة ضباط آخرين لاللتحاق 
بدورة معلم رماية التي ستعقد بمعهد التدريب 
الراقي بجمهورية مصر العربية اعتباراً من 16 
القرار  وشمل  مايو،   28 حتى  وتستمر  أبريل، 
المالزم أول زيد سعيد زيد بن كشح والمالزمين 
مبارك خلفان الرزي وعادل حديد عبيد، وعبدالله 
وعادل  الشامسي  حمد  ومطر  العامري،  حمد 

سعيد الشامسي.

عبيد،  سعيد  راشد  المالزمين  إيفاد  وتقرر 
ومطر مصبح محمد من اإلدارة العامة لشرطة 
لاللتحاق  العربية  إلى جمهورية مصر  أبوظبي 
 7 من  الفترة  هناك خالل  تعقد  تدريبية  بدورة 

أبريل ولغاية 6 يونيو.
لاللتحاق  مصر  إلى  ضباط   8 إيفاد  وتقرر 
معهد  في  عقدت  التي  الجريمة  مسرح  بدورة 
أبريل   9 من  اعتباراً  بالقاهرة  الجنائية  العلوم 

وتستمر لغاية 14 مايو.
وشمل القرار كال من الرائد سالم راشد علي 
من اإلدارة العامة لشرطة رأس الخيمة، والنقيب 
راشد إبراهيم جداح من اإلدارة العامة لشرطة 
من  علوان  خميس  محمد  والنقيب  القيوين،  أم 
أول  والمالزم  الشارقة،  لشرطة  العامة  اإلدارة 
لشرطة  العامة  اإلدارة  من  حميد  محمد  حميد 
اإلدارة  من  الحارثي  عبدالله  ومحمد  الفجيرة، 
جمعة،  عبدالله  وأحمد  األمن،  لشؤون  العامة 
العامة  اإلدارة  من  السويدي  إبراهيم  وخليل 

لشرطة الشارقة.

وكيل  غباش  صقر  العميد  سعادة  استقبل 
بوليني  برنارد  سعادة  بمكتبه  الداخلية  وزارة 

السفير الفرنسي لدى الدولة.

وتم خالل المقابلة بحث عدد من الموضوعات 
ذات االهتمام المشترك التي تتعلق بدعم التعاون 
بين دولة اإلمارات وفرنسا في المجاالت األمنية.
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على هدى املبادئ التي وردت في 
مبادرة صاحب السمو رئيس 
الدولة »حفظه اهلل« بجعل 

العام احلالي عاماً للهوية 
الوطنية، وضع امللتقى الذي 

نظمته وزارة الثقافة والشباب 
وتنمية اجملتمع، ونوقشت فيه 
أبعاد ومعطيات تلك املبادرة، 

نقاطاً كثيرة على حروف مبعثرة 
شكلت في مجموعها الهواجس 

والتحديات التي تعترض 
مسيرتنا نحو هوية وطنية، 

تعكس مالمحنا اخلاصة وجتربتنا 
املميزة.

2
0
0
8

أشاد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل 
والمديرين  القادة  بتميز  الداخلية  وزير  نهيان 

العامين للشرطة في أداء واجباتهم.
األساليب  انتهاج  أهمية  إلى  سموه  وأشار 
اإلحصائية والمؤشرات التي ترصد الجرائم في 

الدولة.
المناسبة  العمل  آليات  لوضع  سموه  ووجه 

للوقاية والحد منها.
فقد ترأس سموه االجتماع الدوري للقيادات 
حرص  إطار  في  وذلك  الدولة،  في  الشرطية 
المشترك  األمنــي  العمـل  تفعيـل  علـى  سمـوه 

بين أجهزة الشرطة واألمن في الدولة كافة.
ونــاقش االجتمــاع عــدداً مــن الموضوعات 

المهمة، وما أنجز خالل المرحلة الماضية.

ترأس اجتامع القيادات الرشطية
سيف بن زايد يوجه للوقاية من اجلرائم

..ويكشف عن افتتاح مراكز جديدة لـ»اهلوية«

زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  وجه 
مجلس  رئيس  نائب  الداخلية  وزير  نهيان  آل 
في  كافة  العاملين  للهوية  اإلمارات  هيئة  إدارة 
الهيئة بضرورة قبول التحدي، وتحمل المشقة 
اإلضافية في سبيل إنجاز هذا المشروع الوطني 

الكبير.
جاء ذلك خالل جولة تفقدية قام بها سموه 
مشرف.  منطقة  في  الهوية  تسجيل  مركز  إلى 
وذلك برفقة سعادة درويش الزرعوني مدير عام 

الهيئة. حيث استمع إلى شرح مفصل عن آليات 
التسجيل ومعوقات العمل، كما اطلع سموه على 
األرقام النهائية للمسجلين، والتي بلغت نحو 380  
ألف شخص. وكشف سموه عن جهود حثيثة 
تبذل اآلن الفتتاح مراكز تسجيل جديدة في كل 
من معسكر آل نهيان ونادي ضباط الشرطة في 
إمارة أبوظبي، فضالً عن خطة توسع مستقبلية 
بإضافة مراكز جديدة في المناطق النائية وباقي 

اإلمارات تحقيقاً للنجاح المطلوب.
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بدايات

املقدم حميد علي �سيف مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتدريب يف وزارة الداخلية خالل جولة ا�ستطالعية لل�سرطة الفرن�سية يف فرن�سا عام 1981

املقدم حمد �سعيد مدير عام ال�سرطة يف اأبوظبي خالل حفل تخريج دورة ال�سرطة امل�ستجدين عام 1981.

issue 617.indd   67issue 617.indd   67 27/04/2022   10:14 AM27/04/2022   10:14 AM



العدد 617 مايو 682022

نساء في الميدان

حليمة السعدي:  
طريق النجاح ينتظر المجتهد

اإعداد: لرا الظرا�سي

خيالة  الميدان  في  نساء  باب  من  العدد  هذا  نجمة 
بدرجة نقيب في القيادة العامة لشرطة دبي، استطاعت 
أول  تكون  أن  وتميزها  والتزامها  اجتهادها  بفضل 
العامة  القيادة  في  الخيالة  فريق  في  نسائي  ضابط 

لشرطة دبي.
التحقت  التي  السعدي  محمد  حليمة  النقيب  إنها 
أن  واستطاعت   1998 فبراير  في  العسكري  بالعمل 
تسجل اسمها بماء الذهب، حيث تعمل كضابط إداري 
الخيالة  مركز شرطة  في  اإلدارية  الخدمات  قسم  في 

بشرطة دبي.
ولنتعرف عليها أكثر أجرينا معها الحوار التالي:
> كيف التحقت بالقيادة العامة لشرطة دبي؟

- منذ صغري كنت شغوفة بالعمل الشرطي وكنت 
أجاثا  الكاتبه  روايات  خصوصاً  الجيب،  كتب  أقرأ 
كريستي، واتابع الوثائقيات عن كيفية تخطيط مسرح 
الجريمة وتتبع خيوط المجرمين، واتابع كل مسلسالت 
التحقيقات الجنائية، ووجدت أني أنتمي لهذا العالم الذي 
أصبح شغفي، ولهذا قررت أن التحق بالعمل العسكري 

وأن أعمل بجهد وتميز وشغف.

عارض  ومن  الخطوة  هذه  في  معك  وقف  من   <
قرارك من أسرتك؟

- في الحقيقة الجميع كان معارضاً لفكرة التحاقي 
بدعمي  قامت  التي  الوحيدة  هي  والدتي  بالعسكرية، 
والوقوف معي، كانت تعرف جيداً أني ساتميز في هذا 

الجانب ألنه حلم الطفولة، لهذا هي وقود نجاحاتي.
في  الخيالة  فريق  في  نسائي  ضابط  أول  أنت   <
القيادة العامة لشرطة دبي ..حدثينا عن هذا اإلنجاز.

- أفتخر بكوني أول ضابط من العنصر النسائي في 
فريق شرطة خيالة دبي، كما إني أترأس وأقود فريق 
الخيالة في المحافل الوطنية، ومن خالل هذا التشريف 
التحقيق  ممارسة  في  شغفي  أحقق  أن  استطعت 
الجنائي وركوب الخيل في ذات الوقت، وأن أكون قدوة 
لزميالتي في العمل الشرطي، فتميزي رسالة واضحة 
لزميالتي العسكريات أنه اليوجد مستحيل طالما هناك 

اجتهاد يوصل للتميز.
> ماهي الوظائف التي عملت بها في شرطة دبي؟

النسائية ومحققاً  إدارياً  للشرطة  - عملت ضابطاً 
جنائياً في مطار دبي الدولي لمدة 10 سنوات، بعدها 

عملت محققاً جنائياً في الجرائم اإللكترونية في اإلدارة 
العامة للتحريات، ومن ثم في مركز شرطة الخيالة.

> هل شاركت في مهرجانات وفعاليات من خالل 
عملك؟

على  الوطنية  الفعاليات  أغلب  في  شاركت  نعم   -
مستوى دولة اإلمارات، حيث أقود فريق خيالة شرطة 

دبي في كل الفعاليات. 
> ما هي الحكمة التي تؤمنين بها وتعتقدين أنها 

سبب في نجاحاتك؟  
- أعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً واعمل آلخرتك كأنك 
تموت غداً، هذه الحكمة تختصر الحياة وتزرع األمل في 
أهمية العمل والنجاح والتميز، وهي تعتبر خريطة طريق 

لحياتي منذ الصغر.
في  الخيالة  فريق  في  ضابط  أول  تحلم  بماذا   <

شرطة دبي؟
- حقيقة أحلم بتكوين فرقة خيالة نسائية بحكم أن 
المجاالت،  النسائي يتطلب تواجده في جميع  العنصر 
ألن المرأة في مجتمعنا تبدي ارتياحها عند التعامل مع 
امرأة تتفهم طبيعتها واحتياجاتها وتساعد في تذليل أي 

عقبات قد تواجه الجانب النسائي.
> ما هي النصيحة التي يمكن أن تقوليها للمقبالت 

على العمل العسكري؟
- نصيحتي لهن العمل ثم العمل ثم العمل، فبعضهم 
على  مقتصر  العسكري  العمل  في  التميز  أن  يعتقد 
الذي  الميزان  هو  فالعمل  غير صحيح،  وهذا  الرجال، 
وتتبع  والمثابرة  االجتهاد  وعليهن  الجهد  به  يقاس 
الثقة  وعليهن  والعملية  العسكرية  الحياة  في  الشغف 
والمواجهة  التحدي  على  قادرات  بأنهن  بأنفسهن 

والفوز، وعليهن ترك بصمة التنسى.

 اأفتخر بكوين اأول �سابط من العن�سر الن�سائي 

يف فريق �سرطة خيالة دبي
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المتميزون

على  البسمة  ترسم  أن  عملها  وصلب  هدفها 
أم  العمل  في  زمالءها  أكانوا  سواء  الناس،  وجوه 
جمهور المتعاملين،حتى لو لم يروها أو يعرفوا من 
هي.. فهي هناك من وراء ستار تعمل بجد وتفان 
التكريم من  المرجوة، فاستحقت  األهداف  لتحقيق 
سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش 
الداخلية، لجهودها وتعاونها في تنفيذ  عام وزارة 

مبادرات تعزز من جودة الحياة.
قمبر من  عبيد  أمل صباح  الدكتورة  الرائد  هي 
مواليد 1982 حاصلة على دكتوراه في الفلسفة في 
إدارة األعمال من جامعة كارديف متروبوليتان في 
المملكة المتحدة )2015(. انتسبت لوزارة الداخلية 
التخطيط  فرع  كمدير  عملت  حيث   2002 عام 
اختصاصي  ثم  البشرية،  للموارد  االستراتيجي 
أبوظبي،  لشرطة  العامة  القيادة  في  بشرية  موارد 
فاختصاصي موارد بشرية بمكتب الوكيل المساعد 
للموارد والخدمات المساندة، وفي عام 2017 ُعينت 
الوكيل  قطاع  في  العاملين  إسعاد  إدارة  كمدير 

المساعد للموارد والخدمات المساندة. 
»لقد  أمل  الدكتورة  تقول  التكريم  هذا  وعن 
بهذا  واالمتنان  واالعتزاز  الفخر  مشاعر  انتابتني 
التكريم الرفيع الذي كان بسبب إبراز جهود وزارة 
الحياة، مما يسهم في  الداخلية ودعم ملف جودة 
تحقيق الريادة المؤسسية ويزيد الدافع والثقة لبذل 
زادني  التكريم  وهذا  والعطاء..  الجهد  من  المزيد 

مسؤولية لتقديم األفضل«. 
وتضيف »كان لي ولفريق العمل دور كبير في 
جودة  مجال  في  نوعية  مبادرات  وتقديم  تصميم 
الحياة والتي لها أثر إيجابي في نتائج االستبيانات 

ورفع من إنتاجية العاملين«. 
حافلة  العملية  حياتها  في  أمل  الرائد  مسيرة 
بالتميز، فهي تخرجت من برنامج الرئيس التنفيذي 
الوزراء  للسعادة وجودة الحياة من مكتب مجلس 
)2018(، وحصلت على وسام التميز لجائزة الشيخ 
المتميز- جائزة  الحكومي  لألداء  راشد  بن  محمد 
أسعد بيئة عمل )2019( وجائزة اإلمارات للسيدات 
عن فئة المهنيات ) 2020(. كما حصلت مع فريق 
المرأة،  تمكين  في  جهة  أفضل  جائزة  على  عملها 
وجائزة   ،)2020( للتميز  الداخلية  وزير  وجائزة 
الفكرة االبتكارية لمقترح »شي في خاطرك« الفئة 
إلى  التقني )2021(، باإلضافة  المجال  الفضية في 
المساهمة في حصول وزارة الداخلية ممثلة بقطاع 
الفئة  على  المساندة،  للخدمات  المساعد  الوكيل 

اإعداد: اأماين اليافعي

الذهبية بالجائزة العالمية لمواصفة الصحة والرفاه 
التي تمنحها )انفستور أن بيبول 2020(.

تقول  والشخصي  العملي  حياتها  نظام  وعن 
الرائد أمل، إنها استطاعت تحقيق التوازن بين العمل 
والحياة الشخصية،من خالل إدارة وقتها عن طريق 
كتابة قائمة المهام وتحديد األولويات، وتخصيص 
بها،  التي تستمتع  األنشطة  لممارسة  وقت خاص 
خاص  ووقت  وأصدقائها،  لعائلتها  خاص  ووقت 
لممارسة تمارين اليقظة الذهنية وممارسة الرياضة 
لتخفيف التوتر وتحقيق التوازن بين العمل والحياة. 
التحديات  مواجهة  من  تخشى  ال  أنها  وتتابع 

أمل عبيد: التكريم 
زادني مسؤولية لتقديم األفضل

والمتعاملين  العاملين  خدمات  تطوير  سبيل  في 
والتوازن  الحياة  وجودة  السعادة  ثقافة  ونشر 
بين الجنسين، واستحداث وحدات تنظيمية خاصة 
بإسعاد العاملين، حيث يتم التغلب على أي تحديات 

بدعم من قبل اإلدارة العليا والمسؤول المباشر. 
وأخيراً تنصح الرائد أمل زمالءها قائلة: »ألخص 
نصيحتي من خالل مقولة سمو الشيخ محمد بن 
ال  وحيداً،  تحلق  »ال  الله:  حفظه  مكتوم  آل  راشد 
تغرد وحيداً، ال تصفق وحيداً، اصنع فريقاً يحمل 
أهدافك آلفاق جديدة ... ألن الفريق العظيم سيحملك 

إلى أماكن عظيمة«. 
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خارج المهنة

الكندي  سعيد  محمد  هيثم  الرائد  يعترف 
الطالب  إدارة  في  الثالثة  السرية  قسم  رئيس 
في كلية الشرطة بوزارة الداخلية أنه منذ 2002 
وهو شغوف برياضة الفروسية، ويعتبرها جزءاً 
ال يتجزأ من حياته اليومية، موضحاً أن الرجل 
مع  ومتجددة  قديمة  عشق  قصة  له  العربي 
الخيول العربية، فالحصان هو الحيوان الذي يدل 
في ثقافتنا العربية المتمثلة على القوة واألصالة 

والجمال والغنى أيضاً.
وترحاله،  حله  في  بالعربي  ترتبط  فالخيول 
ويكفي أن نتذكر بيت الشعر ألبي الطيب المتنبي 
َتعِرُفني  َوالبَيْداُء  َواللّيُْل  )الَخيُْل  يقول  الذي 
َوالّسيُف َوالّرمُح والقْرطاُس َوالَقلَُم( الخيل الذي 
ابتدأ به الشاعر هذا البيت الشعري هو المرادف 
األول للعربي األصيل وبيئته وحياته وتاريخه، 
تقول  التي  العربية  البيئة  من  جزءاً  باعتباره 

الكثير عن عالم العربي األصيل.

اإعداد: لرا الظرا�سي - ت�سوير: حممد علي

وتدريبها  بالخيول  الشديد  تعلقه  وعن 
في  معقود  الخيل  الكندي:  يوضح  وتربيتها 
نواصيها الخير ليوم القيامة، فهي مخلوق كرمه 
وهناك  الكريم،  القرآن  في  وذكر  وجل  عز  الله 
حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعن 
أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول 
 ، الله صلى الله عليه وسلم: »ما ِمن َفَرٍس َعَربٍيّ
اللَُّهَمّ  بَدعَوتيِن:  َسَحٍر  كِلّ  عنَد  لَه  يؤَذُن  إاَلّ 
لتَني ِمن بني آدَم، وجعلتَني لَه،  لتَني َمن خَوّ خَوّ
فاجَعلني أَحَبّ أَهلِِه ومالِِه إليِه، أو ِمن أحِبّ مالِِه 
العربيه  الخيل  صاحب  ترى  لهذا  إليِه«،  وأَهلِِه 

متعلقاً بخيوله.
لفترات  الخيول  مالزمة  إن  قائالً،  ويتابع 
الحيوان  هذا  فهم  على  قادراً  تجعلك  طويلة 
األصيل، والتعلم منه أيضاً الصبر وضبط النفس 
والتحمل، والتعّرف أكثر على سالالته وأطباعه 
وطرق إنتاجه التي تحافظ على صفاء السالالت 

متشعب  موضوع  وهذا  جمالها،  على  للحفاظ 
العربي  الجمال  على  الحفاظ  عالم  في  وواسع 
المعروف  من  ألن  األصيلة،  العربية  للخيول 
للعرب أن الخيل مرادف للجمال العربي األصيل. 
ويقول: من شدة حبي وتعلقي بالخيل وعالم 
المسابقات  من  الكثير  في  شاركت  الفروسية، 
مشاركات  لي  إن  كما  اإلمارات،  داخل  المحلية 
هي  الخارجية  المشاركات  أهم  ومن  دولية، 
المملكة  في  الجديدة«  »مهرجان  في  مشاركتي 
المغربية سنة 2015 وكذلك مشاركتي  في دولة 
المملكة  في  مشاركتي  أيضاً  وهناك  الكويت 
في  الصوارى«  »بمهرجان  السعودية  العربية 
مسابقات   عدة  حضور  جانب  إلى  هذا  جدة، 

لبطوالت الجمال للخيول العربية األصيلة.
وعن أحالمه التي يتمنى تحقيقها، قال: أحلم 
في إنتاج وتدريب وتأهيل  خيول عربية أصيلة  

تذهب لبطولة العالم .

هيثم الكندي: الخيل 
مرادف للجمال العربي األصيل
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أصحاب الهمم

تبدد  وتحدياتهم  التفاؤل،  يمنحنا  إصرارهم 
االقتراب  بمجرد  لدينا  يتجدد  شعور  المستحيل.. 
من أصحاب الهمم، أولئك الذين تغلبوا على واقعهم 
ليرسموا أجمل تفاصيل الحياة، متجاوزين حواجز 

التحديات.
محمد التاجر واحد من الشباب الطموح، إذ ولد 
يعاني إعاقة ذهنية، لو استسلم لها الرتطم بواقع 
التي  بوالدته  محظوظاً  كان  الفارس  هذا  مرير. 
رفضت االعتراف بالمرض وأصرت على االحتفاظ 
بحلمها الجميل، فوقفت إلى جانبه، وركزت طاقتها 

لشحذ همته نحو التميز.
نصب  األم  وضعته  هدف  والنجومية  التميز 
عينيها لولدها محمد، وبذلت جهداً كبيراً للوصول 
إليه، فظلت تالزمه في كل صغيرة وكبيرة، وهي 
تبحث عن طرف الخيط الذي سيرشدها إلى حيث 
تطمح؛ إلى التميز. الحظت األم مبكراً شغف ابنها 
يشاهدها  حين  وسروره  بفرحه  وأحست  بالخيل، 
تطوير  في  واجتهدت  ففكرت  ظهرها،  يمتطي  أو 
قدرات ولدها محمد المتطاء هذه الهواية الصعبة، 
له  وخصصت  الفروسية،  أندية  إلى  واصطحبته 
أياماً للتدريب، فوجدت منه تجاوباً سريعاً وقناعة 

متزايدة تماماً كما كانت تتمنى.
األيام  مرور  ومع  بالخيل،  محمد  تعاظم شغف 
لفترات  بها  ويعدو  بنفسه،  ظهرها  يمتطي  أصبح 

اإعداد: خالد الظنحاين

طويلة، وأضحت رغبته في مرافقة الخيل واالعتناء 
وظلت  األخرى،  اهتماماته  جميع  على  تطغى  بها، 
والدته حريصة على تنفيذ رغباته، بعد أن أدركت 
في  عليهم  وتفوقه  النادي،  في  أقرانه  عن  تميزه 

المسابقات المقامة هناك.
سوف  للخيل  ابنها  عشق  أن  محمد  أم  تيقنت 
االختيار  عليه  وقع  وحين  الكثير،  يعوضها 
شعرت  ودولية،  محلية  سباقات  في  للمشاركة 
بالفخر والسرور، وضاعفت من جهودها التحفيزية 
نفسياً  وأعدته  وإصرار،  عزيمة  بكل  وساندته  له، 
حتى أضحى فارساً بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
ودامت  السباقات،  من  العديد  محمد  خاض 
السنوات  خالل  يتوقف  ولم  مركزه،  الصدارة 
األولى  والمراكز  الميداليات  حصد  عن  الماضية 
أصحاب  لفئة  تنظم  التي  السباقات  شتى  في 
الهمم، بمرافقة والدته التي وقفت في صفوف أول 
المشجعين له، إذ كانت ترافقه في مختلف الفعاليات 
والزيارات التي لم تقتصر على السباقات المحلية، 
العالمية،  البطوالت  بل في مشاركاته في عدد من 
التي  البلدان،  من  وسواهما  واليونان  سوريا  في 
حقق فيها مراكز متقدمة، كان آخرها في جمهورية 
فضية  بميداليتين:  منها  عاد  التي  العربية،  مصر 

وبرونزية.
اإلمارات  اليوم العب في منتخب  التاجر  محمد 

يحمل  الذي  الفروسية  في  الخاص  لألولمبياد 
رياضة  في  زمالئه  مع  الهمم  أصحاب  طموحات 
درب  على  والسير  العطاء  من  بمسيرة  الفروسية 
والرياضي،  األكاديمي  الصعيدين  على  النجاحات 
المجاالت  جميع  في  أحالمه  الفارس  يحقق  حتى 
األولمبياد  مع  المتعددة  مشاركاته  أن  خصوصاً 
الخاص اإلماراتي في البطوالت المحلية والخارجية 
والتي مثلت رسالة مهمة له لتنير طريقه الرياضي، 
وأشاعت السرور في نفسه وجعلته أمام تحد كبير 
ليطلق لنفسه العنان ويطوي »تاجر الذهب« صفحة 
على  دائماً  الهمم  أصحاب  ألن  عودة،  بال  العقبات 
قدر التحدي. وهنا يعرب التاجر عن فخره واعتزازه 
الخاص  لألولمبياد  الصيفية  األلعاب  في  بالتواجد 
التي أقيمت بأبوظبي عام 2019، ووصف مشاركته 
أبوظبي  استضافة  توقيع  مراسم  حفل  تقديم  في 
لأللعاب العالمية الصيفية »أبوظبي 2019« باللغتين 
اإلنجليزية والعربية بحضور صاحب السمو الشيخ 
نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد 
اللحظات  من  بأنها  المسلحة  للقوات  األعلى  القائد 
تاريخه  في  فارقة  وعالمة  ذاكرته  تبارح  لن  التي 
الذي  الكبير  االهتمام  أن  إلى  مشيراً  الرياضي، 
ظل  بالدولة  الهمم  أصحاب  لرياضة  سموه  يوليه 
يسعد كل منتسب لهذه الفئة وأولياء أمور الالعبين 

والالعبات ويشجعهم على ممارسة الرياضة.

محمد التاجر.. فارس يقهر المستحيل
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شخصيات

بايدن،  جو  األمريكي،  الرئيس  إعالن  منذ 
شغلت  العليا،  المحكمة  لعضوية  ترشيحها 
المشهد  جاكسون،  براون  كيتانجي  القاضية 
السياسي في واشنطن، فهذه السيدة، أصبحت 
بعد أن صادق الكونجرس الشهر الماضي على 
السوداء  البشرة  ذوي  من  سيدة  أول  تعيينها 
الواليات  في  محكمة  أعلى  في  قاضية  تعمل 
كان  لتعهد  إنجازاً  يعد  التعيين،  وهذا  المتحدة. 
البيت  إلى  االنتخابية  حملته  في  بايدن  أطلقه 

األبيض.
ومع مصادقة الكونغرس على اقتراح بايدن، 
القضاء  لتنويع  أهدافه  من  جزءاً  يعتبر  الذي 
والخبرة  والجنس  العرق  حيث  من  الفيدرالي 
محل  جاكسون  براون  كيتانجي  تحل  المهنية، 
القاضي التقدمي ستيفن براير )83 عاماً( الذي 
المقبل.  يونيو  نهاية  في  الخدمة  عن  سيتقاعد 
قضائية  هيئة  أعلى  المحكمة  ستصبح  وبذلك 
أمريكية مؤلفة من ستة أعضاء محافظين )بينهم 

امرأة(، وثالثة تقدميين كلهن نساء.
لم  وجودها،  من  عاماً   232 مدى  وعلى 
المتحدة  الواليات  في  العليا  المحكمة  تضم 
أحدهما  السود،  من  قاضيين  إال  صفوفها  في 
األسبق  الرئيس  عيّنه  الذي  توماس،  كالرنس 
يزال عضواً  1991، وال  عام  األب  بوش  جورج 

في المحكمة.
فإن  عاماً(   51( جاكسون  إلى  وبالنسبة 
لصعودها  تتويجاً  كان  منصبها  في  تعيينها 
من  أشهر  ثمانية  بعد  الفيدرالي  القضاء  عبر 
بدائرة  األمريكية  االستئناف  عملها في محكمة 
العاصمة، وهو الدور الذي تم اختيارها له بعد 
ثمانية أعوام قضتها كقاضية مقاطعة فيدرالية 

في واشنطن.
وغرد جو بايدن قائالً: »إنها واحدة من ألمع 
قاضية  وستكون  أمتنا،  في  القانونية  العقول 
استثنائية«، ثم قّدم القاضية في البيت األبيض 

مشيداً »بمؤهالتها االستثنائية«.
جداً،  طويلة  »لفترة  األمريكي  الرئيس  وقال 
لم تكن حكوماتنا ومحاكمنا تشبه أمريكا، أعتقد 
تعكس  محكمة  لدينا  تكون  لكي  األوان  آن  أنه 
تملك  مرشحة  مع  أمتنا  وعظمة  مواهب  كل 
مؤهالت استثنائية«، مشيداً بعملها في القطاعين 

الفيدرالي والخاص.
من جهته قال الرئيس األسبق باراك أوباما إن 
»القاضية جاكسون تشكل مصدر إلهام للنساء 
بأهداف  الطموح  لهن  يتيح  ابنتي،  مثل  السود، 

أعلى«.

 999 - خا�ش

للرئيس  األول  هو  جاكسون  تعيين  ويعد 
األمريكي بايدن في المحكمة العليا، المؤلفة من 
9 قضاة ومهمتها السهر على دستورية القوانين 
وحسم النقاشات المهمة في المجتمع األمريكي.

نقطة  كان  هارفارد  لخريجة  بايدن  اختيار 
الذين  الجمهوريين  لبعض  بالنسبة  اعتراض 
خريجي  من  لقضاة  المفرط  بالتمثيل  نددوا 

في  و»يال«،  »هارفرد«  مثل  النخبة  جامعات 
المحكمة العليا.

وانتقد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ 
»إن  قائالً:  جاكسون  تعيين  ماكونيل،  ميتش 
القاضية جاكسون هي الخيار المفضل للمصالح 

المالية القاتمة ألقصى اليسار«.
الجنوبية  كاروالينا  عن  السيناتور  وانتقد 

نجمة األمريكيين
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»فرع  قائالً:  كيتانجي  اختيار  غراهام  ليندسي 
يال-هارفرد للمحكمة العليا ال يزال يعمل بشكل 
كامل«، ملمحاً إلى أن هذا األمر يخلق هيئة من 
في  الحقيقية  الحياة  واقع  عن  منفصلة  النخب 
أمام  رضخ  بايدن  الرئيس  أن  واعتبر  أمريكا. 

»اليسار الراديكالي«.
يأتي اختيار القاضية جاكسون فرصة إلدارة 
للناخبين  تثبت  كي  بايدن  األمريكي  الرئيس 
السود الذين أنقذوا حملته لالنتخابات التمهيدية 
في  لهم  وعوده  تنفيذ  بإمكانه  أن   ،2020 في 
أعقاب الهزيمة األخيرة للتشريع المتعلق بحقوق 
»سي  شبكة  أجرته  استطالع  وفق  التصويت. 
بي إس«، فإن األمريكيين السود من أهم داعمي 
بايدن. وكان بايدن وعد خالل حملته االنتخابية 
في  سوداء  قاضية  ُيعيّن  بأن   2020 عام  في 

المحكمة األمريكية العليا.
وعلى مدى 232 عاماً من وجودها، لم تضم 
المحكمة العليا في الواليات المتحدة في صفوفها 
إال قاضيين من السود أحدهما كالرنس توماس 
األب  بوش  جورج  األسبق  الرئيس  عينه  الذي 

وال يزال عضواً في المحكمة.
وهي  جاكسون  براون  كيتانجي  نشأت 
جراح  من  ومتزوجة  فلوريدا  في  البنتين  أم 
كلية  من  شهادة  على  حائزة  وهي  مشهور، 

الحقوق في جامعة هارفرد العريقة.
تمتلك الخبيرة القانونية الالمعة خبرة واسعة 
في النظام الجنائي، وفي حين أن غالبية القضاة 
فإن  كمدعين،  يتميزون  المستوى  هذا  على 
جاكسون عملت إلى جانب متهمين، حيث عملت 
على مدى عامين كمحامية في خدمة المساعدات 
القانونية في واشنطن دافعت خاللها عن متهمين 

ليس لديهم اإلمكانات لتوكيل محامين.
وعاشت جاكسون طفولة مستقرة في كنف 
والدها  عاد  فلوريدا،  في  المعلمين  من  عائلة 
بعد ذلك إلى كلية الحقوق وأصبح محامياً في 
مجلس إدارة المدرسة، فيما رقيت والدتها إلى 

منصب مديرة.
فازت جاكسون بمسابقة الخطابة حين كانت 
في المدرسة الثانوية، ثم دخلت جامعة هارفرد 
العام  القطاعين  في  خبرات  واكتسبت  العريقة 
براير.  للقاضي  كمساعدة  وعملت  والخاص، 
باراك  الديمقراطي  الرئيس  عينها   ،2013 وفي 

أوباما، قاضية فدرالية في واشنطن.
جاكسون  األميركية  القاضية  خضعت 
المتحان النظر في تعيينها في المحكمة العليا، 
السود.  لألمريكيين  »نموذج«  أنها  مدركة 
طويلة  استماع  جلسة  خالل  جاكسون  وقالت 
أمام أعضاء من مجلس الشيوخ مكلفين تقييم 
من  )اختيارها  الحين،  ذلك  »منذ  ترشيحها 
بايدن( تلقيت الكثير من الرسائل والصور من 
فتيات صغيرات من كل أنحاء البالد، أعربن فيها 
عن حماستهن... ألنني امرأة، امرأة سوداء، هذا 

يعني الكثير للناس«.
وقدمت تحية لكل األشخاص الذين ساعدوها 
في االرتقاء إلى هذا المستوى بدءاً من والديها 
بتراثهما  التعبير عن فخرهما  أجل  »من  اللذين 
واألمل في المستقبل، منحاها اسماً أوالً أفريقياً، 

كيتانجي أونييكا، وهو يعني الفاتنة«.
الفصل  »عانيا  اللذين  لوالديها  وخالفاً 
العنصري شخصياً« و»كان عليهما أن يواجها 
ولدت  ألنها  »محظوظة«  كانت  كثيرة«،  عقبات 
بعد النضاالت الكبيرة من أجل الحقوق المدنية 
في الستينيات والتي أدت إلى إسقاط العديد من 

القوانين العنصرية.
من  جاكسون  براون  كيتانجي  تمكنت 
حيث  فلوريدا،  في  مختلطة  بمدارس  االلتحاق 
على  وحصلت  البالغة،  مسابقات  في  تميّزت 
وتمتعت  المرموقة  هارفرد  جامعة  من  شهادة 
لتصبح  كمحامية  بدأتها  ثرية  مهنية  بمسيرة 
قاضية فدرالية فيما كانت تبني عائلة مع جّراح 

أبيض مشهور.
في  أصبحت  بعدما  اآلن،  جاكسون  وتأمل 
المحكمة العليا، في أن تسهم مسيرتها المهنية 
في زيادة »ثقة« األمريكيين األفارقة في النظام 
المحاكم  أن  الناس  »سيفهم  وقالت  القضائي. 

مثلهم، وأننا نحن القضاة مثلهم«.
تيد  الجمهوري  السيناتور  سألها  وعندما 
السود  والناشطين  المفكرين  بعض  عن  كروز 
وعن مدى معرفتها بـ»النظرية العرقية النقدية« 
للعنصرية،  المؤسسية  الجوانب  تحلل  التي 

أجابت برسالة عالمية قائلة »إنها لحظة يجب أن 
يفخر بها جميع األمريكيين«.

منتصف  انتخابات  من  أشهر  سبعة  وقبل 
الوالية، استخدم العديد من النواب المعارضين 
مواضيع  عن  للتحدث  هذه  االستماع  جلسة 
الجريمة،  محاربة  مثل  االنتخابية  حملتهم 
القصر  ومعالجة  اإلجهاض،  ومناهضة 

المتحولين جنسياً...
ومن دون أن تحيد عن نبرتها اللطيفة، رفضت 
وأكدت  األيديولوجية،  معركتهم  إلى  االنجرار 
و»نزاهتها«.  و»استقالليتها«  »حيادها«  مراراً 
اتهامات  مواجهة  في  انفعاالً  أظهرت  لكنها 
والتي  الجنسيين«،  »المتحرشين  مع  بالتهاون 
لساعات.  الجمهوريين  النواب  بعض  رددها 
الواقع” مشيرة  أبعد ما يكون عن  »هذا  وقالت 
إلى أنها “ما زالت تعاني كوابيس حتى اليوم« 

بسبب هذه الملفات.
كوري  األسود  السيناتور  قال  ذلك،  وبعد 
بوكر »كيف يجرؤون على القول إنك متساهلة؟« 
موضحاً أن جاكسون كانت تحظى بدعم نقابات 
شرطة ومدعين عامين سابقين وأن العديد من 

أفراد عائلتها خدموا في السلك األمني.
»أنت هنا ألنك تستحقين ذلك« و»لن  وتابع 
أكثر  »أنت  مضيفاً  مني!«  فرحتي  أحد  يسرق 
آسف،  لكنني   )...( أو جنسك  لونك  من  بكثير 
واليوم  أو قريبتي،  أمي  أرى  إليك،  أنظر  عندما 
أنت نجمتي، أنت رسالة أمل: هذا البلد يتحسن 

أكثر فأكثر!«. 
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د. �سمر ال�سام�سي

هناك فوق أرض الصراع غزل من نوع خاص، تتبارى فيه القلوب، رغم قسوة الواقع، حيث 
غازلت زوجة أحد المقاتلين زوجها قائلة، سالم عليك من الروح إلى الروح يا رجالً بنكهة دالية 
العنب، تسكر نفسي والكأس مرفوع الرتب، من مثلك يأتي فاتحاً صدره للحروب الموبقات ،ليجز 
رأس فتنة النزوات، ويسن سيوف حبه ليسيل دم الضغينة إن المست صدري، وأنا العالقة بين 
أوردتك، فال تزاحمني نون على مشاعرك، سالم عليك وأنت الذي يجلب النهار على عجل، ويسرد 

الغزل في الصباحات ُقبل.
ثم تمسك ستار الليل بيديك الحالمتين بمسرح المشاعر تعانق رواية من تنهيدة وشغف تتأوه 
الشهقة  تنسج طيف  أنت؟!  فأي رجل  الشجن،  مفاتن  على  البطولة  دور  وتمارس  الصدور  منه 
)الشغف( وتدير رحى األحالم إلى سكرة العشق تطحن يباس الخوف على وجدان األحاسيس 
وتغيثها بالمطر، وتزرع حول أحضان الرغبة زهور األشواق ال يقتلها جاسوس الفكر، بل سكينة 
معجونة بلذة الليل العاشق للعناق يرخي جديلته لتنهي فتوحاتك أول الفجر قائالً سيدتي من أنت 
لتجعليني عارياً من النون )جميع ما يشغل اإلنسان( إالك أمارس الحياة ومحرك يهديني األمل؟! 
فسالماً سالماً عليك يا سيدة الجمر، ال ينهه رماد يسكن مخدع الوهم وإن كان من الحطب، 
فتأخذني الحوارات لسرد ذكرياتي معك كلما أتقنت فن اللغة معها علت مجازات النبض وامتدت 
بالغة سعادتي على جسد الرغبة ألصبح معها رواية من لغة مشاعر ال سواها، وأقبض يدي على 

قلبي، ما خفت يوماً لكنك وجعي، تديري رحى األحالم لطحن طيف شقاوتك أمامي.
أأستطيع أن أتوه في وطن ال تكوني به بيتي وكياني؟! أمارس الردة )الغفلة( في مخيلتي فلست 
ممن يرتد لكن جنوني المحارب بعينيك يغويني، كلما عانقت الواقع تسقط رؤوس فتنة الغياب، وأنا 
أنتصر بك، فشراسة حضورك طاغية يهدم لذة اآلخرين باجتياحي لقلبك، فأنا المملوك رغم ملكي 
وأنت سلطانة قلبي، تصدرين الحياة بقوانين جذبي، فأصبح كقيس تائه الخطوة يعربد به الظن إن 

كتبت وثيقة غياب عن قلبي من مثلي أسير في سجونه ما دمت لن تفك قيدي.
وأخيراً أحبك وحروف اللغة عصية في جمع عشقي، بالغة الروح ال ترضى بتورية شوقي، وال 
مجاز يجاوز شغفي، أنا العرين العاري من قوته إن كانت لبؤة الحب ليست في صدري أنت لي 
وحدي أقاتل مهما جار الزمان على عهدي، مخلصاً أجدد الوالء والوعد مهما حمى الوطيس في 

أرض المعارك.

أرض المعارك
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بحور القوافي
إشراف: خالد الظنحاني

k.dhanhani@yahoo.com

َواِفْي َسْرج السِّ

قالوا..

إن »إكسبو 2020 دبي« أعطى فكرة عميقة عما 
وتعارفها  بتعاونها  اإلنسانية  إليه  أن تصل  يمكن 
أن  ذلك  عظيمة،  إمكانات  من  الثقافي  وتبادلها 
العالم في  وأن  البشرية تملك إمكانات كبيرة جداً 
مرحلة جديدة من التطور والتكامل وتحقيق الحياة 

الكريمة لإلنسان أينما كان.

   أمل السهالوي
                                 شاعرة إماراتية

ْرِمِكْي شعر: عوض بن حاسوم الدَّ

ــْك.. َيـــــا ِمـــــــَســـــــاَءاْت اْلَــــــــَراِفــــــــْي؟! ــ ــ ــِت ــ ــ ــْش ــ ــ َمـــــا َوَح

ــْي ــاِفـ ــَجـ ـ ــتِّ الـ ــن  ــ ــْص ــ ِغ اْرِتــــــــــَوى  ــا  ــ َمـ أْدَرى..  ــه  ــ ــلّ ــ ال

َحـــــاِفـــــْي ِرْحــــــــــت  ْو  الــــــفــــــؤاد  ْعـــــــــــــت  َودَّ َيــــــــــْوم 

ــْي ــ ــ ــَواِف ــ ــ ــْك.. ِق ــ ــ ــاِب ــ ــ ــَي ــ ــ ــْي ْغ ــ ــ ــلِ ــ ــ ِكـــــــّل َلـــــْيـــــلِـــــْه.. أْم

ــْي ــ ــاِف ــ ــَف ــ ْه ِفـــــــْي ِض ــــــــــــِزْن َمـــــــــدِّ ْوَلـــــــــْن َســــــــاْق اْلِ

ــت ِذْكــــــــــَرى ْوَلـــــْيـــــت ِبــــــْكــــــره.. َمـــــا ِيـــــَواِفـــــْي ــ ــْي ــ ِج

ــْي ــ ــاِف ــ ــَي ــ ــِف ــ اْل ِوْهــــــــَو  ـــــــــــِزْن  اْلِ ِم  َبــــــاْرَحــــــْل  َوْيـــــــن 

ــْن أْذَرْيـــــــــــت َجــــاِفــــْي ــ ــ َمـــــا َعـــــَرْفـــــت اْلـــــــَبـــــــْرد.. َلـ

ْوِمـــــــــْن ِغــــــــَدا ِلــــــْى ِمــــــْوِحــــــْش اْلِـــــْيـــــَعـــــاْد َواِفــــــــْي

ــْه َمــــّرَطــــاِفــــْي ــ ــِس ــ ــْم ــ ــف َبـــــــاْدَفـــــــا.. ْوُنــــــــــْور َش ــ ــْي ــ َك

ــر ِوْدروبــــــــــــــه ِخــــَفــــاِفــــْي ــ ــب ــ ــصَّ ــ ِكـــــْنـــــت أِظـــــــــّن ال

ــْي ــ ــَواِفـ ــ ـ ــسِّ ــ ــْي أْســــــَرْجــــــت الـ ــ ـ ــنِّ ــ ِمـــــــْن ِذَكـــــــْرِتـــــــْك َكـ

ـــــــْه؟!  ــْت ِســــــْنــــــدَيــــــاِنــــــْك َشــــــــــــــْوق.. ِلـــــــيِّ ــ ــ ــفَّ ــ ــ ــلَ ــ ــ ْوَمـــــــــــا ِت

ــــــْه ْحــــــــــت.. ْبــــــِيــــــَديِّ ِبــــــــاْخــــــــِتــــــــَيــــــــاِرْي.. َيــــــــــــْوم َلــــــــــوَّ

ــــْه ِفــــيِّ ـــــــــِضـــــــــْر..  اْلِ ــــــــــــــــُرْوح  اْلِ َيـــــــا  ــى..  ــ ــ ــقَّ ــ ــ ــَب ــ ــ ِت ِوْش 

ـــــــــْه ْهـــــــــت اْلــــــــِقــــــــِصــــــــْيــــــــد.. األْبـــــــــِجـــــــــِديِّ َلـــــــــــْن َكـــــــــرَّ

ــــــْه ــــــــْت ِشــــــــَمــــــــاِلــــــــْه ِقــــــــلْــــــــت: َحــــــيِّ ــا َهــــــــبَّ ــ ــ ــَمـ ــ ــ ـ ــلِّ ــ ــ ِكـ

ـــــْه الجــــــــل َمــــــــا ِيـــــــــــْذَبـــــــــــْل.. َعــــــلَــــــى َمــــــــــْوِعــــــــــْدك َفـــــيِّ

ـــــْه ــــــــــــــــــــّي.. َحـــــيِّ ــــــــُعــــــــوْن ْظـــــــَعـــــــاْيـــــــِنـــــــْه.. ِواْلَ ِوالــــــــظِّ

ــــــــْه ـــــــاِكـــــــْي ِنــــــــِديِّ ِواْلـــــــــــــــَوَعـــــــــــــــْد.. َمـــــــــا َبـــــــــــّل ِشـــــــبَّ

ـــــْه! َعـــــلَـــــيِّ ـــــــــــْه..  لِّ الـــــــــــدَّ َبــــــــاِقــــــــْي  ْر..  أَدوِّ ِقــــــْمــــــت 

ــْه ــ ـ ــيِّ ــ ــِكـ ــ ـــــــْم َحـ ــــــْمــــــت.. ِوْتـــــــَيـــــــتَّ ـــــــــلْـــــــــِنـــــــــْي الــــــصَّ ِواْرَتَ

ــــــْه!! َلــــــــــنْ َمــــــــــّد اْلـــــــــَيـــــــــاْس ِلـــــــــــــْي.. َكـــــــــــــٍف.. ِخــــــلِــــــيِّ

ـــــْه ــــــــِمــــــــْل ِســــــــــــَوى َفــــــــــْرَقــــــــــاْك َســـــيِّ ِواْنــــــــــــــت َمــــــــا َتْ
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شعر: هاجر عمر ـ مصر لست هنا
لل�ساعرات فقط:

شعر: خليفة مصبح الكعبي

عبور سبيل

للمرة األولى أتى آذاُر
لسَت هنا..

وال وَقفْت
اِكَك اليوَم الحمامْة على شبَّ

للمرِة األولى وغارَك ال نبيَّ بِه
فتلَك المرُة األولى أجيُء

ولسَت تمنحني ابتسامْة
للمرِة األولى

أنا ما قلُت فيها
كلُّ عاٍم أنَت طيبُّ

كلُّ عاٍم في سالمْة
للمرِة األولى بال شمٍع

وال ورٍد
وال حتى مجرِد ) طبطبْة(

العيُد هذا العاُم يا أبتي
له شكُل القتامْة

قْل لي
لمْن سأقولها؟

وألنَت أبعُد من بعيْد
ستمرُّ أيامي بدونَك

ال يزوُر البيَت عيْد
أبتي اطمئْن

أمي وإخواني بحزٍن
والحياُة بال جديْد
دتني وأنا كما عوَّ

جبٌل..
وينخُر حزُن أيامي عظامْه

أبدو كمثلَِك

ألُف طيبٍة
وأضحُك للجميِع

وبي صرامْة
َة وأواجُه الريَح العفيَّ

ال انحناَء
وال أخاُف

فأنَت قد علمتني كيَف الكرامْة
قْل لي بربَك كيف حالَك؟

هْل تراني؟
أنَت أوصيَت الفراشَة

أْن تظلَّ بغرفتي؟
مازلَت أطيَب طيٍب

مازلَت ترسُل لي عالمْة
اليوَم عيدَك

طــويــل ــك  ــ ــال ــ ب َخــــــل  صـــــــدرك  َضــــــج  إن  ــي..  ــ ــق ــ ــي ــ رف

ــى يــــا ْبـــــَعـــــدي مــســتــحــيــل ــ ــمَّ ــ ــَس ــ ــه ت ــ ــاج ــ ــه ح ــيـ مــــا فـ

ــه بـــــــــــــــارزاق الـــــــاليـــــــق كـــفـــيـــل ــ ــ ــل ــ ــ ــك ال ــ ــ ــذل ــ ــ ك

ــر ســبــيــل ــ ــاب ــ ــك واْنـــــــــت ع ــ ــوت ــ ــد م ــ ــْعـ ــ ــا َبـ ــ ـــــْر مبـ َفـــــكِّ

ــل ــي ــل ــق ال ــاك  ــ ــط ــ ع ــن  ــ مـ إالَّ  متـــلـــك  ــا  ــ مـ ــت  ــ ــْنـ ــ ِكـ وان 

ــل ــي ــخ ــار وقــــتــــه ب ــ ــ ــا األجـــــــــــودي لـــــو صـ ــ ــط ــ ــذا ع ــ ــ كـ

َحـــْيـــل بــالــعــمــر  دام  حــــــــاِوْل  ــــْعــــم(  )والــــنِّ َعــــَشــــان 

ْوِقــــْيــــل قـــــــاٍل  جـــــــاش(  )رابــــــــط  ْذراع  ــوي  ــ ــل ــ ي مــــا 

ــل ــزي ــْط بـــِعـــلْـــٍم ج ــ ــلِ ــ ــْق ــ ــد الـــــَعـــــَرْب َي ــ ــْن ــ ــل ِع ــ جـ ــرَّ ــ والـ

ــرك طــويــل ــ ــم ــ ــل ع ــ ــْع ــ ــم ِمــــّنــــي ج ــ ــلْ ــ ــِع ــ ِخـــــــْذ آِخـــــــر ال

والـــــغـــــن والــــــــــــــزن  الـــــــتـــــــشـــــــاؤم  أشــــــــــــوف  عــــــــــاد  ال 

) )ِيـــــــــَنْ َوْقـــــــِتـــــــْك  ِوْظــــــــــــروف  )ِيــــــَبــــــى(  عــــزمــــك  دام  ــا  ــ مـ

لـــــــو الــــتــــنــــاهــــيــــد ِبــــــْحــــــلــــــوق الــــــــرجــــــــال اْنــــــــِشــــــــنَْ

ــك مــــــــــــاٍل وقــــــــــــوم ْوإِبـــــــــــــــْن ــ ــع ــ ــف ــ ــن ــ فــــــــي يــــــــــوم مــــــــا ي

ــي ِزَبـــــــــْن ــ ــال ــ ــي ــ ــل ــ ــل ال ــ ــْخـ ــ ــه بـ ــ ــ أْبــــــــــــــَرْك ِمـــــــــْن ْبـــــِخـــــْيـــــل ب

َْ ِلــــــــــن واالَّ  متـــــــر  مـــــــن  ِعـــــْيـــــشـــــتـــــه  ولــــــــــو  يــــعــــطــــي 

ِْ )قــــــنــــــاعــــــتــــــي( كــــــــل َشــــــــــــٍي صـــــعـــــب يــــــــاِكــــــــل ِتــــــــــن

َْ ْوِجـــــــــــــــن خــــــــــاف  ــــــــــــــــــام  األيَّ عـــــنـــــا  مــــــــن  إذا  إالَّ 

ِوْيــــــــَهــــــــنِْ ـــــــتـــــــي  ِذمِّ فــــــي  ْيــــــَخــــــِســــــْن  الـــــــهـــــــزال  واالَّ 

) ــــــــــْت يـــــــزيـــــــدك ِغـــــــــــِنْ ــك والَــــــــــيِّ ــ ــ ــْي ــ ــ ــِي ــ ــ ــْح ــ ــ )اَلـــــــــــــي ِي

هْل لديَك بجنِة الرحمِن عيٌد؟
والمالئكُة الكراُم

تطوُف حولَك
كنَت تعشُق من يدي الحلوى

فهْل أعطوَك من حلواَي؟
قْل لي

؟ ترتدي جلبابك البنيَّ
تمشي في وسامْة؟

حرفي هديُتَك األخيرُة
يا أبي

عيٌد سعيٌد
رغَم أني لْن أراَك

فهل يجيُء إلىَّ صوُتَك هاتًفا
لتقوم في قلبي القيامْة.
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بحور القوافي

أدب عالمي 
خوسيه غارسيا

ولد الشاعر الفلبيني خوسيه غارسيا فيال في عام 1908 في مانيال، ثم هاجر 
المتحدة  الواليات  1930، وأمضى حياته في  المتحدة في عام  الواليات  إلى 
1973 جائزة  الفلبينية في عام  الحكومة  1997، منحته  حتى وفاته في عام 
األدبية  وإسهاماته  لمكانته  تقديًرا  اآلداب؛  في  الوطنية  الفلبينيين  الفنانين 
القيمة. اشتهر بمجموعاته الشعرية وقصصه القصيرة، حيث أصدر المجموعة 
الشعرية األولى في عام 1942 وكانت بعنوان »ها أنا ذا، وصلُت« التي حظيت 
األكاديمية  جائزة  على  المجموعة  هذه  حصلت  كما  وإعجابهم،  النقاد  بثناء 
األمريكية للفنون واآلداب، ونالت جائزة الشعر من جمعية الشعر األمريكية. 
و»أصوات  شاب«،  »هوامش  مثل:  المتميزة  األعمال  من  العديد  له  إنَّ  كما 
عديدة«، و»قصائد 55«، و»في مديح الحب«، و»مجموعة قصصية« و»قصائد 

دوفكليون«. 
الفلبين وأدبائها، فهو شاعر وقاّصٌ وناقد  يعتبر خوسيه من أشهر شعراء 
الناطقين  الفلبين  كتَّاب  من  األول  الرعيل  قائمة  على  النقاد  ورسام، وضَعه 
النثر، والشعر  تاريخ  اإلنجليزية، وهو صاحب بصمات واضحة في  باللغة 
الفلبينيِّ المكتوب باإلنجليزية. ولقد كانت أعماله محل تقدير النقاد واألدباء 

في عصره.
إنَّ شهرة خوسيه الحائز على تقدير الوسط الثقافي العالمي في ذلك الوقت، 
والتغييرات اإلبداعية التي أضافها إلى الشعر قد انعكست على أجيال الكتاب 
والذي  الشعريَّ  مذهبه  أنَّ  خوسيه  أدب  في  المميز  الشباب.  من  الفلبينيين 
األدبية  الفلبينية  التقاليد  ، والتجريديِّ متسق ومتوازن مع  بالشكليِّ ُيوصف 
المدونة باللغة التاغالوغية واإلسبانية منذ بداية القرن التاسع عشر، وحتى 

نهاية عقد العشرينيات من القرن العشرين.
على  تغييرات  أدخل  حيث  القصيدة؛  بنية  في  ابتكاراته  خوسيه  عن  ُعرف 
القافية، وُنسب إليه أسلوب »قصيدة الفاصلة« و»تكرار الحروف المعكوسة«، 
بقوله:  الجديد  األسلوب  هذا  يشرح  نجده  »الفاصلة«  لقصيدة  تقديمه  ففي 
»إنَّ الفاصلة جزء أساسّيٌ وال تنفصل عن بنية القصيدة؛ فهي تنظم حركة 
إلى أقصى درجة  اللفظية وإيقاعها، وتمكِّن كل كلمة من الوصول  القصيدة 

نغمية لتصبح قابلة أكثر للقياس«.
القافية،  في  جديًدا  أسلوًبا  ُيعد  والذي  المعكوسة«،  الحروف  »تكرار  أما 
فيقول عنه خوسيه: »إنه أسلوب مبتكر لم ُيستخدم من قبل في تاريخ الشعر 
 ، اإلنجليزي، ويظهر عندما ُتعَكس الحروف الصحيحة في نهاية المقطع اللفظيِّ

أو آخر حرف في الكلمة مع نهايات أبيات القصيدة«. يقول:
قبل كل شيء،

يجب أْن تكون القصيدة ساحرة البيان
موسيقية… كتغريد نورس البحر

عليها أْن تحلق بإثارة
كطير يحمل سرَّ البراعة

أْن تكون كالكأس، رقيقًة
تشع دفئًا ومشاعر

يجب أْن تكون دقيقة كالسهام الصائبة
وأْن تنحني كالزهرة - تواضعاً

أن ُترهف لها اآلذان
وهي تتماهى كحمامة، وتتمايل كغزال

يجب أْن تكون بعيدة المنال
كسعي حثيث إلى المحبوبة

وبعد كل شيء،
أريد أْن أحلق عاليًا

بنفحات قصيدة سماوية.

أعالم عربية
عمر أبوسالم

ُولد الشاعر واإلعالمي الراحل عمر أبوسالم في إربد، وحصل على 
شهادة البكالوريوس في الحقوق من جامعة دمشق سنة 1970.

 ،)1969/1970( األردنية  اإلذاعة  في  للبرامج  ومقّدماً  مذيعاً  عمل 
ثم انتقل للعمل في اإلعالم ومذيعاً للبرامج بدولة اإلمارات العربية 

المتحدة.
له  فكانت  فيهما،  أبدع  معاً، وقد  والشعر  اإلعالم  أحب  الذي  وهو 
صوالت وجوالت عدة فيهما. إال أنه رحل عن الحياة، ليمضي ويحط 
رحاله عند ربه، تاركاً وراء ظهره فيضاً من بصمات ال تزال تلمع 
بين دفاتر الشعر وأثير اإلعالم، رحل عن الدنيا بعد أن غرس محبته 
في قلوب كل من عرفوه، وهو الذي كان ابن جيل مؤسسي تلفزيون 
دبي. الراحل أحب وطنه كثيراً، وكتب فيه شعراً ونثراً، وترك في 
اختالف  على  الوطن  أبناء  عند  تذكره  لتظل  عدة،  قصائد  حضنه 

أجيالهم.
رافق  الذي  وهو  سالم،  أبو  عمر  الراحل  عرفوا  الذين  هم  كثر 
ميكروفون اإلذاعة لسنوات طوال، وقد أحبوه، ومن بينهم المسرحي 
عبد اإلله عبد القادر، الذي كتب فيه: »الشاعر المبدع عمر أبو سالم، 
مع  الليل«،  »مرافئ  إلى  يستمع  أن  بعد  إال  ينام  ال  المستمع  كان 
المختارات الشعرية المنوعة التي ينقل المستمعين عبرها، إلى عوالم 
للمستمع أجمل االختيارات الشعرية العربية«،  الرومانسية، مقدماً 
آنذاك كان الراحل نجماً في إذاعة دبي التي تأسست في عام 1971، 
قلوب  في  تربعت  وقد  الناطقة  اإلعالم  ألسنة  أحد  الحقاً  لتصبح 
الناس، حيث رافق الكثير من مذيعيها مثل صالح عويس وزوجته 
اإلعالمي  خطوات  وغيرهم،  قرعان  وفارس  حالوة،  وثائر  سهير 
الراحل الذي لمع نجمه أيضاً في سماء الشعر، حيث ارتبط بعالقة 
آنذاك  رفيقه  كان  الذي  ثاني،  راشد  أحمد  الراحل  مع  جيدة  أدبية 
تجربته  مع  تواصل  على  أبقاه  ما  الثمانينيات،  في  زيارته  وتعود 
ثاني خير »من يقرأ  الراحل أحمد راشد  الشعرية، حيث وجد في 

الشعر وينقده«.
اإلعالمي  المكتب  إلى  األخيرة  سنواته  في  انضم  الذي  للشاعر، 
لحكومة دبي، حضور أخالقي جميل يقابله حضور شعري متميز 
بفضل »رنة صوته« الخاصة، وهو الذي كتب العديد من القصائد 
التي مكنته من اعتالء عرش الشعر، وكان دائم التواجد في أمسيات 
عنوان  التي حملت  تلك  أشهر قصائده  بين  العرب«، ومن  »ديوان 

»روح اإلمارات« حيث يقول في مطلعها:

اإلماراْت التي تزهو اختياال 
في جبين الكون نوٌر يتالال

أرضها بالحسن تلتف فتبدو
نجمًة تزداُن سحراً وجماال
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 اأمثال �ضعبية:

- اللي ما عنده عمل يكاري له جمل واللي ما عنده حيله يلعب التيله:
من األمثال التي تدعو للعمل واالبتعاد عن الفراغ والبطالة .

- الزبيبة ما تشبع لكنها تطيب الخاطر: 
من األمثال التي تدعو إلى مساعدة المحتاجين.

- من بغاه كله خاله كله: 
من طمع طبع من األمثال التي تنتقد الطمع وأهله.

    كلمة ومعنى
هزع:

قال شاعرنا عبدالله بن سليم:
شرتا المغيب الاليب

         المبرد بالسموم
هزع روس الرقايب

        من مرتفع الحزوم
خذ يا مير الهبايب

        مني عساك تدوم
سالم في كتايب

        بالعنبري مختوم
وقوله »هزعه« في البيت الثاني أي أنه أمال أو اقتلع أو كسر، وهي فصيحة، 

فلقد جاء في لسان العرب:
هزعه يهزعه هزعاً وهزعه تهزيعاً: كسره فانهزع أي انكسر واندق. وهزعه 

دق عنقه.
وانهزع عظمه انهزاعاً إذا انكسر وقد، وأنش: لفتا وتهزيعاً سواء اللفت أي 

سوي اللفت، ورجل مهزع وأسد مهزع من ذلك.
وهزعت الشيء: فّرقته.

وفي حديث علي، كرم الله وجهه إياكم وتهزيع األخالق وتصرفها من قولهم 
هزعت تهزيعاً كسرته وفرقته.

كنايات مالحية

)البحر ما ينكبس( 
يعني: البحر ال يردم

مهما  أنه  إلى  هنا  واإلشارة  الحميدي،  أورده  وقد  العمانية  الكنايات  من 
استطاع اإلنسان أن يردم سواحل بلده فإنه ال يستطيع أن يردم البحر حتى لو 
اجتمعت معه اإلنس والجن على عمل واحد، والمعروف جغرافياً أن 75% من 

مساحة الكرة األرضية هي بحار و25% منها يابسة. 

)قلب ْسِمجه(
معناه: كأن قلبه قلب سمكة، وهو يضرب في البالدة وعدم اإلدراك أو في 
ثانية سواء من أسماك  الخطر في أي  السمكة تتوقع  إن  الخوف حيث  كثرة 
صغيرة أو كبيرة أو من حيوانات فقارية أو هالمية، فهي دائمة الخوف، وهو 

قريب من )قلبك دليلك(، وكذلك قريب من قول الجهيمان : أرانب يا قلبي.
ويورده بعضهم: »قلبه قلب اسمجه«، أي إنه كثير الخوف، بل أدق حركة 
تثر خوفه، فهو ال يهدأ على حال تحسباً ألي طارئ وهذه الكنايات تطلق على 

الضعفاء الذين ال يملكون الشجاعة واإلقدام.

رمستنا
)رجل  ريح:  هب  القهوة(،  فيه  تدق  هاون  المدافع،  من  )نوع  هاشمي: 
شجاع، نافع(، هود: )لفظة استئذان، ويكون جوابها ْهدا(، هدوم: )مالبس(، 
هَدم: )داخ(، هرده: )حالوة طحينية( هاللي )نوع من النخل(، هلّه هلّه في 
العيال )أصلها الله الله في األوالد، أو اتق الله فيهم(، همبا: )المانجو(، هميل: 
)مطر(، هوير: )سار في الهاجرة أي نهاراً(، هوريد: )لعبة شعبية(، هيرات: 
)مغاصات اللؤلؤ(، َهيّد: )إصبر(، هيور: )الغداء المتأخر(، هيَّوه: )نعم وهي 

لفظة نسائية في العادة(، هواوي: )رجل مغرم(.

هب ريح
»الحمــد للــه أنجزنــا مــا عاهدنــا عليــه العــامل.. نظمنــا دورة اســتثنائية بقيــادة وفكــر قائــد 
يجيــد التعامــل مــع التحديــات.. شــكراً أخــي محمــد بــن راشــد، وشــكراً لــكل فــرق العمــل 
يف إكســبو 2020.. وعميــق األمنيــات بالتوفيــق لليابــان الصديقــة يف تنظيــم معــرض إكســبو 

.»2025

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

 ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة 
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الكلمة و الظل

تحول شهر رمضان منذ سنوات إلى ما يشبه 
المناسبة الكبرى لعرض أكبر كّم من المسلسالت 
والمواد الدرامية سواء بالمغرب أو بالعالم العربي. 
يصاحب ذلك حركية غير عادية في مجال السجال 
حاالت  إلى  أحياناً  تصل  والتي  والمشاحنات 
استقطاب عنيف ال تقف عند حدود النقد والجدال 
المحض بل تتعداهما إلى مواجهات هي في األصل 
تجييشية  و  انفعالية  بامتدادات  فكرية  مقارعات 
أحياناً بين قوى »محافظة« و أخرى »تقدمية« بشأن 
المضمون القيمي للدراما المعروضة. هكذا تحول 
الفن عموماً إلى فضاء للصراع القيمي تنكشف فيه 
االستقطابات والتباينات الحاصلة بين الناس، وقد 
انتقل األثر الفني من إبداع جمالي بحسب جوهره 
لهذا  القيمية  التوجهات  لها خدمة  يراد  إلى وظيفة 

حتقيق: ليلى بوتبغة - املغرب

الفريق أو ذاك. 
الرسم  المتنوعة،  وسجالته  بأصنافه  الفن 
والتصوير  والنحت  والرقص  والمسرح  والسينما 
الفوتوغرافي وغيرها، أنشطة تمارس إما بالهواية 
أو االحتراف، ولها أهمية كبيرة في بناء شخصية 
ترسيخ  عبر  والحضارات  والمجتمعات  الفرد 
مرجعيات  وتثبيت  وسلوكية  جمالية  قيم  منظومة 
ومع  لكن،  والجماعي.  الفردي  للوجود  عميقة 
الحياة  مناحي  مست  التي  الجارفة  التحوالت 
ال  أبعادها، هل  كل  في  اإلنسانية جميعها وغيرت 
زال يحافظ الفن على أصالته وغاياته الروحية أم 
ووجهت  عليه  االستهالكية سيطرت  الهواجس  أن 
على  قادراً  آثاره  عبر  الفن  زال  ال  هل  اشتغاله؟ 
أداء »وظائفه« التعبيرية والقيمية والبنائية؟ وكيف 

يمكن للفن، اليوم، أن ُيسهم في حل األزمة القيمية، 
وتخليص العالم من النزعات الفردانية والمادية؟ 

من كل فن طرب/طرف
يمكن القول إن اإلنسان يوجد وجوداً فنياً، كونه 
يتعلق  ما  وكل  الفن  ممارسة  إلى  بطبيعته  مياالً 
إضفاء  إلى  منه  سعي  في  وذلك  جميل،  هو  بما 
المعنى على العالم، وتيسير التعامل معه والتعالي 
وشعرية:  جديدة  عوالم  وخلق  الفج،  الواقع  على 
في  المستمرة  وبالرغبة  بالحلم  يعيش  فاإلنسان 
التوجه نحو المستقبل حتى يقدر على تحمل مرارة 

الواقع ومشاكله. 
الزمن  في  األولى  الفنون  اإلنسان  عرف  لقد 
القصي: مارس المسرح ونظم الشعر، وخط رسوماً 

الفن وأزمة القيم
اأما زال الفن يحافظ على اأ�سالته وغاياته الروحية اأم اأن الهواج�س 

ال�ستهالكية �سيطرت عليه؟
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بذلك  أناشيد وكان  وأنشد  موسيقية،  وأبدع قطعاً 
يحاكي الطبيعة، ويسعى بشكل خفي إلى االنتصار 
عليها، فانتقل من المحاكاة التامة إلى اإلبداع الذي 
يستدعي قدراً من الموهبة وبعض العبقرية ونظرة 
فقد  بذلك  للمستقبل.  واستشرافاً  للوجود  خاصة 
فاجأ اإلنسان ذاته بأعمال مبهرة ظلت عالمة على 
وبذلك  وقيمه،  وتصوراته  تمثالته  وعلى  ذكائه 
أيضاً التزم بتطوير ملكاته اإلبداعية و صقلها ومن 
ثمة إيجاد فنون جديدة تواكب خصوصية العصر 

وتوجهاته وفلسفته.

الحياة قصيرة لكن الفن شاسع
يذهب السيد أنس ݣرموج، فنان بصري وخريج 
معهد الفنون الجميلة بتطوان، في حديثه عن الفن إلى 
أنه من الصعب تقديم تعريف محدد للفن الختالف 
دالالته، فبالرجوع إلى المعاجم المتخصصة نعثر  
للفن على معنيين على األقل: معنى عاماً يشير إلى 
مجموع العمليات التي تستخدم عادة للوصول إلى 
نتيجة معينة، ومعنى جمالياً أو »استطيقياً« يجعل 
من الفن كل إنتاج للجمال يتحقق في أعمال يقوم 
بها موجود واٍع أو متصف بالشعور، ومنه نقول إن 
الفن هو سلسلة من األفعال التي يقوم بها اإلنسان 
عن وعي وإرادة وشعور لبلوغ نتيجة نهائية سمتها 
األساس هي الجمالية. هذا االرتباط بالجميل يجعل 
الفن منّزهاً عن كل مصلحة وعن كل ما هو مادي، 
نذكر في هذا السياق تعريف كانط لمفهوم الجميل 
؛ إنه  »كل ما يروقنا على نحو جميل«، فهو يميزه 
هنا عن الممتع الذي يرتبط بلذة مؤقتة مثل النوم 
أو أكل تفاحة، والنافع الذي يرتبط باالستعمال مثل 
الكرسي والطاولة، في حين أن الجميل يتعلق أساساً 
وهو  المادية  المنفعة  عن  ومنزه  متعال  بشعور 
اإلحساس بالرضا المتسم بالديمومة. يمكن القول 
من  يعبر  وحرة  واعية  إنسانية  ممارسة  الفن  إن 
خاللها الفنانون عن رغباتهم وأفكارهم ومشاعرهم 
وعواطفهم ليخلقوا أثراً جمالياً لدى متلقي أعمالهم، 
وهم يتميزون عن غيرهم من الناس برؤية مغايرة 
لهم  تبدو  الواقع  في  فاألشياء  ومتفردة،  وفريدة 
جوهر  هو  وهذا  بها،  إحساسهم  وينقلون  مختلفة 
التقليد  في  الوقوع  دون  من  للواقع  محاكاة  الفن: 
والتكرار، إنه محاكاة الشعور والفعل ال الشيء. كما 
يمكن أن نقول إن الفن هو شكل للوجود وللعيش، 

يجعلنا نعيش الحياة بشكل مختلف.
إشراق موالي  السيدة  تقول  نفسه  السياق  في 
عن  متحدثة  »ارتنغاف«  شركة  مديرة  عيسى 
تصورها للفن »أجد نفسي دائماً حائرة كلما طلب 
مني إعطاء تعريف للفن، فهو مفهوم واسع يشمل 
الحياة كلها، غير أنه من الممكن الحديث عن نقطة 
التقاء بين أفكار عدة تدور حول الفن هي ميول لدى 
الكائن إلى استثمار موهبة ومعرفة نظرية وعملية 
جمالية  عناصر  ذاته  في  يحمل  فني  أثٍر  إلنجاز 
أكثر  روحية  متعة  وهي  بالمتعة،  نحس  تجعلنا 
منها مادية، كما إنه القدرة على التعبير عن عاطفة 
وشعور أو فكرة بشكل جميل، بمعنى أن الفن في 
جوهره إنتاج جمالي أو استطيقي. ليس كل الناس 

مؤهلين ليصبحوا فنانين فالموهبة ضرورية لذلك، 
تجاه  الجمالية  والحساسية  أيضاً  الفنية  والروح 

أشياء العالم أمر ال بد منه«.

من أجل إقامة فنية فوق هذه األرض
مجال  في  باحث  بكريم،  طارق  السيد  يقول 
الفلسفة، في سياق حديثه عن الفن وواقعه: »أفهم 
من الفن، ليس فقط مجموع آلياٍت للتعبير الجمالي 
كيفياٍت  بل  والمؤانسة،  اإلمتاع  تقصد  والذوقي 
لتشكل الحقيقة؛ الحقيقة الناجزة التي تمثل أسمى 
شكٍل للتعبير عن روح أمٍة تاريخيٍة. بذلك يجاوز كل 
أثر فنّي وظائف الترفيه التي تلصق به اليوم ليكون 
مسار  عبر  تشكلت  كما  ذاتها  الروحية  الحقيقة 
حضاري وتاريخي خاص«. ويتابع قائال»: »الرائج 
اليوم، في سياٍق تحكمه االستهالكية الفجة، »فّن« 
اختُزل في أغراض كميٍة و مادية أقرب ما تكون إلى 
مجرد صناعة: صناعة ذوق عام، ما يكّرس نزوعاً 
توجيهياً، إن لم نقل تدجينياً، داخل عملية »اإلبداع« 
التي تتحول إلى ممارسة أداتيٍة خادمٍة الختيارات 
سوقيٍّة باألساس محكومة بثنائية الربح و الخسارة 

و ليس ثنائية الجميل والقبيح«.
في  خاصة  للفن  ماسة  حاجة  في  أننا  ننكر  ال 
خلق  إلى  يرمي  خطاباً  فكونه  الراهن،  السياق 
إحساس بالجميل وتطهير النفس البشرية من كل 
القيم السلبية التي علقت بها بسبب تغير المنظومة 
والفردانية  الماديات  عصر  إلى  واالنتقال  القيمية 

وانكفاء األفراد على ذواتهم، وإحساسهم المتفاقم 
اإلنسان  تفكيك  إلى  الرأسمالية  وتوجه  باالغتراب 
وإرادة  مغاير  بتصور  نصطدم  أننا  إال  وتدجينه، 
قوية لتوجيهه واالنتقال بنا من الفن إلى الصناعة 
الفنية التي لها ما يحكمها ويحدد غاياتها ويربطها 
والخسارة،  والربح  والطلب  العرض  بمنطقْي 

ويصلها بشكل قسري باالستهالك.
ضروري  الفن  أن  ݣرموج  أنس  السيد  يرى 
للفن  »إن حضور معرض  الحياة قائالً:  الستمرار 
الشعر  ليلة  أو  موسيقية،  سهرة  أو  التشكيلي، 
كل  عن  متعالية  اإلنسانية  الروح  لجعل  كاف 
السلبية، وضروري لجعلها منتعشة وقادرة  القيم 
دراستي  عززت  لقد  لوجودها.  معنى  إيجاد  على 
تمظهرات  التقاط  على  قدرتي  بالمعهد  األكاديمية 
أكبر،  بنضج  الفني  المنجز  مع  والتعامل  الجميل 
وقد ساعد ذلك على إغناء روحي. إن الفنان يصنع 
رؤية فنية خاصة به يجعله ينقل الواقع حتى وإن 
كان قبيحاً، فالفن هو تصوير جميل لشيء وليس 
الفالسفة.  أحد  يقول  كما  لشيء جميل«،  تصويراً 
الفن ضروري لحرية اإلنسان، فهو يحرر من خالل 
التعبير مما يقيّد الناس ويمنعهم من التحقق كذوات 
عاقلة ومستقلة. أريد هنا أن أذكر اسم فنان مغربي 
أعتبره مرجعاً في التعامل مع الواقع جمالياً وفنياً 
وإنسانياً: مصطفى أكريم فنان بصري يطرح من 
خالل أعماله أسئلة كبرى في العالقة بين المجتمع 
والهوية والحرية. أعتبر أن ربط الفن باالستهالك 
ربط  ألن  بعضهم،  يتصور  كما  سلبياً  أمراً  ليس 
الفن بالسوق هو المساهم األول في تطور اإلبداع 
واألعمال الفنية للفنانين، لذلك فإن الفنان يبحث عن 
فرص لعرض أعماله وتسويقها وبيعها وذلك من 
خالل اإلقامات الفنية والمعارض، الفنان في حاجة 
وأداِء  معدات جديدة  ليستطيع شراء  رأسمال  إلى 
ولشراء  فيه،  يشتغل  الذي  المكان  كراء  واجبات 
الكتب، واالستفادة من التكوينات في المجال الفني 

والسفر خارج بالده للترويج لثقافته وهويته«.
أن  عيسى  موالي  إشراق  السيدة  أيضاً  ترى   
»ارتباط الفن بالجوانب االقتصادية أمر ال مناص 
بالمعنى  الفنان  عن  اليوم  نتحدث  ال  إننا  إذ  منه، 
التقليدي وإنما نقوم بصناعته وفق معايير خاصة 
العولمة.  زمن  في  أننا  طالما  عالمياً  طابعاً  تأخذ 
اإلنتاج  مجال  إلى  بدخوله  ويستمر  الفن  يشتغل 
الصناعي، لذلك فإننا نتحدث عن صناعات فنية في 
المجاالت المختلفة السينما والتصوير الفوتوغرافي 
كبرى  صناعية  وحدات  وعن  الفني..  والتصميم 
وفق  المصنوع  الفني  بالمنتوج  تهتم  وصغرى 
رغبة المستهلك وحسب معاييره أخذا ًبعين االعتبار 
العناصر الجمالية العالمية والمخصوصة ثقافياً«. 

لمفهوم  ينظر  بكريم  طارق  السيد  أن  غير 
االستهالك في عالقته بالفن من منظور آخر ويقول: 
»من المفترض في كل عمل فنّي أن ينفتح باإلنسان 
فتفّعلها  الكامنة  طاقاته  تحّرر  جديدة  عوالم  على 
تجاوز  مغايرة  تجريٍب  مغامرات  يخوض  وتجعله 
الواقع أو تعيد تشكيله على نحو جميل. لطالما كان 
للفن نزوع طليعّي يعبّر عن إرادة اإلنسان الخالّقة 

طارق بكرمي: 

حتول الفن اإىل 

جمرد اأداة للنمذجة 

االجتماعية
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الكلمة و الظل

اليوم  أنه  غير  والقيمية،  الوجودية  اختياراته  وعن 
تحول إلى مجرد أداة للنمذجة االجتماعية ولتكريس 
السطحية بصناعة إنسان - متفرج تابٍع ال يراد له 
أن  وأستطيع  خام  :إنسانٌ  وذوقياً  عقلياً  يفكر  أن 
انتهت  التي  المعاصر  المجتمع  تحوالت  إن  أقول 
االنسانية  والقيمية  الوجودية  الثوابت  جرف  إلى 
والدخول بالبشر عصر ما بعد الحقيقة؛ قد زّيفت 
جوهر الفن ذاته بإخراجه عنوة من سجل الرمزية 
وما  والمادية  الُمباشرة  دائرة  وإدخاله  الروحية 
ارتبط بها من قيم وما نتج عنها من حاالت وعي. 

لقد تم تسليع الفن بما يعاكس جوهره«. 

ومن الفن ما أحيا
تذهب السيدة إشراق موالي عيسى في معرض 
القيمية  األزمة  مواجهة  راهناً  الفن  عن  حديثها 
الثقافة  نشر  بينها  من  عدة  بأمور  رهين  اليوم 
الفنية والتشجيع على ممارسة الفن والتعامل معه 
وتذوقه: أصبح العالم اليوم يعيش في ظل المادية 
تشييء  على  للعمل  قوية  إرادة  وهناك  المطلقة، 
وتشجيع  اإلنسانية  صفة  من  وتجريده  اإلنسان 
التفكير الفرداني وتكريس قيم الوصولية وهذا من 
شأنه تخريب المجتمع واستعجال نهاية العالم. ما 
الذي يجعل الفن قادراً على التخفيف من وطأة هذه 
اإلنسانية؟  للكينونة  المخربة  الجديدة  التوجهات 
بالتطهير/  غايته  وارتباط  الالمادية،  طبيعته  إنها 
بالكاترسيس، وقدرته الخارقة على حفظ الجوانب 
الملغزة والمدهشة من الوجود ، واعتبار أن الجميل 
جوهره، يحقق اإليمان بالفن وبغاياته النبيلة احترام 
الذات، واالعتراف باآلخر، وقبول االختالف وتبني 
الفن  غايات  إن  كما  الوجود.  في  منطقاً  المغايرة 
األخالقية كفيلة بخلق إنسان جديد، أسميه إنسان 

المقاومة القادر على الوقوف في وجه كل النزعات 
الالإنسانية والتخريبية، اإلنسان القادر على صناعة 
وعي جديد يقوض القيم »السائلة« السائدة ويبني 
مجتمعاً أكثر قدرة على استيعاب التغيرات والتعامل 
خالل  من  حتى  يتم  ذلك  كل  وذكاء،  بحذر  معها 
مؤسسات تعنى بالمجال الفني وتأخذ على عاتقها 
مسؤولية انتقاء األثر الفني الذي من شأنه أن يخلق 
مواجهة  ثمة  ومن  جمالياً،  وتصوراً  فنية  ذائقة 
ترسيم  و  دعمهم  و  المبدعين  باحتضان  الرداءة 

آليات للفصل بين الجميل والقبيح.

الفن هو الفن 
ما  بقدر  الفن،  ألجل  الفّن  مقولة  تروقني  »ال 
إبداعية  فاعلية  الفن«،  »الفن هو  بأن  القول  يهمني 
»قوانينها«  إلى  وتحتكم  ذاتها  من  مبادئها  تمتح 
وتقصد مالمسة الجوانب الُغفل في الذات اإلنسانية 
اإلنسان  يدرك  واالبتكار بحيث  للخلق  آفاق  وفتح 
حقيقته ويجرب زمانيته كصيرورة وكغائية وليس 
الفن  قيم  واإلبداع  الخلق  وكاعتباطية.  كحاضر 
الجمالية والذوقية التي تخرق كل واقع لتبدع واقعاً 
جديداً”. بهذه العبارة علق السيد طارق بكريم عن 
سؤال غاية الفن؟ هل يتغيا ذاته أم أن له تصوراً 
مغايراً حول اإلنسان والواقع؟ لنصل إلى أن الفن 
مستقبلي،  فعل  هو  وإنما  للحاضر  موجهاً  ليس 
خلق  وإلى  اآلتي،  بناء  في  المساهمة  إلى  يطمح 
عوالم جديدة بقيم تنطلق من اإلنساني و تعود إليه.

بهذا الصدد يرى السيد أنس كرموج أن »الفن 
في مختلف تجلياته قادر على أن يعوض خسارات 
بقيم  المادية  القيم  ويبدل  الروحية،  اإلنسان 
واقعاً  ويخلق  اإلنساني،  للشرط  تستجيب  أخرى 
السلبية؛  في  الغارق  القائم  الواقع  يتجاوز  ممكناً 

فالكاريكاتير يسخر من الواقع وينتقده وهو بذلك 
بين  تجمع  والموسيقى  أفضل،  واقعاً  يفترض 
بينها،  الوهمية  الحدود  وتذيب  واألفراد  الشعوب 
الموسيقى  مهرجان  المثال  سبيل  على  ونذكر 
الروحية بفاس الذي ال يعترف إال باللقاء الروحي 
المقلقة حول  البشر، والسينما تطرح األسئلة  بين 
األزمات  وتساير  واإلنسانية  اإلنسان  مصير 
الكبرى مثل التغير المناخي، وتراجع الديمقراطيات 
التشكيل والمسرح  العالم، من دون أن ننسى  في 
واحدة  غاية  في  تلتقي  التي  الفنون  من  وغيرهما 
ووحيدة هي االحتفاء باإلنساني؛ البدء منه و العودة 

إليه«.
القباني  نزار  الشاعر  يقول  الفن كما  إن  ختاماً، 
للقواعد  العاق  واالبن  للثورات  الحقيقي  »األب 
أمثل  وسبيل  األمم،  لتقدم  معيار  إنه  واألصول«، 
لبناء الحضارات، لذا أولته الشعوب اهتماماً كبيراً 
في  ثورة  إحداث  الفن  يستطيع  وحتى  تاريخياً. 
أن  يلزمه  واألفكار،  والتصورات  والرؤى  الذوق 
يلتزم بطبيعته الالمادية وبجوهره الجميل وبغايته 
االستهالك  لهواجس  فريسة  يقع  أن ال  اإلنسانية، 
التي ال تولي اهتماماً للجودة وللهدف، وإنما تفكر 
فقط في الربح مهما أسهمت في سقوط الفن في 
االبتذال. ال يسعنا إال القول إن االبتذال الذي يسود 
عن  يعبر  العربية،  للمجتمعات  مزعج  اليوم  العالم 
التواصل  مواقع  على  تتعالى  التي  األصوات  ذلك 
بضرورة  مطالبة  اإلعالمية  والمنابر  االجتماعي 
العودة إلى الفن الجميل والزمن الجميل، فاإلنسان 
المعاصر في أمس الحاجة إلى العثور على ذاته من 
جديد، وإلى عيش تجارب إنسانية جديدة أساسها 
باآلخر  واالعتراف  الجميل  تكريس  هو  القيمي 

والبذل والعطاء. 
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جوائز  إعالن  قبل  تؤكد  التوقعات  كل  كانت 
للمخرجة جين  الكلب(  )قوة  فيلم  أن  األوسكار 
كامبيون سوف يحظى بجائزة األفضل حيث كان 
مرشحاً ألكثر من عشر جوائز نوعية. إال أنه في 
النهاية كان من نصيبه جائزة واحدة أراها رغم 

ذلك استثنائية )أفضل إخراج (.
عندما يحظى عمل فني بتلك الجائزة. هذا يعني 
حللنا  لو  الفنية.  العناصر  كل  في  األفضل  أنه 
إنه  نقول  سوف  وعملياً.  علمياً  المخرج  أدوات 
والمونتاج  والتصوير  السيناريو  عن  المسؤول 
وغيرها.  والمكياج  الممثلين  وأداء  والموسيقى 
هو الذي يوجه كل العاملين في الفيلم. وبالتالي 
التفوق في كل  فإن جائزة المخرج تعني ضمناً 

عناصر الفيلم.
تاريخ  طوال  الثالث  النسائي  الفوز  هو  هذا 
نسبة  ترى  كما  وهي  دورة(.   94( األوسكار 
ضئيلة جداً ال تتناسب مع منطق اإلبداع. الذي 
ال يفرق بين رجل وامرأة. إال أن هناك تصحيحاً 
نراه اآلن على مستوى العالم. يكفي أن نذكر أنه 
الصورة  بدأت  األخيرة  عاماً  عشر  الخمسة  في 
تتغير. ونالت المرأة العديد من الجوائز العالمية. 
مخرج  أفضل  أوسكار  أول  بأن  الذاكرة  أنعش 
نسائي حصلت عليه األمريكية كاثيرين بيجيلوا 
والثاني   .2009 عام  اآلالم(  )خزانة  فيلمها  عن 
الفيلم  عن  زاو  كلووي  للصينية   2021 عام 

األمريكي )أرض الرحل(. وتلك هي الثالثة.
في السنوات األخيرة زادت نسبة تتويج المرأة 

في المهرجانات بنصيب معتبر من الجوائز وعلى 
رأسها )برلين(. الذي ينفرد أيضاً.بأكبر عدد من 
الرسمية.  المسابقة  داخل  امرأة  بتوقيع  األفالم 
إلى النصف. وفي الدورة األخيرة  تصل تقريباً 
على  أيضاً  الكلب(  )قوة  حصل  )فينسيا(  من 
جائزة أفضل مخرج باإلضافة لجوائز )البافتا( 
نالت  أن  للمخرجة  وسبق  جلوب(.  و)الجولدن 
الرائع  فيلمها  عن   1993 عام  )كان(  سعفة 
)البيانو(. فهي إذاً واحدة من أهم المخرجين وال 
أقول فقط المخرجات في العالم.وتجمع أفالمها 

بين شباك التذاكر واإلنجاز التقني. 
يظل  أن  ينبغي  الفيصل  أن  دائماً  ويبقى 
خاضعاً لقيمة اإلبداع. وهذا هو ما يمنح للجائزة 
قيمتها األدبية. االنحياز للمرأة هو الوجه اآلخر 
الستبعادها. التدخل الخارجي ضد أو مع. أرى 

في الحالتين أن به يكمن مقتل اإلبداع.
الفيلم مأخوذ عن رواية بنفس االسم للكاتب 
توماس سافاج وبطولة بيندكت كامبرباتش وكير 
ستين دانست وجيسي بليمنز وتوماس ماكنزي 

وكودي سميث. 
الدراما  إطار  في  يقع  السينمائي  الشريط 
صاحب  أحدهما  شقيقين  خالل  من  النفسية 
مزرعة واسمه )فيل(. كاره للحياة. رث الثياب. 
في  ومتأنق  الدنيا  على  مقبل  )جورج(  والثاني 
)الويسترن/ أفالم  على  تنويعة  وهو  ملبسه. 
الغرب( األمريكي. ولكن تتوجه المخرجة بعمق 
للتحليل النفسي. األحداث تجري قبل نحو مائة 

قوة الكلب.. 
جين كامبيون المخرجة المبدعة قبل المرأة دائمًا!

ستوب!

وينتقل للعيش مع زوجته وابنها في القصر مع 
شقيقه )فيل(. إال أن )فيل( الرافض ألي تغيير 
إلى حد  الذي يصل  ببرود.  يعاملها  الحياة.  في 
)يا  وتناديه  الحالة  تلك  كسر  تحاول  النفور. 

أخي( يأتي الرد ليس لدي أخوات.
الفاعلة. في تطور األحداث.  الورقة  ابنها هو 
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ويل �سميث وثمن ال�سفعة 

هل كان العقاب الذي تلقاه ويل سميث من األكاديمية الدولية المنظمة لحفل األوسكار 
كافياً؟ أم كان ينبغي تغليظ العقوبة أكثر وسحب جائزة أوسكار )أفضل ممثل( التي نالها 

عن فيلم )الملك ريتشارد(؟ 
قرروا حرمان سميث من حضور كل االحتفاالت التي تنظمها األكاديمية على مدى عشر 

سنوات قادمة.
لم يتضمن القرار منعه مجدداً من الترشح للجائزة . فقط عدم السماح له بالحضور . كان 
سميث مدركا أن عقاباً قاسياً ينتظره فتقدم قبل نحو شهر باستقالته من األكاديمية. وقدم 

اعتذاراً للجميع وبينهم مقدم الحفل كريس روك.
مع الزمن. من الممكن أن تمحى من الذاكرة أسماء األفالم الحائزة على )أوسكار 94(. 
ولكن لن ننسى أبداً تلك الصفعة التي دخلت التاريخ. التي انهال بها على وجه الممثل ومقدم 
الحفل بعد أن سخر على المأل من زوجته جادا سميث . مداعبة ثقيلة جاءت على الجرح. 
قطعاً ال تليق. ولم تكن أبداً في موضعها . إال أن الصفعة تجاوزت كل الحدود. حتى إن 
بعض الحضور اعتقدوا في البداية . أنها جزء من ) الشو( االستعراضي . المتفق عليه بين 

الطرفين.
تلك المداعبة الثقيلة كان من الممكن أن تمر في ظل ظرف آخر. بدون كل تلك التداعيات. 
فقد  أن سميث  الواضح  بالصمت. من  أو حتى  بابتسامة مصنوعة  ربما  ويقابلها سميث 
السيطرة على غضبه. ولم يكتف بالصفعة . بل وجه إلى مقدم الحفل كلمات متجاوزة وهو 

في طريق العودة إلى مقعده بالمسرح.
بعد دقائق وأثناء الحفل أدرك سميث أن تلك الجريمة لن تمر ببساطة. تضمنت كلمة 
سميث عند حصوله على )أوسكار( أفضل ممثل. قدر من االعتذار لألكاديمية. طالباً منهم. 
أن يوجهوا له دعوة في المرات القادمة. مؤكداً أنه فقد توازنه بسبب الحب المفرط. كان 
يقصد أن حبه لزوجته. هو الذي دفعه الستخدام قبضته. مرسخاً لقانون العنف. تعرض 
لعنف لفظي رد عليه بعنف جسدي. العنف. مهما بلغت قسوته. ال يمكن أن يكون مبرراً 
لعنف مضاد. ولهذا تقدم باستقالته من عضوية أكاديمية العلوم والفنون األمريكية. قبل أن 

يفعلوها.
هامش المزاح على الهواء )ترمومتر( دقيق جداً. الكلمة تصبح مثل طلقة الرصاص. ال 
تعّمد. بل سوء تقدير  المسدس. ال يوجد قطعاً  يمكن استعادتها بعد خروجها من فوهة 
للموقف. ويل سميث بديهي كان متوتراً ينتظر أن يسمع اسمه مقترناً بالجائزة. إال أنه وجد 

نفسه فجأة )خارج نطاق الخدمة(.
ستجد نفسك بعد تلك الواقعة تتذكر الذي جرى في عدد من الفضائيات العربية . كثيراً 
ما شاهدنا مقدم برامج يغادر مقعده ويوجه ضربات متالحقة من السباب والشتائم لضيفه. 

كما تابعنا الضيف الذي يتوعد المذيع بأنه سيمنعه من دخول األستوديو.
تعّودنا في المهرجانات بمختلف أنماطها أن هناك حدثاً صاخباً يسرق الكاميرا . مثل 
بطانة أو ذيل فستان أو تسريحة شعر أو كلمة تخرج عن حدود اللياقة. هذه المرة فاق 
الحدث كل التوقعات. والرسالة التي أرادتها األكاديمية وصلت للجميع . استحق قطعاً سميث 
جائزة أفضل ممثل في األوسكار مثلما استحق أن يمنع عشر سنوات قادمة من المشاركة 
في الحفالت . التي تقيمها األكاديمية. ولم أستشعر أبداً أن عدم سحب الجائزة. يقلل من 

فداحة العقاب. هذه ) نقرة( وتلك ) نقرة(!

أكشن القاسي  الشقيق  إليه  وينظر  الطب  يدرس  فهو 
)فيل( باعتباره )مثلي الجنس(. وينال منه على 
السخرية.  من  الكثير  أمه  من  ومسمع  مرأى 
الغربي  المجتمع  كان  الزمن  ذلك  في  وبالطبع 

يزدري المثليين.
)فيل( عنواناً للقسوة والسوقية. وفي مزرعته 
ذلك  يمارس  بيده.  الحيوانات  إخصاء  يتولي 
بسادية وسعادة مفرطة. فهو يعاني من مشكالت 
عالقته  إتمام  دون  من  تحول  عميقة.  نفسية 
يأتي  وعندما  تحديداً.  والنساء  عموماً  بالناس 
بزواجهما  لالحتفال  زوجته  مع  المدينة  عمدة 
أنه  بحجة  العشاء.  حفل  في  المشاركة  يرفض 
الدائرة  وتتسع  منفرة.  ورائحته  يستحم  لم 
لنرى زوجة )جورج( مدمنة للخمر. لديها رغبة 
مجهضة لمعاودة العزف على )البيانو(. وتفشل 

برغم مؤازرة زوجها لها.
الاليقين.  حالة  للجمهور  دائماً  يصدر  الفيلم 
فأنت ليس لديك إجابات قاطعة عن كل األسئلة. 
الرئيسة.  الشخصيات  عن  الفيلم  يطرحها  التي 
ومن  اإلجابات.  على  تعثر  لكي  أنت  ويتركك 
أصاب  الذي  الخبيثة  الجمرة  داء  أن  الواضح 
إلى  أيضاً  انتقل  المزرعة  في  الحيوانات  بعض 
الحيوانات  دماء  مع  المباشر  لتعامله  )فيل(. 
أثناء إخصائها. وهكذا اقترب من الموت. وحتى 
تجاه  العدوانية  عن  يتوقف  لم  األخيرة  اللحظة 

اآلخرين.
الفيلم ليس لديه رسالة مباشرة يقدمها للناس 
ولكنه يرسم لوحة عن ضبابية الحياة. ال يتعامل 
مغلقة.  أقواس  مع  تفاصيله  كل  في  السيناريو 
فقط يفتح قوساً ويمنحك بداية الحكاية. ويتركك 

أنت لتكمل الحكاية وتغلق القوس. 
المخرجة بدأت رحلتها مع الغموض باختيارها 
ظالالً.  العنوان  يترك  الكلب(.  )قوة  الفيلم  اسم 
بعضهم يفسره بأنه قصة من )المزامير(. وهناك 
في الحوار إشارة إلى أن خلف الجبل الذي نراه 
بالاليقين  وأيضاً  بالسحاب  محاطاً  البعد  على 
من  يراقبنا  أنه  نعتقد  ولكن  نراه  ال  كلب  هناك 

بعيد.
الرؤية تنبع من داخلك أنت. واألبجدية المصاغ 
تركيبها.  ثم  تفكيكها  إلعادة  تحتاج  الفيلم  بها 

الفيلم بعد انتهاء عرضه.يدعوك لمشاهدة ثانية.
وانتزعت  منصات  أفالم  فقط  تنتصر  لم 
الذي  الحاجز  هذا  أسقطت  ولكنها  األوسكار 
كان يحاول أن يبعد إنتاج المنصات عن صدارة 
المشهد عالمياً. وهذه أيضاً من الممكن أن تضاف 

كبعد آخر إلى )قوة الكلب(!

طارق ال�سناوي

tarekelshinnawi@yahoo.com
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سياحة
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»السياحة  الدول  من  عدد  طبقت  بعدما 
وباء  انتشار  ظل  في  خصوصاً  االفتراضية« 
»كورونا« وتأثيره السلبي على الحركة السياحية 
العالمية منذ عام 2020. ها هي بعض الدول تبدأ 
االفتراضية  الميتافيرس”   “ سياحة  بتجربة 
من  السياح  من  المزيد  تجذب  والتي  الجديدة، 
والمستويات  واألعمار  الجنسيات  مختلف 

المادية والثقافية واالجتماعية.
ما  يعني  تكنولوجي  مفهوم  والميتافيرس 

اإعداد: �سايل اأبوفار�ش

وراء العالم وسياحة الميتافيرس هي السياحة 
ما وراء العالم الواقعي الذي يعيش فيه السائح، 
عبر أخذه في رحلة سياحية في عالم آخر هو 
ثالثية  محاكاة  في  وذلك  االفتراضي،  العالم 
أو  االفتراضي  الواقع  نظارات  عبر  األبعاد 
و  الذكية،  المتحركة  والهواتف  المعزز،  الواقع 

الحواسيب ومنصات األلعاب اإللكترونية.
وكان أول من استخدم مصطلح »ميتافيرس« 
في  ستيفنسون  نيل  الكاتب  هو  العالم  في 

 Snow( الثلج«  »تحطم  العلمي  الخيال  رواية 
Crash( التي أصدرها عام 1992، حيث يتفاعل 
أبطال الرواية كشخصيات خيالية ) أفاتار( مع 
بعضهم بعضاً ومع برمجيات، وذلك في فضاء 
افتراضي ثالثي األبعاد مشابه للعالم الحقيقي.

في منصات  المصطلح  هذا  استخدام  تم  ثم 
اليف«،   »سكند  كمنصة  االفتراضي  العالم 
االجتماعي  التواصل  موقع  مؤسس  قرر  ثم 
»فيسبوك« مارك زوكربيرغ استخدام مصطلح 

الميتافيرس.. 
عالم جديد للسياحة االفتراضية
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»الميتافيرس« في إعادة تسمية شركته بشركة 
استخدام  بعدها  وليبدأ   ،2021 عام  »ميتا« 

مصطلح سياحة »ميتافيرس«.
يجربها  من  على  »ميتافيرس«  توفر سياحة 
والمال،  والجهد  الوقت  من  الكثير  السياح  من 
فهذا النوع الجديد من السياحة ال يتطلب جواز 
سفر وتأشيرة دخول وتذكرة طائرة وتحضير 
حقائب السفر وحجز أماكن إقامة ومواصالت 
واتصاالت  وتنقل  وشراب  طعام  وتكاليف 

ورسوم دخول وهدايا وتذكارات وغير ذلك.. 
اختيار  للسائح  »ميتافيرس«  سياحة  وتتيح 
صورة رمزية خاصة به في العالم االفتراضي، 
تماماً،  له  مشابهة  صورة  بالضرورة  وليست 
فقد يكون سائحاً ذكراً ويستخدم صورة رمزية 
لسائحة امرأة أو لسائح من عمر أكبر أو أصغر 
منه أو من جنسية أخرى، وعليه فقط تسجيل 
المنصات  على  الرمزية  الصورة  هذه  عناوين 
وستتيح  به.  خاصة  رقمية  بأصول  الرقمية 
الواقع  وخوذ  المجسمة  والصور  الشاشات 
االفتراضي ونظارات الواقع االفتراضي والواقع 
للسياح  »ميتافيرس«  في  المستخدمة  المعزز 
أماكن  في  افتراضية  سياحية  بجوالت  القيام 

سياحية مستحدثة أو أماكن فعلية. 
حول  »كورونا«  وباء  انتشار  استمرار  ومع 
حركة  على  السلبية  تأثيراته  واستمرار  العالم، 
السياحة  العالمية، وبعد نجاح تجربة  السياحة 
االفتراضية عبر شبكة »اإلنترنت« التي وفرتها 
من  »اكسبلور«،  ببرنامج  أمازون  شركة 
المتوقع تزايد إقبال السياح على تجربة سياحة 
الحالية  للظروف  مناسبة  ألنها  »ميتافيرس«  

والمستقبلية للسياحة حول العالم.
حول  السياحة  هواة  من  الكثير  أن  ويتوقع 
العالم القابعين حالياً في منازلهم بسبب انتشار 
وباء »كورونا«، سيتزايد إقبالهم على استخدام 
وأماكن  دول  لزيارة  »الميتافيرس«   سياحة 
سياحية تاريخية وحديثة لم يزوروها من قبل 

أو يرغبون بزيارتها مجدداً.
ويمكن للسائح زيارة أراض ومنازل وقصور 
االفتراضي  العالم  في  سوى  لها  وجود  ال 
للميتافيرس، اشتراها أثرياء ومشاهير في العالم 
شراء  ويمكنه  األمريكية،  الدوالرات  بماليين 
شهيرة  عالمية  متاجر  من  والتذكارات  الهدايا 
اشترت فروعاً لها في »الميتافيرس« تبيع فيها 
السائح  منزل  باب  إلى  تصل  حقيقية  منتجات 

يشتريها  افتراضية  منتجات  أو  مكتبه،  باب  أو 
»الميتافيرس«،  في  فقط  يستخدمها  و  السائح 
وكل المعامالت المالية تتم بعمالت ميتافيرس 
السائح  يشتريها  التي  المشفرة  العمالت  أو 
العمالت  من  غيرها  أو  الوطنية  بعملته  مسبقاً 

المتداولة عالمياً.
سياحة  في  المستخدمة  الحديثة  واألجهزة 
المنصة  بحسب  ستكون  »الميتافيرس« 
المستخدمة، مثالً السائح عبر موقع »فيسبوك« 
سماعة  شراء  عليه  »مايكروسوفت«  شركة  أو 

رأس متطورة.
ويجري العمل حالياً على تطوير أجهزة أخرى 
المعزز  والواقع  االفتراضي  الواقع  خوذة  مثل 
زيادة  بهدف  وذلك  اللمسية،  والمستشعرات 
بالواقعية  »الميتافيرس«  في   السائح  شعور 

أكثر فأكثر..
ومن المتوقع مستقبالً زيادة تأسيس شركات 
»الميتافيرس«  عالم  في  الجديدة  السياحة 
االفتراضي، والتي ستتنافس في ما بينها على 
تسويق رحالت سياحية افتراضية إلى كل مكان 
على كوكب األرض، بل وإلى خارجه مثل تجربة 
زيارة القمر أو المريخ والمشي على سطحيهما..
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سياحة

وتساعد تقنية »الميتافيرس« أيضاً السياحة 
للدول والشركات  الواقعية، حيث يمكن  الفعلية 
السياحة استخدامها لعرض مشاهد عن مسار 
الرحلة السياحية وبرنامجها ليطلع عليها السياح 
في مختلف قارات العالم قبل أخذ قرار بالقيام 

بهذه الرحلة أم ال. 
تقنية  استخدام  السياحية  للفنادق  ويمكن 
مختلف  من  السياح  جذب  في  »الميتافيرس« 
دول العالم لإلقامة فيها، حيث يستطيع السائح 
عبر  حجزها  يود  التي  الغرفة  واختبار  اختيار 
وأيضاً  األصلي،  بلده  في  وهو  فيها  التجول 
في  الموجودة  األخرى  الخدمات  على  االطالع 

الفندق.
مشكلة  من  »الميتافيرس«  تقنية  وتخفف 
معه  يتعامل  ومن  السائح  بين  اللغات  اختالف 
خالل الرحلة السياحية من العاملين في قطاعات 
والمقاهي  والمطاعم  والفنادق  والسفر  الطيران 

التسوق وغيرها.. ألن  التنقل وأماكن  ووسائل 
تقنية »الميتافيرس« توفر للسائح ما يحتاج إليه 

في سياحته االفتراضية وبلغته األصلية.
الحالية  »ميتافيرس«  سياحة  تجارب  ومن 
مدينة  في  السياح  استمتاع  والمستقبلية، 
هيوستن األمريكية الذي زاروا معرض الفرعون 
للعلوم  هيوستن  متحف  في  الثاني  رمسيس 
والفنون بتجربة السياحة االفتراضية الجديدة، 
مريح،  كرسي  على  يجلس  السائح  كان  حيث 
المعزز، ويشاهد منطقة  الواقع  ويرتدي نظارة 
معبدي  ويزور  مصر،  في  األثرية  أبوسمبل 
نفرتاري، وكان  والملكة  الثاني  الملك رمسيس 
يشم رائحة البخور، وكأنه فعالً في مصر ال في 

الواليات المتحدة األمريكية.
حالياً  العمل  يتواصل  الجنوبية،  كوريا  وفي 
على مشروع »سول ميتافيرس«، والذي يهدف 
الجنوبية  الكورية  العاصمة  تصبح  أن  إلى 

سياحة  تدخل  العالم  في  مدينة  أول  سول 
سياحية  جولة  تصميم  عبر  »الميتافيرس«، 

شاملة في كل أنحاء المدينة.
الدول  السياحيين  الخبراء  من  عدد  ويدعو 
العربية الرائدة في مجال السياحة االفتراضية 
»الميتافيرس«  سياحة  بتوفير  المبادرة  إلى 
حيث  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  مثل 
نجحت هيئة الثقافة والفنون في دبي بالتعاون 
في عرض  اإللكتروني   »360 »دبي  موقع  مع 
والثقافية  والتراثية  السياحية  المواقع  بعض 
وحيث  واألجانب،  العرب  للسياح  افتراضياً 
أبوظبي  في  والثقافة  السياحة  دائرة  نجحت 
وهي   ،“ كيريوز  ستاي  مبادرة”  تنفيذ  في 
منصة إلكترونية مبتكرة للسياحة االفتراضية، 
للسياح  360 درجة، وتتيح  الـ  تقنية  تستخدم 
الوجهات  أبرز  إلى  افتراضية  بجوالت  القيام 

السياحية في إمارة أبوظبي.
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من هنا وهناك

إيذاناً  لإلطالق  يستعد  اإلفطار  مدفع   
زايد  الشيخ  جامع  أمام  اإلفطار  بموعد 

بالفجيرة. 

جانب من تفاعل األطفال مع المكتبة 
المتنقلة في أبوظبي، حيث أعلنت دائرة 
المكتبة ستستمر  أن  والمعرفة  التعليم 

طوال العام. 

السلة  لكرة  سلتيكس  بوسطن  فريق 
الشرقي  للساحل  الوصيف  مركز  خطف 
القوي  مضيفه  على  بفوزه  األمريكي 

ممفيس جريزليز.
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التي بدأت بتنظيم استخدامها على مراحل في عدة  موقف لدراجات السكوتر بدبي 
مناطق بالمدينة.

نظمتها  الخمسين  رحلة  مسيرة   
شرطة دبي احتفاًء بمرور 50 عاماً على 
تأسيس الدولة، ونجاح فعاليات »إكسبو 

2020 دبي«.

فيليب  الكندي  للفنان  لوحة   
غوستون بعنوان »النيل« عرضت 
في مزاد علني في نيويورك بـ30 

مليون دوالر.  

سماء صافية مرصعة بالنجوم مع آثار الحجر 
برامج  التي وضعت  السعودية  العال  منطقة  في 

الستقطاب السياح من أنحاء العالم. 
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من هنا وهناك

 أطفال يشاركون في العرض الراقص 
»المصغر« غران بودير في الباز، بوليفيا.  

اتش  دي  لشركة  شحن  طائرة 
هبوط  خالل  لنصفين  انشطرت  ال 
مطار  في  ميكانيكي  لعطل  اضطراري 
هوان سانتا ماريا الدولي في أالهويال 

بكوستاريكا.

المسجد  في  الدعاء  في  يشارك  طفل   
شهر  خالل  بالهند  كشمير  في  الجامع 

رمضان. 
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منظر داخلي لمتحف الحضارات اإلسالمية في مجمع مسجد جمليقة الكبير في إسطنبول قبل 
مراسم االفتتاح الرسمي. 

الذي قتل في  تندب زوجها  نيداشكيفكا  تانيا 
مدينة بوتشا األوكرانية بسبب الحرب الدائرة مع 

روسيا. 

جانب من منافسات بطولة كرة السلة بالكراسي 
المتحركة في دبي خالل الموسم الرمضاني.
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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 واكتشف 12 فارقاً بين كال الصورتين

تراثيــــــات:
  - صدم شاب امرأة عجوزاً بدراجته، وبدل أن يعتذر لها ويساعدها على النهوض أخذ يضحك 
عليها! ثم استأنف سيره لكن العجوز نادته قائلة: لقد سقط منك شيء! فعاد الشاب مسرعاً وأخذ 

يبحث فلم يجد شيئاً فقالت له العجوز: ال تبحث كثيراً. لقد سقطت مروءتك ولن تجدها أبداً.

- ذات يوم وقف بخيل وحسود أمام األمير فقال لهما: اطلبا أي شيء تريدانه، وسوف أقوم 
بإعطاء الثاني ضعف ما طلبه األول، لم يكن االثنان يريدان أن يأخذ أحد أكثر من اآلخر، فتشاجرا 
طويالً وطلب كل منهما أن يكون هو أول من يطلب، فقال األمير: لو لم تفعال ما آمركما به فسوف 

أقطع رأسيكما، فقال الحسود لألمير: يا سيدي اقلع إحدى عيني!.

حكمة وموعظة:
- حين تخاف الله في األنثى وتكون لَها السند في الحياة ِثق تماماً بأَنّك وصلت لمرحلة الكمال 

في الرجولة.
- ال تكن اليوم من الشامتين فتصبح غدا من الُمبتلين.

طرائف: 
- ذهب ذئب في الصباح ليبحث عن فريسة له وألنثاه فمر على كوخ في الغابة فسمع امرأة 
تقول لطفلها: اسكت وإال رميتك من النافذة فيأكلك الذئب. فجلس الذئب ينتظر طوال النهار تحت 
النافذة. فلما أقبل المساء سمع المرأة تقول لطفلها: إنك هادئ ولطيف، فإذا جاء الذئب ليأكلك 
قتلناه فلما سمع الذئب عاد إلى جحره خائفا. فسألته أنثاه: لَِم عدت بغير طعام؟ قال: حدث لي 

هذا ألني صدقت امرأة!.

 2222مايو سودوكو 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سودوكو

 شرط عدم تكرار الرقم 9 – 1تملأ الخانات بالأرقام من 
 أكثر من مره في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي

 

 2222الفوارق مايو 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بين كلا الرسمين  ارقاف 12دقق النظر جيدا واكتشف 

 2222الفوارق مايو 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بين كلا الرسمين  ارقاف 12دقق النظر جيدا واكتشف 

نزهةنزهة
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مربع الجمع

أفقياً:
1- النصب التذكاري- أداة موسيقية.

للدفاع  روسية  منظومة  موسيقي-  موزع   -2
الجوي.

3- أكثر من الطلب- خلية التكاثر في النبات.
4- رمز للسالم- إله.

5- حصان- نقيض الشراء.
6- متشابهان- اسم مذكر »م«.

7- سقط لسانه - من أطوار القمر- للندبة.
8- قبيحة- لكل طفل.

9- قلب- اسم مؤنث- طليقة.
10- لقب رئيس أمريكي - يجاور المدن.

عمودياً:
1- مطربة لبنانية.

2- متشابهان- غناء شعبي- للنفي.
3- بيداء - إمارة خليجية.

4- قرع الجرس- حواضرهم.
5- خاصته - دولة عربية.

6- بخل- نقيض خلفي.
7- سقاية- السبب.

مرادف ومعاني الكلمات تشترك فيما بينها وتدور مع عقارب الساعة.
1- محافظة عراقية.

2- من القارات.
3- صحيفة خليجية.
4- عكس معارضة.

5-مصارع محترف أمريكي.
6- عدم قوله للحقيقة.
7- لقب هندي رفيع.

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

األرقام في عملية الجمع الواحدة.

خلية الكلمات

8- العضو النابض للحياة- من الحبوب- عائش.
9- ينتسب لدولة آسيوية- ظليل.

10- مطرب لبناني.

 2222الكلمات المتقاطعة مايو 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 أفقي: –المفردات 
 أداة موسيقية –النصب التذكاري  – 1
 منظومة روسية للدفاع الجوي –موزع موسيقي  – 2
 خليّة التكاثر في النبات –أكثر من الطلب  – 3
 إله –رمز للسلام  – 4
 نقيض الشراء –حصان  – 5
 )م(  اسم مذكر –متشابهان  – 6
 للندبة –من أطوار القمر  –سقط لسانه  – 7
 لكل طفل –قبيحة  – 8
 طليقة –اسم مؤنث  –قلب  – 9
 يجاور المدن –لقب رئيس أمريكي  – 10

 عمودي:
 مطربة لبنانية – 1
 للنفي –غناء شعبي  –متشابهان  – 2
 امارة خليجية –بيداء  – 3
 حواضرهم –قرع الجرس  – 4
 دولة عربية –خاصته  – 5
 نقيض خلفي – بخل – 6
 السبب –سقاية  – 7
 عائش – من الحبوب - العضو النابض للحياة  – 8
 ظليل –ينتسب لدولة آسيوية  – 9
 مطرب لبناني – 10

 2222مربع الجمع مايو 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مربع الجمع
 بحيث يكون مجموعها مطابقا للمجموع 9- 1المطلوب تداول الأرقام من 

 عدم تكرار الأرقام في عملية الجمع الواحدة في كل صف أو عمود ويشترط
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2222ّالكلماتّمايوّّةخلي ّ
 

خلّية الكلمات

مرادف ومعاني الكلمات تشترك فيما بينها وتدور مع 
 عقارب الساعة 

 محافظة عراقية – 1
 من القارات – 2
 صحيفة خليجية – 3
 عكس معارضة – 4
 مصارع محترف أمريكي – 5
 عدم قوله للحقيقة – 6
 لقب هندي رفيع  – 7

 م

 و
 ا

 ل

 ا
 ة
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صحة

تصيب  قد  التي  الصحية  المشكالت  من  العديد 
الجلد وأكثرها شيوًعا الفطريات الجلدية التي تعيش 
جلدية  مشكالت  إلى  تؤدي  أن  ويمكن  الجلد،  على 

عديدة في حالة نموها وانتشارها.
اختصاصي  شاكر  بشير  برهان  الدكتور  ويقول 
األمراض الجلدية والتناسلية إن أبرز أنواع الفطريات 

الجلدية الشائعة هي:
1. فطريات األظافر

أظافر  ما تصيب  عادًة  هي عدوى فطرية شائعة 
القدم أكثر من أظافر اليد، وتسبب تغيراً في شكلها 
عرضة  أكثر  وتصبح  سمكها  يزداد  حيث  ولونها، 

للتشقق والكسر. 
أعراض فطريات األظافر

تؤدي فطريات األظافر إلى بعض األعراض، مثل:
- تغير لون األظافر إلى اللون األصفر، أو البني، 

أو األبيض.
- تصبح سميكة.

- تصبح أكثر عرضة للتكسر والتشقق.
- مؤلمة في حال أصبحت الحالة شديدة.

بالعدوى  المصابين  كما يعاني بعض األشخاص 
من عدوى جلدية فطرية  أيضاً  الفطرية في األظافر 
هذه  وتسمى  القدم،  أصابع  بين  خاصًة  القدم  على 

الحالة باسم قدم الرياضي.
الوقاية والعالج من فطريات األظافر

يتم ذلك من خالل اآلتي:
- الحفاظ على نظافة اليدين والقدمين وتجفيفهما 

جيداً.

- االهتمام بقص األظافر.
- تجنب المشي حافي القدمين.

- عدم مشاركة األدوات الشخصية مع اآلخرين..
2. سعفة الثنيات

المناطق  في  الجلد  بسعفة  اإلصابة  تزداد فرص 
الدافئة والرطبة، مثل: األعضاء التناسلية، والفخذين، 
واألرداف، كما تزداد في موسم الصيف أو في المناخ 
الدافئ والرطب، وهي طفح جلدي أحمر يسبب الحكة، 

وعادًة ما تكون على شكل حلقة.
أعراض سعفة الجلد

تشمل أعراض سعفة الجلد ما يأتي:
- الحكة والحرقة في منطقة اإلصابة.

مع  دائرة  هيئة  على  األحمر  الجلدي  الطفح   -
حواف مرتفعة.

- تقشر الجلد أو تشققه.
الوقاية والعالج من سعفة الجلد

ينبغي الحفاظ على نظافة وجفاف الجلد وتجنب 
الرطوبة التي يمكن أن تسبب اإلصابة، ويكون العالج 
الطبيب،  التي يصفها  الفطريات  من خالل مضادات 

باإلضافة إلى المستحضرات التي تخفف الحكة.
3. سعفة فروة الرأس

تظهر هذه العدوى الفطرية في جلد فروة الرأس، 
وتشمل  األطفال،  لدى  بها  اإلصابة  فرص  وتزداد 

أعراضها ما يأتي:
- تقشر الجلد.

- الشعور بحكة وألم.
- بقع صلعاء في فروة الرأس.

عالج سعفة الرأس
األدوية  طريق  عن  الرأس  سعفة  عالج  يكون 
باإلضافة  الطبيب،  من  بوصف  للفطريات  المضادة 

إلى استخدام شامبو مضاد للفطريات.
4. داء المبيضات المهبلي

تسمى  الفطريات  من  نوع  تسببها  عدوى  هي 
المبيضات، ويطلق عليها أيًضا اسم عدوى الخميرة 
المهبلية، وتعيش المبيضات في أغلب األحيان داخل 
تتكاثر  قد  ولكنها  والمهبل،  واألمعاء  الحلق  أو  الفم 

وتسبب العدوى.
أعراض داء المبيضات المهبلي

- حكة المهبل.
- ألم أثناء الجماع.

- ألم وحرقة عند التبول.
- افرازات مهبلية غير طبيعية.

المبيضات  داء  حاالت  معظم  أن  من  الرغم  على 

د. برهان شاكر 

اإعداد: اأماين اليافعي

 الفطريات الجلدية 
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المهبلي خفيفة، إال أن بعض النساء يمكن أن يصبن 
بعدوى شديدة تتضمن احمرار وتورم وتشققات في 
جدار المهبل، وقد تزداد فرص اإلصابة في الحاالت 

االتية:
- أثناء فترة الحمل.

مثل:  الهرمونية،  الحمل  موانع  استخدام  أثناء   -
حبوب منع الحمل.

- أثناء اإلصابة بمرض السكري.
الجهاز  ضعف  من  تعانين  الالتي  النساء   -

المناعي.
- أثناء تناول مضادات حيوية أو بعد االنتهاء من 

تناولها.
الوقاية والعالج من داء المبيضات المهبلي

تقليل  في  قطنية  داخلية  مالبس  ارتداء  يساعد 
العالج  ويكون  الخميرة،  بعدوى  اإلصابة  فرص 
من  بوصف  للفطريات  المضادة  األدوية  باستخدام 

الطبيب.
5. داء المبيضات الجلدي

عدوى  في  المبيضات  فطريات  تتسبب  أن  يمكن 
طيات  مثل  والدافئة،  الرطبة  بالمناطق  تضر  جلدية 

األرداف.
تتمثل أعراض داء المبيضات الجلدي في اآلتي:

- الطفح الجلدي.
- الحكة.

- ظهور بثور صغيرة باللون األحمر.
عالج داء المبيضات الجلدي

يقوم الطبيب بوصف األدوية المضادة للفطريات 
وفًقا للحالة ومنطقة اإلصابة.

6. داء المبيضات في الفم والحلق
الفم،  في  المبيضات  بداء  اإلصابة  فرص  تزداد 
أو الحلق، أو المريء لدى األطفال خاصًة الذين تقل 
أعمارهم عن شهر واحد، كما يمكن أن تزيد فرص 

اإلصابة به في الحاالت اآلتية:
- ارتداء طقم أسنان.

- اإلصابة بمرض السكري.
-اإلصابة بضعف المناعة.

-تناول المضادات الحيوية.
-اإلصابة بجفاف الفم.

-التدخين.
أعراض داء المبيضات في الفم والحلق

يصاحب داء المبيضات في الفم أو الحلق مجموعة 
من األعراض، وهي:

- بقع بيضاء في منطقة اإلصابة.
- إحمرار وألم.

- فقدان حاسة التذوق.
- ألم أثناء تناول الطعام والبلع.

- تشقق وإحمرار في زوايا الفم.

الفم  في  المبيضات  داء  من  والعالج  الوقاية 
والحلق

لتفادي  واألسنان  الفم  بنظافة  االهتمام  يجب 
يجب  كما  الفم،  في  المبيضات  بعدوى  اإلصابة 
الحفاظ على رطوبة الفم ووقايته من الجفاف، ويكون 

العالج من خالل األدوية المضادة للفطريات.

>ما هو سرطان الثدي
- وجود كتلة في منطقة الثّدي أو تحت اإلبط أو مجموعة من األنسجة السميكة في منطقة 

من الثّدي أول َعَرٍض من أعراض سرطان الثّدي الذي تحس به أغلب النساء، ومن األفضل دائًما 
زيارة الطبيب للتحقق من طبيعة هذه الكتلة، على الرغم أّن أغلبها كتلٌ حميدة، أي غير سرطانية، إال 
أّن فحصها المبكر أفضل طريقة لتجنب المشاكل، وُتقّسم أغلب الكتل الحميدة في الثّدي إلى عدة 

أشكال، مثل: مناطق تكتّل طبيعية، والتي تبدو أكثر وضوًحا قبل الدورة الشهرية مباشرة.
أو ورم غّدي ليفي، وهو مجموعة من األنسجة الغدّية الليفيّة، وتعد شائعة الحدوث لدى النساء 

صغيرات الّسن أقل من 30 سنة.

> ما هي أعراض سرطان الثدي؟
- انتفاخ في منطقة اإلبط أو بالقرب من عظمة الترقوة قد تظهر بعض األعراض قبل نمو الورم 
األصلي في الثدي لدرجة يمكن اإلحساس به، كانتفاخ الثّدي كامل أو جزء منه، أو انتفاخ الغدد 
اللمفاوية في منطقة اإلبط أو بالقرب من عظمة الترقوة، أو اإلحساس بكتلة فيها، ويحدث ذلك نتيجًة 
النتشار سرطان الثّدي إلى تلك المناطق، لذا ُينصح بزيارة الطبيب عند الشعور بوجود انتفاخ في 

أي من المناطق المذكورة.
قد ُتصاب المرأة بألم في أحد الثديين أو كليهما والذي قد يستمر لبعض الوقت ثم يتوقف، ولكن 
ال ُيعّد الشعور بألم في الثّدي دلياًل على وجود سرطان الثّدي، حيث إّن ألم الثّدي من األمور شائعة 
الحدوث عند النساء، وفي حاالت كثيرة قد ال ُيعرف السبب حتى بعد إجراء الفحوصات، ومع ذلك 
ُينصح بزيارة الطبيب للحصول على المشورة حول كيفية عالج األلم وتحديد إذا كان هناك حاجة 

إلجراء المزيد من الفحوصات.

> كيف يمكن للنساء مالحظة بدء المرض؟
- حدوث تغيّر في شكل الثّدي أو الحلمة وقد تشعر بعض النساء السليمات بتكتّل أو طراوة في 
الثّدي قبل نزول دم الدورة الشهرية مباشرة، ولكن من المفيد أن تتعّرف المرأة على حجم، وشكل، 
وملمس الثّدي لديها، وذلك لتتمكن من معرفة التغيّرات التي قد يسبّبها سرطان الثّدي، فقد ُيسبّب 
زيادة في حجم الثّدي أو تغيّراً في ملمسه أو في شكله، وفيما يأتي ذكر بعض هذه التغيّرات كتغيّر 

غير مبرر في حجم أو شكل الثّدي. 
وانتفاخ أو انكماش غير مبرر في الثّدي، خاصًة إذا كان في جانب واحد فقط. 

عدم تناسق أو التشابه بين الثديين، ومن الجدير بالذكر أّنه من الشائع أن تمتلك بعض النساء 
ثدياً أكبر من اآلخر بقليل، لكن إن كان عدم التناسق جديداً فتجب زيارة الطبيب لفحصه.

> ما هي طرق عالج سرطان الثدي؟
- ُيمكن عالج سرطان الثّدي بسهولة وُيمكن الشفاء منه عند اكتشافه في مراحله األولى، إذ ُيعّد 
الكشف والعالج الُمبّكر للسرطان من العوامل الرئيسة في تحديد النتائج، وذلك ألن الكشف الُمبّكر 
ُيعّد الوسيلة األفضل لمكافحة سرطان الثّدي، ولذلك ُينصح بزيارة الطبيب في عدة حاالت، مثل: 
الشعور بالقلق من أن يكون ألم الثّدي أو حدوث طراوة أمراً خطيراً، اكتشاف كتلة في الصدر، رغم 
خلو صورة الماموغرام الشعاعية السابقة من أّي مشكالت، تحديد مواعيد مجدولة منتظمة للقيام 

بتصوير الثّدي باستعمال الماموغرام.

نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم الطبية، وسيتولى اإلجابة عنها نخبة من 
األطباء االختصاصيني، مع متنياتنا لكم بالصحة والعافية

alyafi3@gmail.com

األعراض المبكرة لسرطان الّثدي

ب
جوا

 و
ال

سؤ
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تغذية

النوم من نعم الله العديدة على عباده ، والتي 
الخالق عز  تعد ظاهرة بديعة تجلت فيها قدرة 
ِباللَّيِْل  َمنَاُمُكْم  آَياِتِه  »َوِمْن  قوله  في  كما  وجل 
َوالنََّهاِر َواْبتَِغاُؤُكْم ِمْن َفْضلِِه إِنَّ ِفي َذٰلَِك آَلَياٍت 

لَِقْوٍم َيْسَمُعوَن«. 
إن النوم غريزة فطر الله اإلنسان عليها يعد 
أمًرا ضرورًيا لكل وظائف الجسم الفسيولوجية 
عن  المؤقت  التوقف  من  طبيعية  حالة  وهي 
اإلنسان  جسم  ألجهزة  فرصة  إلعطاء  الوعي 
وهو  طاقتها،  واستعادة  الراحة  على  للحصول 
يحافظ على اتزان درجة حرارة الجسم و على 
على  ينعكس  فيه  قصور  وأي  المناعي  الجهاز 
الفعل  ردة  بطء  في  ذلك  يتمثل  حيث  الذاكرة 
واتخاذ القرارات الصحيحة ، فضاًل عن الشعور 

اإعداد: اإميان احلمريي

اخت�سا�سية تغذية - م�ست�سفى توام

بالنعاس مصحوًبا بتكدر المزاج. 
من  العديد  في  الجيد  النوم  أهمية  وتبرز 
خالل  أكثر  لنشاط  الطاقة  تمنح  منها:  األمور 
اليوم لتساعد الجسم على مكافحة المرض عن 
طريق تعزيز االستجابة الدفاعية لجهاز المناعة 
والنوبات  الدم  ضغط  ارتفاع  مخاطر  وتقليل 
القلبية وايضاً التقليل من اإلصابة بالنوع الثاني 
من داء السكري و يحافظ على مستويات سكر 
بالوزن؛  التحكم  في  وأهميتها  المناسبة  الدم 
المتحكمة  الهرمونات  تنظيم  على  يساعد  حيث 

في الشهية والتمثيل الغذائي.
أما من الناحية العقلية فإنه يساعد على تقليل 
مشاعر اإلحباط والقلق واالكتئاب ويعزز القدرات 
المعرفية، باإلضافة إلى المساعدة على التركيز 

والتفكير. ومن المهم معرفة أنه يحسن مستوى 
يقلل مخاطر اإلصابات والحوادث. اليقظة مما 

الكافي  النوم  على  الحصول  عدم  حال  في  أما 
يزيد  فقد  الفرد  على صحة  يؤثر  فإنه  والجيد 
الثاني،  النوع  بالسكري  اإلصابة  احتمالية  من 
وارتفاع  المزاج  واضطرابات  الوزن،  وزيادة 
ضغط الدم وغيرها من المشاكل الصحية التي 

تؤثر على الحالة الدماغية لإلنسان.
وطول  جودة  على  تنعكس  مؤثرات  وثمة 
والمشروبات  األطعمة  بعض  تأثير  منها  النوم 
المحتوية على الكافيين مثل القهوة ومشروبات 
الحمية  حبوب  مثل  األدوية  وبعض  الطاقة 
أجزاء  بعض  تحفز  فهي  االحتقان  ومزيالت 
على  القدرة  عدم  أو  األرق  تسبب  وقد  الدماغ 

9 نصائح 
لنوم مريح
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النوم. أيضاً اختالف درجات الحرارة العالية أو 
الباردة في البيئة قد تؤثر على جودة النوم.

يحفز  التدخين  فإن  للمدخنين  بالنسبة  أما 
على النوم الخفيف جداً و يحفز على االستيقاظ 
النوم بسبب انسحاب  4 ساعات من  أو   3 بعد 

النيكوتين.
التي قد تؤثر  الغذائية  العناصر  هناك بعض 
الذي  الصلب  الجبن  مثل  النوم  جودة  على 
يحتوي على مستوى عالي من حمض التيرامين 
من  بمزيد  يشعر  الدماغ  يجعل  الذي  األميني 
اليقظة. أما الطعام الحار الذي يحتوي على مادة 
الجسم  على  الصعب  من  فيجعل  الكابسيسين 
تنظيم درجة الحرارة الداخلية وقد يسبب عسر 
الهضم، كما إن األطعمة الدهنية والدسمة تسبب 

يجعل  مما  الهضم  بطئ  بسبب  المعدة  حرقة 
النوم أكثر صعوبة.

تزيد  التي  الغذائية  العناصر  بعض  وهناك 
من كفاءة النوم و تحسن الجودة منها: الموز، 
األحمر،  والعنب  والحليب،  واللوز،  والعسل، 
الماتشا  وشاي  والكيوي،  والخس،  والبابونج، 
تقديم  يمكن  وأخيراً  الخزامى.  ومشروب 

إرشادات عامة لتحسين جودة النوم منها:
للنوم  وثابت  محدد  بوقت  االلتزام   -1
وباردة  مريحة  نوم  بيئة  وخلق  واالستيقاظ 

ومظلمة وهادئة. 
الظهر  بعد  الكافيين خاصة  تناول  2- تجنب 

وفترة المساء. 
3- تجنب تناول المأكوالت الثقيلة قبل النوم.

4- ممارسة الرياضة بشكل منتظم في وقت 
مبكر من اليوم.

عدم  عند  السرير  إلى  الذهاب  تجنب    -5
الشعور بالنعاس و عند عدم القدرة على النوم 
والقيام  الفراش  ترك  يجب  دقيقة،   20 خالل 

بنشاط خفيف.
6-  تجنب أخذ قيلولة بعد الساعة 3 مساًء. 

7- تجنب أداء المهام والواجبات الدراسية في 
نهاية اليوم.

8-  يفضل الحد من المحفزات وقت النوم مثل 
استخدام الحاسوب، واأللعاب اإللكترونية.

9- كتابة قائمة المهام قبل الخلود إلى النوم 
للتقليل من التفكير فيها خالل النوم مع الحرص 
على ممارسة أنشطة خفيفة وهادئة في المساء.
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قراءات

يبدأ الكتاب بقول القائد الخالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه: »إن تعليم الناس 
وتثقيفهم في حد ذاته ثروة كبيرة نعتز بها، فالعلم ثروة، ونحن نبني المستقبل على أساس علمي«.
ثم تأتي اإلشارة في التقديم إلى أن األرشيف والمكتبة الوطنية يستهدف من نشر أبحاث جائزة 
المؤرخ الشاب، تشجيع الباحثين من طالب وطالبات المدارس في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
الخليج  التي توطد عالقتهم بتاريخ منطقة  الميدانية  البحث والكتابة، والزيارات  على اإلسهام في 

العربي ورصد أحداثها، وأحوالها وتطورها.
حمل أول أبحاث الكتاب عنوان: »زايد يا وطني«، وينفتح هذا البحث على ستة أبواب: محطات 
إنسانية مضيئة، ودور األب البطل، وجنة خضراء، ومواقف إنسانية لقائد عظيم، وزايد أسطورة 

التاريخ، وذكرى خالدة لصانع التاريخ.
وجاء البحث الثاني بعنوان: »لماذا زايد؟«، وضم هذا البحث ثالثة مباحث تطرقت لما يلي: الشيخ 
زايد ودوره في قيام االتحاد، وجهود الشيخ زايد في تحقيق السعادة والرفاهية للمجتمع، والدراسة 

الميدانية.
وحمل البحث الثالث عنوان »زايد محطات المتناهية«، وتوقف هذا البحث في إحدى عشرة محطة، 
كالتالي: جذور منبع العطاء، وأهم المناصب التي توالها، ومفهوم اإلنسانية، ونصير المرأة، والعطاء 
من أجل الشعب، وحامي التراث، وبصماته خالدة، وحديث الذهب، وعيون زايد، وإلى جنة الخير يا 

زايد، وعام زايد.

جائزة المؤرخ الشاب »الدورة التاسعة«

الناشر: األرشيف والمكتبة الوطنية، أبوظبي، 2021، 219 صفحة.
تاأليف: جمموعة من الطالب

العالية سواء من  المعلمين  التي ضمتها دار  الكثير من الشخصيات  الكتاب الضوء على  يسلط 
األساتذة أو الموظفين فيها، أو من المتخرجين منها، ولم تقتصر على الشخصيات العراقية وإنما 

تضمنت العديد من األساتذة العرب واألجانب.
دار المعلمين العالية العراقية من أقدم المؤسسات التعليمية في العراق، فهي أول كلية عراقية 
اشتهروا في مجاالت: علمية وأدبية  الطبيعية واإلنسانية، وقد خّرجت أجياالً  بالعلوم  متخصصة 
 ... والتعليم  والتربية  والشعر،  والفن  واألدب،  والعلم  والفكر،  السياسة  في  القادة  منهم  مختلفة؛ 

وغيرها.
أسماء وأعالم بارزة خلدها تاريخ الفكر واألدب العربي، ألنها استطاعت أن تحقق تميزاً وتقدم 
إبداعاً في مجاالتها، ومن أبرز شخصيات الكتاب: معروف الرصافي، ونازك المالئكة، وبدر شاكر 
السياب، وعاتكة الخزرجي، وعبد الوهاب البياتي، وسليمان العيسى، وعبد القادر المازني، وعمر 

فروخ، وزكي مبارك، وعائشة عبد الرحمن »بنت الشاطئ«.
قدم الكتاب كوكبة األعالم حسب التسلسل األبجدي ألسمائهم، وقد جاء في تعريفه بالشاعرة 
نازك المالئكة: هي من أوائل المجددين للشعر العربي الحديث )الحر( في الوطن العربي، وقد حدد 
مولدها، وعّرف والديها، وأهم دواوينها ومؤلفاتها، وتحصيلها العلمي، ووثق المراجع والمصادر التي 

حصل منها على ما أورده من معلومات عن الشاعرة.
يحتوي الكتاب على المالحق وهي األوراق الرسمية، ثم المصادر وهي الوثائق والملفات، والكتب 

والموسوعات، والصحف والمجالت.

تاأليف: جواد كاظم اخلفاجي

موسوعة أعالم دار المعلمين العالية العراقية

الناشر: دار ومكتبة عدنان للطباعة والنشر، بغداد، 2021، 252 صفحة.
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يتضمن هذا الكتاب -الصادر عن أكاديمية الشعر- محاولة الرتياد أفق جديد في التحليل النقدي، 
من منظور تطبيقي، بدالً من الوقوف عند التكوينات النظرية.

ويشير المؤلف إلى أن هذا النهج السيميولوجي في تناول الظواهر األدبية والثقافية، وفك شفراتها 
واكتشاف شعريتها قد حظي ببعض التأسيس النظري في اللغة العربية، وبقي استكمال اختباره 
األدوات  استقصاء  في  ويتعمق  مستوياته،  مختلف  وتجرب  إمكاناته  تستكشف  تطبيقية  ببحوث 

المنهجية، كي يستبقي منها ما يضمن له المشروعية العلمية والكفاء التحليلية واليقين النقدي. 
ضمير  التالية:  الموضوعات  يضم  وهو  القصيد«،  »شعرية  األول  قسمين:  من  الكتاب  يتألف 
في  أسلوبية  ومالمح  البنفسج،  الشعرية، وشعرية  الشرقاوي  علي  وقلعة  العصر،  الشعر ضمير 
شعر الحداثة، وطراز التوشيح بين االنحراف والتناص، وحوار التماهي بين طه حسين والمعري 

والمتنبي، واحتياجات المتلقي للخطاب الشعري المعاصر.
وفي القسم الثاني الذي يحمل عنوان »شعرية النص«، تتوالى الموضوعات التالية: نظام التشفير 
في »أوالد حارتنا«، وشعرية الحياة عند طه حسين، وتحوالت يوسف ادريس، والبنية األساسية لـ 
»بيت الياسمين«، وشعرية القص ومالمح الحداثة: قراءة في أدب اإلمارات، ولغة الدراما ودرامية 

اللغة. 
ر المؤلف علم السيميولوجيا -على حد قوله في المقدمة- لكي يختبر درجات الصدق الفني  ويسخِّ

في األعمال األدبية، ويقيس مستويات كفاءتها الداللية وطرائقها في الترميز والتكثيف. 

عقد نفيس من الذكريات تبوح بها الكاتبة، ترسم فيه مالمح حياتها، وتتوقف في محطات رائعة ال 
يستطيع القارئ أن يجتازها بإلقاء نظرة عابرة، إذ تشده مواضيع الكتاب بشخوصها وبما فيها من 
معلومات ميسرة ومبسطة، وتشبّه المؤلف ذكرياتها باللؤلؤ لجمالها ومكانتها في نفسها، وهي تقدم 

للقارئ لوحات بديعة من واقع الزمن الجميل.
وتحت عنوان: »رحم الله الشيخ زايد« تتحدث عن جهود المغفور له -بإذن الله- الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان التي كست اإلمارات ثوباً أخضر، وقد استطاع بحكمته أن يرتقي بالمكان واإلنسان، 
فجعل من اإلمارات واحة خضراء خالبة، وركزت في اهتمامه -طيب الله ثراه- بالبيئة وأشجارها 

ونباتاتها.
وتجود ذاكرة المؤلفة بأهم المحطات التي غيرت حياتها، والبالد التي زارتها، وتصف البيئة التي 
عاشت فيها وفي مقدمتها البادية التي تحّن إليها دائماً؛ إذ تشعر فيها بالصفاء الروحي، ألنها حاضنة 
البادية، وحين  الكتاب؛ حيث ولدت وترعرعت في  التي بدأت بها  الذكريات  ذكريات طفولتها، تلك 
تحكي بعض مالمح طفولتها، تتطرق إلى عالقتها الطيبة بصديقاتها، واأللعاب التي كانت معروفة في 

الماضي، وتتخلل الكتاب ذكرياتها الجميلة والطريفة.
وتحكي المؤلفة تجربتها مع تعلم القراءة والكتابة؛ فتشير إلى أن القرآن أول ما قرأته وختمته في 

شهر رمضان، ثم وبعد أن أتقنت القراءة كان للشعر مكانته في حياتها. 

عقد اللؤلؤ

الناشر: مداد للنشر والتوزيع، دبي، 2022، 229 صفحة.
تاأليف: �سبحة حممد جابر اخلييلي 

تاأليف: الدكتور �سالح ف�سل 

شفرات النص »دراسة سيميولوجية في شعرية القص والقصيد« 

الناشر: لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، أبوظبي، 2020، 329 صفحة.
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علوم و تكنولوجيا

في  يتمثل  غريب  بنشاط  أوباك  كارا  تقوم 
أسماك  أدمغة  خاصة  األدمغة،  وجمع  صيد 
القرش، حيث جمعت حتى اآلن أكثر من أربعمائة 
من أدمغة أنواع مختلفة لهذا الحيوان في مناطق 

من العالم.
وهي  المرأة  فهذه  هواية،  مجرد  ليس  األمر 
كارولينا  نورث  جامعة  في  أحياء  أستاذة 
باسم  يعرف  مختبراً  تترأس  ويلمينغتون 
فحص  في  متخصص  وهو  »زومبي«  مختبر 
تلك األعضاء المعقدة بهدف فهم أفضل لسلوك 
تلك  أن  في  الفكرة  وتتمثل  القرش.  أسماك 

األسماك هي ماكينات قتل بال دماغ.
االسم  أطلقت  وكيف  عملها  أسلوب  وحول 
على مختبرها تقول كارا: »إننا نبحث اختالفات 
األدمغة ألسماك القرش بحيث نستطيع معرفة 
الدماغ  تستخدم  أن  تستطيع  فأنت  سلوكها، 

للتنبؤ بذلك«.
وقد ظهر بعض صفات سمك القرش في فيلم 
الرعب الكالسيكي /القرش/حيث تنتقم السمكة 
من اإلنسان إال أن الكائنات البحرية التي يصعب 
في  عليه  ظهرت  مما  تعقيداً  أكثر  تعتبر  فهمها 

األفالم السينمائية.
في  التي ظهرت  البحرية  للكائنات  وبالنسبة 
الفقارية  األزمنة السابقة فإن بعض الحيوانات 
خاصة القديمة منها ال تزال حية حتى يومنا هذا، 

وال تزال تمثل خطراً كبيراً في أماكن وجودها.
وتتصف تلك الكائنات بالبراعة في التأقلم مع 
البيئات الجديدة، حيث يمكن لألبحاث الخاصة 
تعلمنا  أن  الحالي  في عصرنا  القرش  بأسماك 
العصر  هذا  في  قرش  سمك  تطور  عن  الكثير 
خاصة أنظمة اإلحساس المختلفة لديه، وهناك 
من  اإلنسان  حماية  سبل  حول  لنتعلمه  الكثير 

سمك القرش والعكس صحيح.
وهذا ما يجعل األمر ذا فاعلية لدى الباحثين 
أمثال أوباك لتحقيق فهم أفضل لالختالف بين 
االختالف  إلى  ينظرون  فهم  الكائنات  أنواع 
إضافة  القرش  سمك  أنواع  بين  األدمغة  في 
البحري  الحيوان  هذا  سلوك  على  التعرف  إلى 

وتطوره.
وحول اكتساب مختبرها السمه تقول: »كلمة 
علم  وتعني  زوتومي  كلمة  من  مشتقة  زومبي 
عن  البحث  يجري  حيث  المقارن،  التشريح 
التشابه واالختالف بين التشريح وعلم األحياء 

ترجمة: د. ح�سن الغول 

صائدة األدمغة

NOVEMBER/DECEMBER 202 1  .  D ISCOVER  57

Biologist 
Kara Yopak 
has collected 
more than 400 
shark brains. 

→

التطورية  عالقاتها  وتحديد  مختلفة  لحيوانات 
وهكذا يكون االسم هو »مختبر تشريح الدماغ 
وتطوره« وفيما يتعلق بالشبه لدى األدمغة في 
يهمنا  ما  »إن  تقول:  والصوت  الرائحة  مجال 
نسمعه  صوت  وأول  القرش  أسماك  جمع  هم 
فحص  يمثل  كما  العظام،  منشار  صوت  هو 
الدماغ عملية رائعة جداً، حيث يقوم العديد من 
الطلبة داخل المختبر باستخدام الميكروسكوب 
ويجرون عمليات  تشريح دقيقة، وتضيف هذه 
صوت  هو  تسمعه  صوت  أجمل  أن  العالمة 
للمرة  الطالب  به  يقوم  الذي  الدماغ  تشريح 
عن  باحثاً  الدماغ  بتقطيع  يقوم  حيث  األولى، 
الدماغ  يكون  وعادة  بالسلوك،  المتعلق  الجزء 

إسفنجياً وفي الوقت نفسه قوياً ودقيقاً«.
في  لالنخراط  دفعها  الذي  السبب  وحول 

هذا المجال تقول أوباك إن معظم علماء األحياء 
المتخصصين بسمك القرش يخوضون التجربة 
ذاتها، وتضيف أنها ومنذ أن كانت في الخامسة 
القرش  أسماك  بمشاهدة  شغوفة  العمر  من 

والتعرف عليها، وأنها كانت 
ولهذا  أسماك  عالمة  تصبح  أن  في  ترغب 
درست علم األحياء الحسي إال أنها لم تنخرط 
إعدادها  خالل  إال  القرش  أسماك  دراسة  في 
لرسالة الدكتوراه، حيث تعمقت في دراسة كل 
مايتعلق بسمك القرش وسلوكه. ولفهم ذلك كان 
عليها دراسة أدمغة هذا السمك، حيث تمكنت من 

جمع أدمغة من 130 نوعاً منه.
وحول إمكانية وجود مفاهيم خاطئة وشائعة 
حول القرش وذكائه تقول أوباك: »هناك بعض 
المفاهيم الخاطئة بأن سمكة القرش هي مجرد 
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ذلك. وحتى  أكل مبرمجة مسبقاً  على  ماكينة 
في فيلم »القرش« كان كل ماتفعله السمكة هو 
وكأنها  ظهرت  بحيث  والتكاثر،  واألكل  العوم 
الطيور  أن  نرى  ونحن  بدائي.  بحري  كائن 
بحيث  جداً  متطورة  تعتبر  الثديية  والحيوانات 

تستطيع فعل أشياء متقدمة جداً«.
وهناك قواعد تتحكم بكيفية التغيير في حجم 
من  العديد  أن  حيث  الحيوانات،  لدى  الدماغ 
أسماك القرش تمتلك أدمغة ذات أحجام مناسبة 
ألجسامها، وهو أمر يمكن مقارنته مع الطيور 

والثدييات.
بالذكاء  القرش  أسماك  تمتع  مدى  وحول 
الذكاء  أوباك  »من الصعب تحديد حجم  تقول 
لدى جميع أنواع الكائنات ولكن سمكة القرش 
بشكل عام تستطيع تدبر أمورها بنجاح كبير«.

وعن مدى تشابه دماغ سمكة القرش بدماغ 
عندما  الناس  معظم  إن  العالمة  تقول  اإلنسان 
دماغاً  يشاهدون  القرش  دماغ  الى  ينظرون 
كان  وإن  اليد  قبضة  حجم  في  صغيراً  بشرياً 
يتصف بأنه طويل ورفيع.كما تشير إلى تنوع 
تلك  من  مختلفة  أنواع  لدى  األدمغة  أحجام 
األسماك، حيث تتواجد عادة في األقاليم ذاتها 

ولها المكونات نفسها.
إال أن هناك اختالفاً ضخماً في أنظمة األدمغة 
األحجام  أو  بالتعقيدات  يتعلق  ما  سواء  لديها 
فلدى فحص دماغ سمكة قرش من قارة جرين 

الند فإننا نجده صغيراً جداً 
وفي الوقت نفسه يضم الكثير من البصيالت 
الشمسية التي تصدر رائحة منها، حيث يمكن 
إصطياده  خالل  بالرائحة  يستدل  أن  للقرش 

لضحاياه.
البحار  في  الموجودة  القرش  أسماك  أما 
أدمغتها  من  أجزاء  أن  ستالحظ  فإنك  العميقة 
خاصة المتعلقة باإلحساس تتصف بالضخامة، 
وبسبب شدة الظلمة في أعماق البحار فإن هذه 
على  تعتمد  وقد  الرؤية  تستطيع  ال  الحيوانات 

عناصر حسية أخرى في حركتها.
مجال  في  الكافية  بالخبرة  أوباك  وتتمتع 
لمسها  أو  رؤيتها  مجرد  إن  إذ  القرش  أدمغة 
التي  البيئة  ليجعلها تحدد  السمكة كاف  لدماغ 

وجدت فيها ونوعية الطعام الذي
كذلك  العوم  في  سرعتها  ومدى  تناولته 

أسلوبها في الصيد.
تهاجم  القرش  أسماك  بأن  مايقال  وحول 

وفقاً  إنه  تقول  الخطأ،  طريق  عن  المصطافين 
أدمغة  أنواع  في  تنوعاً  هنالك  فإن  للبيانات 
القرش وهو ما يعني وجود إختالف في تعاملها 

مع البيئات التي تعيش فيها.
أسماك  لدى  اإلحساس  أنظمة  تتنوع  وعادة 
الحيوان  هذا  ردع  في  المرء  فكر  وإذا  القرش 
فإن عليه فهم ما يتعلق ببيولوجيا األنواع وعمل 

األدمغة قبل أن يفكر في اإلقتراب منها.
وعلى سبيل المثال كان معظم أسماك القرش 
وقد  األلوان  بعمى  مصاباً  تحديدها  تم  التي 

اليرى على اإلطالق.
القرش  أسماك  لدى  اإلحساس  وأنظمة 
بالتنوع، وعندما يحاول أي منا ردع هذا الحيوان 
فإن عليه أن يفهم ما يتعلق ببيولوجيا األنواع 
وعمل األدمغة قبل أن يبدأ اإلقتراب منها. وعلى 
سبيل المثال فإن معظم أسماك القرش التي تم 
تحديدأماكنها كانت مصابة بعمى األلوان وقد ال 
يمكن  الذي  الدرس  اإلطالق. وحول  على  ترى 
فإننا سنتوقف  إياه  تعلمنا  أن  القرش  ألسماك 
عند كلمة الذكاء التي يتصف بها اإلنسان والذي 
البيئة  في  التشابه  رغم حاالت  متفوقا  سيبقى 

والمهام مع الكائنات الحية.
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إشراقات إيمانية

أ. طـالب الشـحي

إشراقات إيمانية

السمو  سيدي صاحب  قالها  كثيراً  استوقفتني  عبارة 
إن  تعالى:  الله  حفظه  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ 
التوفيق يتحقق باإلخالص، والرجال المخلصين، والبطانة 

الصالحة.
لن تجد حضارة نهضت واستمرت إال كان المخلصون 

هم من شيدها وأقامها.
ولعل من أهم ما يميزهم عن غيرهم التفاؤل والنظرة 

اإليجابية حول واقعهم ومستقبلهم.
فاإليجابية هي من أهم ركائز رقي المجتمع وحضارته.
في  ويرى  للمستقبل،  ًوينظر  حدثا  يصنع  فاإليجابي 
العمل أمال ًلقادم مشرق، وأن األحداث المؤلمة مهما كان 
بعدها  يأتي  ثم  ستنقضي،  مرحلة  فهي  وحجمها  نوعها 

فرج وخير.
لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف ووجد 
منهم الصد والرفض لدعوته ثم ما كان منهم أن جمعوا 
الناس رجاالً ونساء وأطفاالً وجعلوهم يرمون النبي صلى 
الله عليه وسلم حتى أدموا قدمه الشريفة. فيقول هو صلى 
الله عليه وسلم واصفاً ما يجده: )اْنَطلَْقُت َوأََنا َمْهُمومٌ علَى 
َوْجِهي، َفلَْم أَْستَِفْق إالَّ بَقْرِن الثََّعالِِب، َفَرَفْعُت َرأِْسي َفإَِذا 
أََنا بَسَحاَبٍة قْد أََظلَّتْنِي َفنََظْرُت َفإَِذا ِفيَها ِجبِْريُل، َفنَاَداِني، 
وا  َفقاَل: إنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ قْد َسِمَع َقْوَل َقْوِمَك لََك، َوما ُردُّ
َعلَيَْك، َوَقْد َبَعَث إلَيَْك َملََك الِجبَاِل لِتَأُْمَرُه بما ِشئَْت فيهم، 
ُد، إنَّ  ، ُثمَّ قاَل: يا ُمَحمَّ قاَل: َفنَاَداِني َملَُك الِجبَاِل َوَسلََّم َعلَيَّ
اللََّه قْد َسِمَع َقْوَل َقْوِمَك لََك، َوأََنا َملَُك الِجبَاِل َوَقْد َبَعثَنِي 
أُْطبَِق  أَْن  ِشئَْت  إْن  ِشئَْت،  َفما  بأَْمِرَك،  لِتَأُْمَرِني  إلَيَْك  َك  َربُّ
عليه  اللَُّه  َصلَّى  اللِه  َرسوُل  له  َفقاَل  األْخَشبَيِْن،  عليهُم 
َوَسلََّم: َبْل أَْرُجو أَْن ُيْخِرَج اللَُّه ِمن أَْصاَلِبِهْم َمن َيْعبُُد اللََّه 

َوْحَدُه ال ُيْشِرُك به شيئًا(.
كان صلى الله عليه وسلم يحب التفاؤل ويكره التشاؤم 
وقد وجه صحابته رضوان الله عليهم كيف تكون النظرة 

اإليجابية حول المجتمع. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: )إذا قال الرَُّجل: َهلََك الناس، فهو أَْهلَُكُهم( 
رواه مسلم. وقال الخطابي: »معناه ال يزال الرجل يعيب 
الناس ويذكر مساويهم ويقول: وربما أدَّاه ذلك إلى العجب 
بنفسه ورؤيته أن له فضالً عليهم، وأنه خير منهم فيهلك«. 
عليه  الله  صلى  الله  رسول  »وكره  القيم:  ابن  قال 
وسلم أن يقول الرجل: هلك الناس، وقال: »إذا قال ذلك 
فهو أهلكهم«، وفي معنى هذا: فسد الناس وفسد الزمان 
ونحوه«. وقد جاءت النصوص القرآنية بأمثلة عديدة عن 

اإليجابية ومن ذلك:
المالئكة  جاءته  لما  السالم  عليه  إبراهيم  1.موقف 
تبشره بالولد وقد بلغ من الكبر عتياً، فاستنكر أن يأتيه 
الولد في هذا العمر ولكنه الموقن بقدرة الله تعالى. قال 

عليه  إلبراهيم  خطابهم  في  مالئكته  عن  حاكياً  سبحانه 
ُرَك ِبُغاَلٍم َعلِيٍم )53( َقاَل  السالم: )َقالُوا اَل َتْوَجْل إِنَّا ُنبَشِّ
ُروَن )54( َقالُوا  نَِي الِْكبَُر َفبَِم ُتبَشِّ سَّ ْرُتُموِني َعلَىٰ أَن مَّ أََبشَّ
َن الَْقاِنِطيَن )55( َقاَل َوَمن َيْقنَُط  ْرَناَك ِبالَْحقِّ َفاَل َتُكن مِّ َبشَّ

الُّوَن( )الحجر:53 - 55(. ْحَمِة َربِِّه إاِلَّ الضَّ ِمن رَّ
من  ييأس  ومن  للضيف:  إبراهيم  قال  الطبري:  قال 
الصواب،  سبيل  أخطؤوا  قد  الذين  القوم  إال  الله  رحمة 
وتركوا قصد السبيل في تركهم رجاء الله، وال يخيب من 

رجاه.
أن يقبل  بالله تعالى وأراد  آمن  القرية: رجل  2.مؤمن 
أهله ومن في قريته إلى الله تعالى تاركين بذلك عبادة ما ال 
ينفعهم وال يضرهم. والتعبير القرآني هنا يصور لنا كيف 
أن الرجل تكبد المشاق ليبلغ قومه الخير والهدى فلم يكن 
البعد عائقاً في تذكير قومه. قال الله عز وجل: )َوَجاء ِمْن 
أَْقَصى الَْمِدينَِة َرُجلٌ َيْسَعى َقاَل َيا َقْوِم اتَّبُِعوا الُْمْرَسلِيَن( 
)يس:20(. ثم ساق بعد ذلك الحجج والبراهين التي تنصر 
َوإِلَيِْه  َفَطَرِني  الَِّذي  أَْعبُُد  الَ  لِي  )َوَما  تعالى:  قال  قوله. 
ُتْرَجُعوَن. أَأَتَِّخُذ ِمن ُدوِنِه آلَِهًة إِن ُيِرْدِن الرَّْحَمن ِبُضرٍّ الَّ 
ُتْغِن َعنِّي َشَفاَعتُُهْم َشيْئًا َوالَ ُينِقُذوِن. إِنِّي إًِذا لَِّفي َضالٍَل 

بِيٍن. إِنِّي آَمنُت ِبَربُِّكْم َفاْسَمُعوِن( )يس:25(. مُّ
معه  ومن  السالم  عليه  سليمان  مر  نملة:  وقالت   .3
أظهر  النمل، وهنا  واد  الجنود والحشم والخدم على  من 
الله تعالى قدرته أن فهم سليمان عليه السالم لغة النمل، 
فسمع نملة تنذر قومها وتحذرهم بقدوم سليمان مع جنده 
وعتاده، وأنهم ربما لن يشعروا بهم فيهلكوا تحت أقدامهم؛ 
َها  يقول تعالى: )َحتَّىٰ إَِذا أََتْوا َعلَىٰ َواِد النَّْمِل َقالَْت َنْملَةٌ َيا أَيُّ
النَّْمُل اْدُخلُوا َمَساِكنَُكْم اَل َيْحِطَمنَُّكْم ُسلَيَْماُن َوُجنُوُدُه َوُهْم 

اَل َيْشُعُروَن( )النمل:18(. 
فهنا موقف إيجابي لنملة حرصت على سالمة مجتمع 

النمل من الهالك.
4. الهدهد: أعطي سليمان عليه السالم معجزة عظيمة 
العالمين، وكان  الملك ما لم يؤته أحد من  أوتي من  فقد 
له مجلس يحضره اإلنس والجن والطير والحيوان، فتفقد 
يوما ًالهدهد ويقال إن سليمان عليه السالم كان في أرض 
فالة )صحراء( والهدهد كان على علم بموضع الماء. قال 
َكاَن  أَْم  الُْهْدُهَد  أََرى  َما لَِي ال  َفَقاَل  يَْر  الطَّ تعالى: )َوَتَفقََّد 
لَيَأِْتيَنِّي  أَْو  أَْو ألْذَبَحنَُّه  َشِديداً  َعَذاباً  الَْغاِئبِيَن ألَعذَِّبنَُّه  ِمَن 

بِيٍن( )النمل:20 - 21(.  ِبُسلَْطاٍن مُّ
 فكان عذر الهدهد في عدم حضوره وتواجده أنه وجد 
أناساً يعبدون غير الله تعالى فاستنكر ما رآه فكان منه 
تبليغ سليمان  وفي  للحق  معرفته  في  اإليجابي  الموقف 
َها  )َوَجدتُّ الهدهد:  عن  قال سبحانه  حالهم.  السالم  عليه 
لَُهُم  َوَزيََّن  اللَِّه  ُدوِن  ِمن  ْمِس  لِلشَّ َيْسُجُدوَن  َوَقْوَمَها 
بِيِل َفُهْم اَل َيْهتَُدوَن )24(  يَْطاُن أَْعَمالَُهْم َفَصدَُّهْم َعِن السَّ الشَّ
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َماَواِت  َِّه الَِّذي ُيْخِرُج الَْخْبَء ِفي السَّ أاَلَّ َيْسُجُدوا لِل
َواأْلَْرِض َوَيْعلَُم َما ُتْخُفوَن َوَما ُتْعلِنُوَن )25( اللَُّه اَل 
إَِلَٰه إاِلَّ ُهَو َربُّ الَْعْرِش الَْعِظيِم( )النمل:24 - 26(.

5. التحزن: لما خرج صلى الله عليه وسلم من 
مكة مهاجراً إلى المدينة استنفر أهل مكة في البحث 
عنه وأرصدت قريش الجوائز لمن يأتي به، فمكث 
صلى الله عليه وسلم متخفياً في غار ثور حتى يهدأ 
الطلب، ولكن قريش استعانت بأهل األثر والقيافة 
الله  الغار قال أبوبكر رضي  حتى وصلوا إلى فم 
عنه: ُكنُْت مع النبيِّ َصلَّى اللُه عليه وسلََّم في الغاِر، 
َفَرَفْعُت َرأِْسي فإذا أنا بأَْقداِم الَقْوِم، َفُقلُت: يا َنبِيَّ 
اللَِّه، لو أنَّ َبْعَضُهْم َطأَْطأَ َبَصَرُه َرآنا، قاَل: ما ظنك 
يا أبا َبْكٍر، باْثنيِن اللَُّه ثالِثُُهما(. رواه البخاري. وقد 
أخبرنا الله تعالى في كتابه موقف النبي صلى الله 
عليه وسلم في هذه الحادثة وكيف كان موقناً بأن 
الله معه ولن يتركه وهنا تتجلى اإليجابية في أعز 
وأشمل وأكمل صورها قال سبحانه: ) إاِلَّ َتنُصُروُه 
َفَقْد َنَصَرُه اللَُّه إِْذ أَْخَرَجُه الَِّذيَن َكَفُروا َثاِنَي اْثنَيِْن 
إِْذ ُهَما ِفي الَْغاِر إِْذ َيُقوُل لَِصاِحبِِه اَل َتْحَزْن إِنَّ اللََّه 
َمَعنَا َفأَنَزَل اللَُّه َسِكينَتَُه َعلَيِْه َوأَيََّدُه ِبُجنُوٍد لَّْم َتَرْوَها 
ِهَي  اللَِّه  َوَكلَِمُة  ْفلَىٰ  السُّ َكَفُروا  الَِّذيَن  َكلَِمَة  َوَجَعَل 

الُْعلْيَا َواللَُّه َعِزيزٌ َحِكيمٌ ))التوبة:40(.

عناصر القوة اإليجابية
لإليجابي صفات يعرف بها ومتى كان متمسكاً 

رام الثبات على القوة اإليجابية والثبات عليها:
1. التوكل على الله تعالى: الشخصية اإليجابيّة 
مؤمنة بالله تعالى، وموقنة بأن الله تعالى مع العبد 
إن تعلق قلبه به مع أخذه باألسباب، ففي غزوة أحد 
أجمعوا  ديارهم  إلى  األعداء  ورجوع  انتهائها  بعد 
الرسول  لقتال  القتال؛  ساحة  إلى  الرجوع  على 
صلى الله عليه وسلم فوصل الخبر إلى رسول الله 
وكان صحابته  وصحابته،  وسلم  عليه  الله  صلى 
الزالوا يتعافون من آثار المعركة. فقال المخذلون 
قتالكم مرة  األعداء قد أجمعوا على  إن  السلبيون: 
الممتلئ  اإليماني  الرد  فكان  فاخشوهم؛  أخرى 
َقاَل  )الَِّذيَن  تعالى:  قال  الله وحفظه  تفاؤال بنصر 
َفاْخَشْوُهْم  لَُكْم  َجَمُعوا  َقْد  النَّاَس  إِنَّ  النَّاُس  لَُهُم 
َفَزاَدُهْم إِيَماًنا َوَقالُوا َحْسبُنَا اللَُّه َوِنْعَم الَْوِكيُل( )آل 

عمران:173(.
2. تحقيق القيم والخصال الحميدة. والتي تعزز 
اإليجابية في حياة اإلنسان مثل: الصدق واألمانة 
المؤمنين  أم  فهذه  للناس،  الخير  والشجاعة وحب 
خديجة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه 
وسلم لما جاءها الرسول صلى الله عليه وسلم من 
غار حراء، يرجف فؤاده من هول ما رآه من لقائه 
بجبريل قالت له: »كال والله ال يخزيك الله أبًدا، إنك 
لتصل الرحم وتحمل الَكلَّ وتكسب المعدوم وتقري 
الرحم  وتصل  الحق  نوائب  على  وتعين  الضيف 

وتحمل الَكلَّ وتكسب المعدوم«. 
والتحلي  الذات  في  التحكم  على  القدرة   .3

بالعزيمة واإلرادة والصبر على ذلك.
األخطار  مواجهة  في  النفس  مع  التعامل  ففي 
والتحلي  الصبر  أن  كيف  سبحانه  ربنا  يوجهنا 

البشرية لها قيمة عظمى عند الله سبحانه وتعالى، 
وإن اإلسالم يكرم اإلنسان، ألن المولى عز وجل 
أال  يجب  أمانة  البشرية  النفس  يعتبر  وإنه  كرمه، 

تهان أو تذل أو تعامل بدون عدالة أو بدون حق«.
صورة  يصنع  اإليجابي  الهدف:  تحديد   .4
للوصول  حياته  ونهج  فكره  في  المعالم  واضحة 
إلى المثالية التي يريدها، بتحديد أهداف يرسمها، 
متنوعة  أهدافاً  لها  تضع  الناجحة  فالشخصية 

لتحقق النجاح واالرتقاء في الحياة.
من  يعمل  ال  اإليجابي  السليم:  التخطيط   .5
المنظم  التخطيط  يراعي  فهو  سليم  تخطيط  دون 
فقه  مراعاة  مع  تعامالته  جميع  وفي  حياته  لنهج 
عمل  نتاج  هو  عمل  كل  في  فاإلتقان  األولويات. 
عنها  الله  رضي  المؤمنين  أم  عائشة  عن  منظم. 
قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )إنَّ 
ُيتِقنَه(  أن  عماًل  أحُدكم  عِمل  إذا  يحبُّ  تعالَى  اللَه 

رواه الطبراني.
النفس  إحاطة  إن  ساحب:  الصاحب   .6
باألشخاص اإليجابيين من أقوى العوامل المؤثرة 
في سلوك اإلنسان اإليجابي، ويقول صلى الله عليه 
وسلم: )الرجُل على ديِن خليلِه فلينظْر أحُدكم من 

ُيخالُِل.( رواه أبوداود.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: َسِمْعُت النَّبِيَّ 
َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم َيُقوُل: )األَْرَواُح ُجنُودٌ ُمَجنََّدةٌ 
اْختَلََف(  ِمنَْها  َتنَاَكَر  َوَما  اْئتَلََف  ِمنَْها  َتَعاَرَف  َفَما 

رواه البخاري. 
قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث: .. 
قوله: ) األرواح جنود مجندة إلخ ( قال الخطابي: 
في  التشاكل  معنى  إلى  إشارة  يكون  أن  يحتمل 
الخيِّر من  , وأن  والفساد  الخير والشر والصالح 
الناس يحن إلى شكله والشرير نظير ذلك يميل إلى 
التي  الطباع  بحسب  يقع  األرواح  فتعارف  نظيره 
اتفقت تعارفت،  ، فإذا  جبلت عليها من خير وشر 

وإذا اختلفت تناكرت.
قالوا: من أراد الترقِّي فليصاحب األخيار.

هي  الناجحة  اإليجابية  الشخصية  االرتقاء:   .7
الوسائل  جميع  من  وتستفيد  بالعلم،  ترتقي  التي 
المتاحة حولها، وتسعى لتطوير ذاتها، وتجعل من 

الخطأ سلماً للنجاح بتفاديه ومعرفة أسبابه.
لنفسه  السعادة  يحقق  اإليجابي  االبتسامة:   .8
مع  ودوداً  نفسه  مع  لطيف  فهو  حوله  ولمن 
غيره، ويأتي التوجيه النبوي في التعامل أن جعل 
االبتسامة صدقة، ونفع اآلخرين وتحقيق السعادة 

لهم من أحب األعمال إلى الله تعالى. 
القيم واألخالق  التفاؤل وهي  اإليجابية هي  إن 
بتحمل  المستقبل  إلى  التطلع  وهي  الحميدة 

المسؤولية بكل إرادة وعزم وإدراك. 
اإليجابية  الله،  رحمه  زايد،  الشيخ  لنا  ويضيء 
بقوله: »أنا أتطلع إلى المستقبل، وأجد أن الصورة 

باسمة ومشرقة مهما واجهتنا من أخطار«. 
التي  وعباراته  بكالمه  بدأنا  من  بقول  وأختم 
-حفظه  كالمه  فمن  اإليجابية  الشخصية  ترسم 
الله - اإليجابي الرصين المتين عند وقوع جائحة 

كورونا: )التشلون هم(. 

الخطر  مزالق  من  للخروج  السبيل  هو  باإليجابية 
الَْخْوِف  َن  مِّ ِبَشْيٍء  )َولَنَبْلَُونَُّكم  سبحانه:  قال 
َوالثََّمَراِت   َواأْلَنُفِس  اأْلَْمَواِل  َن  مِّ َوَنْقٍص  َوالُْجوِع 
ِصيبَةٌ  اِبِريَن )155( الَِّذيَن إَِذا أََصاَبتُْهم مُّ ِر الصَّ َوَبشِّ
َِّه َوإِنَّا إِلَيِْه َراِجُعوَن )156( أُوَلِٰئَك َعلَيِْهْم  َقالُوا إِنَّا لِل
َوأُوَلِٰئَك ُهُم الُْمْهتَُدوَن(  بِِّهْم َوَرْحَمةٌ  ن رَّ َصلََواتٌ مِّ

)البقرة:155 - 157(.
والمؤمن إيجابي في التعامل مع ما يصيبه من 
بن سنان  فعن صهيب  المختلفة.  الحياة  عوارض 
الرومي رضي الله عنه قال قال: رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: )َعَجباً ألَْمِر الُمْؤِمِن، إنَّ أْمَرُه ُكلَُّه 
اُء  َخيْرٌ، وليَس ذاَك ألََحٍد إالَّ لِلُْمْؤِمِن، إْن أصاَبتُْه َسرَّ
اُء، َصبََر َفكاَن  َشَكَر، َفكاَن َخيًْرا له، وإْن أصاَبتُْه َضرَّ

َخيًْرا له( رواه مسلم.
اإلنسان  يواجه  لربما  الناس  مع  التعامل  وفي 
الرسول  أن  التعامل معهم. وهنا نجد  مخاطر في 
صلى الله عليه وسلم يحض على االختالط بالناس، 
والصبر على ذلك. فعن عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
أذاُهْم،  على  ويصبُِر  الناِس  ُيخالُِط  الذي  )المؤِمُن 
أفضُل من المؤِمِن الَّذي ال ُيخالُِط النَّاَس وال َيصبُر 

على أذاُهْم( رواه ابن ماجة.
وعند وقوع الخالف يرشدنا الله تعالى أن نكون 
وديمومتها  المودة  لتحقيق  التعامل  في  إيجابيين 
يِّئَُة   السَّ َواَل  الَْحَسنَُة  َتْستَِوي  َواَل   ( سبحانه:  قال 
اْدَفْع ِبالَّتِي ِهَي أَْحَسُن َفإَِذا الَِّذي َبيْنََك َوَبيْنَُه َعَداَوةٌ 
َكأَنَُّه َولِّيٌ َحِميمٌ )34( َوَما ُيلَقَّاَها إاِلَّ الَِّذيَن َصبَُروا 
َوَما ُيلَقَّاَها إاِلَّ ُذو َحظٍّ َعِظيٍم ( )فصلت:34 - 35(.

الناس  مخالطة  في  اإليجابية  الوسائل  وتتنوع 
المريض وحضور  وزيارة  مجالسهم  من حضور 
الجنائز ومواساة المحتاج وإرشاد الضائع وتعليم 
عنه  الله  رضي  ذر  أبو  فهذا  ذلك،  وغير  الجاهل 
سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعمال جليلة 
يحبها الله تعالى ثم قال: )فإْن لَْم أْفَعْل؟ قاَل: ُتِعيُن 
َضاِيًعا، أْو َتْصنَُع ألْخَرَق، قاَل: فإْن لَْم أْفَعْل؟ قاَل: 
؛ فإنََّها َصَدَقةٌ َتَصدَُّق بَها علَى  رِّ َتَدُع النَّاَس ِمَن الشَّ

َنْفِسَك( رواه البخاري.
وزايد الخير رحمه الله تعالى كان قامة في القيم 
التعامل  في  ملهماً  قائداً  اإلنسانية فكان  والمعاني 
»إن  المأثورة:  أقواله  فمن  اآلخرين  مع  بإيجابية 

زايد اخلري كان قامة يف 

القيم واملعاين االإن�سانية 

فكان قائداً ملهماً يف 

التعامل باإيجابية مع 

االآخرين
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بيك  شاحنة  هي   2022 موديل   R1T ريفيان 
مستقبلي  مظهر  ذات  بالكامل  كهربائية  أب 
وتسارع  كهربائية،  محركات  بأربعة  تتميز 
أوراق  ميالً.   314 يبلغ  تقديري  ومدى  كالبرق، 
االعتماد هذه وغيرها تساعد األنموذج األول من 
ريفيان - وهي شركة ناشئة مقرها في أرفين، 
كاليفورنيا - في الحصول على جائزة اختيار 
بطول  درايفر(.  اند  )كار  مجلة  من  المحررين 
215.6 بوصة، تقسم سيارة R1T ذات الكابينة 
الشاحنات  بين  الحجم  في  الفرق  المزدوجة 
رينجر  فورد  مثل  الحجم  متوسطة  الصغيرة 
هذا   .1500 رام  مثل  الحجم  كاملة  والشاحنات 

 999 - خا�ش

إلى  تصل  كهربائية  شاحنة  أول   R1T وتعد 
اإلنتاج نحو سوق يتجه ليكون تنافسياً، حيث 
ام  فورد اف150- اليتننغ وجي  سيضم قريباً 
سي هامر الكهربائية. سيتم بيع R1T مباشرة 
تقول  ريفيان  أن  من  الرغم  على  للمستهلكين، 
الخدمة  مراكز  من  شبكة  أيًضا  ستنشئ  إنها 

والمتاجر الشبيهة بـ تيسال.

ما الجديد في طراز2022؟
في أول سنة لطراز R1T على اإلطالق، سيتم 
تقديمها فقط مع إعداد رباعي المحركات وبطارية 
الساعة.  في  وات  كيلو   128.9 بقوة  »كبيرة« 

أصغر  قياسية  بطارية  تدخل  أن  المتوقع  من 
العام  اإلنتاج  حجماً  األكبر  »ماكس«  وبطارية 
المقبل، جنبًا إلى جنب مع خيار محرك مزدوج 
جديد ُيقال إنه يولد أكثر من 600 حصان. رفعت 
ريفيان أيضاً سعر R1T 2022 بشكل كبير، وهي 
الخطوة التي أثرت في األصل على األشخاص 
الذين قاموا بالحجز قبل 1 مارس 2022، ولكن 
تم اتخاذ قرار دعم الحجوزات األصلية بسرعة 

بعد رد فعل العمالء العنيف.
توفر الشرطة حالياً خيارين األول )اكسبلور( 
يبدأ من 79.500 دوالر والثاني )ادفنتشر( يبدأ 

من 85,000 دوالر. 

 ريفيان R1T: شاحنة كهربائية سوبر!
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تم تقديم إصدار اإلطالق أوالً، ولكن تم بيعه 
منذ فترة طويلة، تاركاً طراز اكسبلور األساسي 
أفضل  بشكل  المجهزة  ادفنتشر  ونماذج 
ادفنتشر  توفر  الحاليين.  للمشترين  كخيارات 
العديد من الميزات المرغوبة، بما في ذلك نظام 
المدفأة  األمامية  والمقاعد  ميريديان،  ستيريو 
الداخلية  والزخرفة  الفاخر،  والفرش  والمهواة، 

الخشبية.

المحرك الكهربائي والقوة واألداء
يعتبر نظام الدفع الرباعي قياسياً في طراز 
عن  مختلفاً  ترتيباً  يستخدم  ولكنه   R1T  2022
عجلة  كل  تشغيل  يتم   :Tesla Model X طراز 
في ريفيان بواسطة محرك كهربائي خاص بها. 
تتميز R1T بقوة تصل إلى 835 حصاناً، وتصل 
سرعتها إلى 60 ميالً في الساعة في 3.3 ثانية 
اند  )كار  بنا  الخاص  االختبار  مسار  في  فقط 
أب  بيك  شاحنة  أسرع  يجعلها  وهذا  درافير(. 
الهوائي  التعليق  اآلن. سيكون  اختبرناها حتى 
ويمكنه  اإلطالق  عند  قياسيًا  للتعديل  القابل 
ضبط ارتفاع الخلوص من ثمان إلى 14 بوصة. 
بينما تتميز كل نسخة من R1T حاليًا بمحرك 
نسخة  تقديم  سيتم  عجلة،  كل  في  كهربائي 
جانب  إلى  أيضاً.  النهاية  في  مزدوج  بمحرك 
حصان.   600 من  أكثر  ستولد  الرباعي،  الدفع 
يسمح اإلعداد رباعي المحركات لـ R1T بعمل 
ما تسميه ريفيان )تانك تورن( والذي يضبط 
المحركات الكهربائية لتدوير العجالت اليسرى 
لتدوير  اليمنى  للعجالت  المعاكس  االتجاه  في 
القيادة  اختبار  خالل  محورها.  على  الشاحنة 
بوالية  روكي  جبال  في  أجريناه  الذي  األول، 
على  المذهلة   R1T قدرات  شهدنا  كولورادو، 
الطرق الوعرة باإلضافة إلى أدائها القوي على 

الطرق المعبدة.
 
 

قدرة السحب والحمولة
يمكنها   R1T سيارة  كل  إن  ريفيان  يقول 
الشاحنة  وتوفر  رطل،   11000 من  أكثر  سحب 
الصغيرة سعة حمولة تصل إلى 1760 رطالً. لقد 
وجدنا أن جر مقطورة سوف تستنفد البطارية 
بشكل أسرع مما كانت عليه عند اإلبحار بدون 
للمشترين  الحكمة  من  سيكون  لذلك   ، تحميل 
الذين يخططون لالستفادة من قدرات الشاحنة 
الحصول على األنموذج الذي يحتوي على أكبر 

حزمة بطارية عندما يصبح متاًحا.

المدى والشحن وعمر البطارية
فقط   R1T تقديم  يتم   ،2022 لطراز  بالنسبة 
في  كيلووات   128.9 قوة  »كبيرة«  بطارية  مع 
القيادة بها 314 ميالً  الساعة، والتي يبلغ مدى 
حسب تصنيف وكالة حماية البيئة. وفي اختبار 
في  75 ميالً  على طريق سريع واقعي بسرعة 
الساعة، لم تحقق مركبة االختبار المحملة لدينا 

التقييم 8.5 / 10

المزايا
قدرة مذهلة على الطرق الوعرة ، وتسارع قوي ، ومصممة بذكاء 

من الداخل والخارج.

العيوب  
السعر مرتفع ، ال يوجد فيها برامج   Apple CarPlay و 

Android Auto ، والعديد من أدوات التحكم تعمل باللمس فقط.

الحكم
أول شاحنة كهربائية صغيرة تضع معياًرا نبيًل للقدرة ومدى القيادة 

واألداء.
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سوى 220 ميالً من المدى. من المتوقع أن يتم 
العام المقبل،  توفير بطارية قياسية أصغر في 
مع ادعاء ريفيان أن نطاقها يصل إلى 260 ميالً 
أكبر  »ماكس«  بطارية  وستكون  األقل.  على 
مجموعة متوفرة ويتوقع وصولها العام المقبل 
؛ تدعي شركة ريفيان أنها قادرة على الوصول 

إلى 400 ميل على األقل لكل شحنة.

االقتصاد في استهالك الوقود 
تعتبر R1T واحدة من أولى شاحنات البيك أب 
الكهربائية التي حصلت على تصنيف اقتصادي 
البيئة.  حماية  وكالة  من  الوقود  استهالك  في 
تصنيفات االقتصاد في استهالك الوقود لمحرك 
R1T رباعي المحركات هي 74 ميالً للغالون في 
المدينة وعلى الطريق السريع 66 ميالً للغالون 
و70 ميالً للغالون مجتمعة. على طريقنا الواقعي 
يعد جزءاً  والذي  الساعة،  في  ميالً   75 بسرعة 
من نظام االختبار الشامل لدينا، تمكنت مركبة 
االختبار المحملة الخاصة بنا من تحقيق 35 ميالً 

للغالون فقط. 

المقصورة والراحة والشحن
في الداخل، تم تزيين مقصورة R1T بالجلد 
والخشب وشاشات عرض كبيرة لكل من لوحة 
تحتوي  والترفيه.  المعلومات  ونظام  العدادات 
R1T على صندوق كبير أسفل الغطاء األمامي، 
وحجرة تخزين كبيرة خلف الكابينة )ولكن أمام 
السرير(، وحجرة في السرير قابلة للقفل. بشكل 
تخزين  يمكنها  الشاحنة  إن  ريفيان  تقول  عام، 
العارضة  12 قدًما مكعبة مقفولة. يسمح نظام 
الشاحنة  في  للطي  والقابل  للتوسيع  القابل 
بتركيب العتاد فوق السرير والمقصورة. يوجد 
فولتات ومضخة   110 منافذ  السرير ثالثة  في 

هواء.
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نظام المعلومات والترفيه واالتصال
عرض  شاشة   R1T مقصورة  في  يوجد 
معلومات وترفيه كبيرة مقاس 16.0 بوصة في 
أخرى  وتعمل شاشة  المحدبة،  العدادات  لوحة 
قابلة  وهي  العدادات  بيانات  لعرض  ثانوية 
والترفيه  المعلومات  واجهة  تستخدم  للتعديل. 
مربعات قابلة لتوسيع الميزات الفردية مع توفر 
وأدوات  والوسائط  )التنقل  الرئيسة  الخيارات 
جميع  في  ذلك(  إلى  وما  المناخ  في  التحكم 
في  الخوض  من  بدالً  الشاشة.  أسفل  األوقات 
األجناب  على  الخيارات  تبرز  الفرعية،  القوائم 
لتقليل تعقيد النظام. الغريب أن ريفيان اختارت 
An- أو   Apple CarPlay تطبيقي  عدم تضمين 

اللتان يتوقعهما  droid Auto - وهما الميزتان 
المشترون بهذا السعر.

أنظمة السالمة والمساعدة 
تجهيزه  سيتم  طراز  كل  إن  ريفيان  تقول 
بتقنية مساعدة السائق بدون استخدام اليدين، 
مع المجموعة المسماة + Driver. تشمل ميزات 

السالمة الرئيسة ما يلي:

• نظام الكبح التلقائي في حاالت الطوارئ.
• تحذير قياسي لمغادرة المسار المخصص.

• مثبت السرعة التكيفي القياسي.
تأتي جميع طرازات ريفيان بضمان قياسي 
المصد  إلى  المصد  من  تغطية  يتضمن  سخي 
باإلضافة  ميل   60.000 أو  لمدة خمس سنوات 
ضمان البطارية والمحرك  لمدة ثماني سنوات 

أو 175.000 ميل.
• يغطي الضمان المحدود خمس سنوات أو 

60000 ميل.
• يغطي ضمان مجموعة نقل الحركة ثماني 

سنوات أو 175000 ميل.
• ال توجد صيانة مجدولة مجانية.

ريفيان RIT نسخة اإلطالق 2022
نوع السيارة: بيك أب محرك أمامي وخلفي ، دفع رباعي ، 5 ركاب ، 4 أبواب.

السعر
أساسي/سيارة االختبار: 74،075 دوالًرا / 76،875 دوالًرا.

الخيارات: ترقية لباقة الطرق الوعرة 2000 دوالر ؛ إطار احتياطي بالحجم الكامل 800 دوالر.

نظام المحرك
4 محركات تيار متردد متزامنة ذات مغناطيس دائم.

الطاقة المجمعة: 835 حصاناً.
عزم الدوران المشترك: 908 أرطال / قدم.

حزمة البطارية: ليثيوم أيون مبردة بالسائل ، 128.9 كيلو واط في
الساعة شاحن داخلي: 11.5 كيلو واط.

ناقل الحركة: محرك مباشر.

نظام التعليق  
التعليق، أمامي/خلفي: أذرع تحكم / فرامل متعددة الوصلت ، أمامي/خلفي: قرص مهوى 13.5 

بوصة / إطارات قرصية مهواة 12.9 بوصة
اإلطارات: بيريللي سكوربيون كل التضاريس. 

  
األبعاد

قاعدة العجلت: 135.8 بوصة.
الطول: 217.1 بوصة. - العرض: 79.3 بوصة.- االرتفاع: 73.0 بوصة.

حجم الركاب: 107 قدم 3.- حجم الحمولة: 37 قدًما 3.- الوزن الصافي: 7173 رطًل.  

نتائج االختبار
60 ميلً: 3.3 ثانية. - 100 ميل: 9 ثوان.

استهالك الوقود
بالتجربة : 35 ميًل/غالون.

مدى الطريق الخارجي: 220 ميًل.
حسب المصنع: مجمع/مدينة/طريق سريع: 70/744/66 ميًل/غالون.

المدى: 314 ميًل. 
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عضو سابق في الجلس الوطني االتادي
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د. ميساء غدير

maysarashed@gmail.com

يظل يوم التاسع عشر من رمضان محفوراً في ذاكرة كل من شهد إعالن وفاة المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان، »طيب الله ثراه«، فهو مؤسس دولة اإلمارات وباني نهضتها، وهو الذي حفر اسمها في ذاكرة 
العالم ووجدانه، فعلى الرغم من قسوة حياة البادية إال أنه كان قائداً بفكٍر ميزه عن القادة، والدليل على ذلك ما تشهده 
اإلمارات بعد خمسين عاماً من التأسيس، فكل ما تحقق لم يأت من فراغ، وكل ما نعيشه لم يأت إال بعد جهود كبيرة 
بذلها برفقة إخوانه أصحاب السمو الحكام، وكل الثقة التي حظينا بها في المجتمع الدولي لم تكن إال نتيجة حكمة 
وسداد رأي جعل مواقفه ال تنسى، وكل المحبة التي حظي بها في حياته وبعد مماته لم تكن إال بسبب مواقف إنسانية 
وسياسية واقتصادية اتخذها وانتهجها فأثرت في حياة الشعوب فاستحق أن يكون يوم وفاته يوماً للعمل اإلنساني 

من كل عام.  
إن يوم زايد للعمل اإلنساني، الذي يصادف الـ 19 من شهر رمضان من كل عام، يجسد القيم اإلنسانية النبيلة 
التي تركها المغفور له، بإذن الله، وتخليداً لقائد ألهم البشرية في العطاء وحب الخير والعمل اإلنساني التي وجدت 
أصداءها في المحافل الدولية تقديراً لجهوده، رحمه الله، حيث منحت المنظمة الدولية لألجانب في جنيف )الوثيقة 
الذهبية( للشيخ زايد، باعتباره أهم شخصية لعام 1985 تقديراً لدوره البارز في مساعدة المغتربين على أرض بالده 
وخارجها في المجاالت اإلنسانية والحضارية والمالية. وهذه الجهود لم تتوقف في يوم وفاته بل امتدت واتسعت 
رقعتها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«، ودعم صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي )رعاه الله(، وصاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، فدولة اإلمارات قدمت أكثر من 

275 مليار درهم مساعدات خارجية منذ نشأتها.
وعلى الرغم من أهمية الميزانيات التي خصصتها دولة اإلمارات للعطاء حباً وكرامة لإلنسان إال أنه ال يمكن اختصار 
العمل اإلنساني الذي وضع المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد منهجاً في القيمة المادية فحسب، فالقيم اإلنسانية كثيرة 
متعددة، أهمها التسامح الذي جعل اإلنسانية هي األولوية في كل ما نقدمه وكل ما نسعى إليه بعيداً عن اللون والجنس 
والعرق والدين، فكان الخير يشمل الجميع ويصل كل المناطق في االمارات وخارج حدودها، وهذه اإلنسانية التي تنبع 
من نفس محبة معطاء تجاوزت عطاء المال إلى التسامح مع كل األديان، فهي إنسانية شجاعة بروح ونفس كريمة 

بحكمة وعفو، إنسانية نفعت ولم تؤذ، قدمت ولم تتأخر يوماً، نهجا ًمتكامال ًقلما نجد له مثيالً. 
إن النهج اإلنساني الذي اعتمدته دولة اإلمارات في خمسين عاماً منهج يدرس لألجيال، لتصبح النفوس مجبولة 
عليه معتادة عليه ، فالمال وإن كان يعادل الروح إال أنه بحاجة لنفس تسمو على كل شي وتترفع على أي خالف وتنأى 
بنفسها عن االختالفات التي ألغت اإلنسانية في كثير من المناطق، وتجاوزت حدود اإلنسانية في أبسط صورها، تشهد 
على ذلك النزاعات والحروب التي فتكت باإلنسانية والتي حرصت اإلمارات في تاريخها كله على أن تنأى بنفسها عنها 

لتكون عوناً لإلنسان وسنداً له في كل األيام واألحوال. 
إننا معنيون بتعليم أبنائنا اليوم وللغد أن اإلنسانية هي أصل بقائهم وهي سنده، فمن يقف مع أخيه اليوم يجد 
أخيه بجانبه غداً، وما ينفقه اليوم من مال يعود إليه غداً عند حاجته، ومن يسامح اليوم ويتسامح مع الغير يضمن 
خلو ساحاته من العداءات التي تعرقل خطاه ومشاريع تنميته لوطنه وسعادة شعبه، ومن يسعى ألن يكون مصلحاً 
بين الشعوب في النزاعات هو إنسان يوافق فطرته ويعزز إنسانيته، هذا ما نريد أن يتعلمه أبناؤنا وما يكبرون عليه  
ويتناقلونه جيالً بعد جيل، فما تحقق في خمسين عاماً لدولة اإلمارات كان نتاج فكر إنسان وإنسانيته وبذله وعطائه 

الذي ينبغي أن يمتد مئات السنين واألعوام فنحتفل كل يوم بإنسانيتنا التي علمنا إياها الوالد زايد، طيب الله ثراه.

زايد اإلنسان
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لكـم نقـدم 

ــق الطبيعـة الرفاهيـة برونـ

طبيعــة تعكس ألــوان الكمال والجمال
شــقق فاخــرة ابتداًء من 1.6 مليون درهم

إطــالالت خالبــة على مد نظرك وجنة اســتوائية ســاحرة بانتظارك في صفا ون.
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