
العدد »589« ال�سنة 49 - يناير 2020

مع العدد:جمتمع ال�سرطة

االقتصاد العربي االقتصاد العربي 

تحديات وفرصتحديات وفرص
20202020 فيفي

القيود الإلكرتونيةالقيود الإلكرتونية

زواج القا�صرات زواج القا�صرات 

نفقة غري معقولة!نفقة غري معقولة!

احل�صانة الق�صائية احل�صانة الق�صائية 

للموظف الدويلللموظف الدويل

فتاة الإ�صمنتفتاة الإ�صمنت

�صحايا اجلرائم الباردة�صحايا اجلرائم الباردة

�صياحة يف �صياحة يف 

اأ�صغر دول العاملاأ�صغر دول العامل

غوم�سغوم�س

 وال�صعر الأندل�صي وال�صعر الأندل�صي

ما �صبب الأمرا�س ما �صبب الأمرا�س 

الإلكرتونية؟الإلكرتونية؟

  

 حوارات: حوارات:

عمر العامريعمر العامري

يحيى الرخاوييحيى الرخاوي

  
صفحة 16

صفحة 36

صفحة 82

صفحة 106

صفحة 60

صفحة 86

صفحة 52

صفحة 38

صفحة 42

صفحة 46

صفحة 32

صفحة 28

Issue 589.indd   1Issue 589.indd   1 29/12/2019   9:37 AM29/12/2019   9:37 AM



وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد ا	على للقوات المسلحة

وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
أعضاء المجلس ا�على لالتحاد حكام ا�مارات

وإلى شعب دولة ا�مارات الكريم
بمناسبة اليوم الوطني الثامن وا�ربعين

arada.com
800-ARADA (27232)

استثمر في أبرز مجّمعات الطالب 
السكنية الُمتكاملة في اإلمارات من

346,800 درهم*

دقائق قليلة عن 
المدينة الجامعية 

بالشارقة

تأثيث وإدارة 
الوحدات

  %10 عائد سنوي
مضمون لمّدة 10 أعوام*

   
م

كـا
حـ

أل
وا

ط 
رو

شـ
 ال

ق
ـّبـ

ط
*تـ

Issue 589.indd   2Issue 589.indd   2 29/12/2019   9:37 AM29/12/2019   9:37 AM



وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد ا	على للقوات المسلحة

وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
أعضاء المجلس ا�على لالتحاد حكام ا�مارات

وإلى شعب دولة ا�مارات الكريم
بمناسبة اليوم الوطني الثامن وا�ربعين

arada.com
800-ARADA (27232)

استثمر في أبرز مجّمعات الطالب 
السكنية الُمتكاملة في اإلمارات من

346,800 درهم*

دقائق قليلة عن 
المدينة الجامعية 

بالشارقة

تأثيث وإدارة 
الوحدات

  %10 عائد سنوي
مضمون لمّدة 10 أعوام*

   
م

كـا
حـ

أل
وا

ط 
رو

شـ
 ال

ق
ـّبـ

ط
*تـ

Issue 589.indd   3Issue 589.indd   3 29/12/2019   9:37 AM29/12/2019   9:37 AM



نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس الدولة
«حفظه ا�»

وإلى صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء

حاكم دبي «رعاه ا�»
وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد ا�على للقوات المسلحة

وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
أعضاء المجلس ا�على لالتحاد حكام ا�مارات

وإلى شعب دولة ا�مارات الكريم

بمناسبة اليوم الوطني الثامن وا�ربعين

Issue 589.indd   4Issue 589.indd   4 29/12/2019   9:37 AM29/12/2019   9:37 AM



مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية

مًا
دائ

م 
ك

ع
م

مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية

جاء اإعالن �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل“، و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 

للخم�شني“ مبثابة  اال�شتعداد  “عام  �شيكون   2020 العام  اأن  امل�شلحة،  للقوات  االأعلى  القائد  نائب 

املا�شية  اخلم�شني  االأع��وام  خالل  البالد  حققتها  التي  العظيمة  االإجن��ازات  على  قوي  تاأكيد 

وا�شتكماالً مل�شرية البناء التي بداأها االآباء املوؤ�ش�شون التي حازت على اإعجاب العامل وتقديره، 

وعالمة فارقة يف جت�شيد اأ�شمى معاين الوحدة الوطنية واالنطالق اإىل امل�شتقبل.

وتنظيم  واملقرتحات  اخلطط  الإعداد  ثمينة  مثالية  فر�شة  للخم�شني  اال�شتعداد  عام  ويوفر 

اجلهود الوطنية من خالل العمل بروح الفريق الواحد بني خمتلف اجلهات واملوؤ�ش�شات والوزارات 

وو�شع املبادرات اال�شرتاتيجية ملئوية االإمارات 2071 التي تت�شمن اأهدافًا طموحة يف كل القطاعات 

خ�شو�شا جماالت التوطني والتعليم وال�شحة واالقت�شاد واالإ�شكان وبناء اقت�شاد معريف تناف�شي 

اأ�شا�شه االبتكار واالإبداع والعلوم املتقدمة.

كما تت�شمن املئوية اال�شتثمار يف العقول والكفاءات النوعية، وتعزيز منظومة القيم احل�شارية 

القائمة على الت�شامح والتعاي�س وبناء اإمارات امل�شتقبل كفريق واحد بروح االحتاد، واحلفاظ 

التنمية  ال�شتدامة  القوية  االأ�ش�س  وت�شييد  االأ�شيلة  وتقاليدنا  وعاداتنا  الوطني  تراثنا  على 

لالأجيال املقبلة.

لقد حققت الدولة بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 

اهلل« يف وقت قيا�شي اإجنازات عديدة اأبهرت العامل و حفرت ا�شمها باأحرف من ذهب يف �شفحات 

التاريخ اخلالدة حيث تعي�س االإمارات حالة فريدة من االزدهار والنماء والرخاء وبات �شعبها 

واحداً من اأكرث �شعوب العامل �شعادة ورفعة.

وال �شك أن عام اال�شتعداد للخم�شني ي�شكل ر�شالة �شكر وعرفان وامتنان للرعيل االأول من القادة 

املوؤ�ش�شني الذين واجهوا وتغلبوا بكل عزمية واإرادة، على خمتلف التحديات اأثناء فرتة انطالقة 

االحتاد، وبذلوا الغايل والنفي�س يف �شبيل بناء ح�شارة عنوانها اال�شتثمار يف االإن�شان و تنميته.. 

كما أنه ي�شكل بداية مرحلة جديدة من م�شرية التنمية ال�شاملة وامل�شتدامة يف القطاعات كافة 

تتما�شى مع ما و�شلت اإليه الدولة من مكانة مرموقة اإقليمياً وعاملياً.

اإن هذا العام اجلديد 2020 �شي�شكل منعطفًا مهمًا لدولة االإمارات نحو اخلم�شني عامًا القادمة، 

الذهبي،  اليوبيل  يف  واحتاديًا  حمليًا  وطنية  عمل  ا�شرتاتيجية  اأكرب  الإطالق  اال�شتعداد  عرب 

تتميز ب�شمولية وخطط وا�شحة مبختلف املجاالت التي �شت�شهم يف دفع م�شرية االإمارات اقت�شاديًا 

وتعليميًا واإعالميًا وثقافيًا و�شحيًا وبنية حتتية، واأهم ما مييز هذه االنطالقة هو العمل بروح 

الفريق الواحد وبروح زايد وبروح االحتاد وبطموح ي�شمو اإىل العلياء.

يف عام اال�شتعداد للخم�شني، تبني االإمارات خططها اإىل ما بعد مرحلة النفط، ل�شناعة اقت�شاد 

معريف يجعل منها اأهم حا�شنة لالبتكار واالإبداع، واال�شتثمار يف التكنولوجيا، وهو التحدي الذي 

ا�شتعدت له الدولة وعملت عليه خالل االأعوام اخلم�شني املا�شية، بذات القدرة والعزم والتكاتف 

والتكامل بني موؤ�ش�شاتها واأفرادها والذي �شين�شحب على م�شريتها اجلديدة نحو املئوية.

وحياكم اهلل.
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العدد 589 يناير 102020

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

وواجب  الثناء  يستحق  مما  الكثير  المسيرة  هذه  في 
من  أن  كما  منها.  لتزيد  اإليجابيات  تلك  إبراز  هو  الصحافة 
واجب الصحافة ومن حقها ان 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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11 العدد 589 يناير 2020

اإلمارات  دولة  في  المرأة  حققته  ما  إن 
العربية المتحدة في فترة وجيزة يجعلني 
باألمس   غرسناه  ما  بأن  ومطمئنًا  سعيداً 
دور  أن  اهلل  ونحمد  ثماره،  يؤتي  اليوم  بدأ 
لما  ويتحقق  يبرز  بدأ  المجتمع  في  المرأة 

فيه خير أجيالنا الحالية والقادمة. 
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خليفــة بن زايد: االآباء املوؤ�ش�شون اأر�شوا القواعد لدولة اأبهرت العامل
رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  أكد 
ُنجّدد  مناسبة  هو  ديسمبر،  من  الثاني  أن  الله«،  »حفظه   الدولة 
فيها، شعباً وقيادة، الوالء للوطن، ونستذكر السيرة العطرة للوالد 
القائد المؤّسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب 
الله  ثراه«، وإخوانه اآلباء المؤّسسين، الذين أرسوا القواعد القوية 
لدولٍة أبهرت العالم بما حّققته من نهضة حضارية شاملة، وبما 

وّفرته لمواطنيها والُمقيمين فيها من عّزة وكرامة وشموخ.
الوطن«  »درع  مجلة  عبر  وجهها  كلمة  في  سموه،  أكد  كما 
تعاقب  على  سنظّل،  أننا  للدولة،   48 الـ  الوطني  اليوم  بمناسبة 
بنهجهم،  مؤمنين  المؤّسسين،  آبائنا  بعطاء  فخورين  األجيال، 

سائرين على خطاهم، رفعة للوطن، وإسعاداً لشعبه.
وأوضح سموه أن العام الُمنصرم كان عاماً للتنمية المجتمعية 
الميزانية  موارد  أكثر من نصف  توجيه  تّم  إذ  كافة،  أبعادها  في 
االجتماعية،  والمنافع  المجتمعية  التنمية  برامج  لتمويل  االتحادية 

بما ُيحّقق التميّز في القطاعات ذات األولوية القصوى.
وأضاف أن التعليم سيظلُّ من أولويتنا القصوى، وطريقنا نحو 
االتحادية  الميزانية  خّصصت  التوّجه،  لهذا  وتأكيداً  المستقبل. 
للعام الجديد نسبًة عالية من اعتماداتها لتمويل مشروعات تطوير 
بإنشاء  قراراً  الوزراء  مجلس  اعتمد  كما  االتحادية.  المدارس 
صندوق دعم التعليم، الذي سيفتح الباب واسعاً للمجتمع، ُممثالً 
في أفراده ومؤّسساته لإلسهام الفاعل في تمويل برامج تطوير 
وقيم  مهارات  بناء  هو  وإنما  تلقين،  مجّرد  ُيعد  لم  الذي  التعليم 

واتجاهات واكتشاف وتنمية قدرات ومواهب.
 وتابع سموه أننا حّققنا فيها، هذه السنة، قفزة ُمتقّدمة، بوصول 
أول رائد فضاء إماراتي إلى محّطة الفضاء الدولية، وأن ما حّققه 
ابن اإلمارات هزاع المنصوري، ُيمثّل الخطوة األولى في برنامج 
فضائي إماراتي طموح، يمتّد إلى 100 سنة، ويهدف إلى ترسيخ 
الفضاء  اإلمارات منّصة عالمية ألبحاث ومشروعات  مكانة دولة 
أننا  إلى  الشاملة.  وأشار سموه:   التنمية  لدعم جهود  الموّجهة 

ننظر إلى األمن باعتباره مؤشراً حقيقياً ومعياراً رئيساً لقياس التقدم 
تقدم  من  أمن مستدام، وال  تنمية  من دون  االقتصادي واالجتماعي، فال 

دون سيادة للقانون واحترام لحقوق اإلنسان. وفي هذا، فإن وزارة الداخلية 
وأجهزتها األمنية والشرطية، تستحق منّا جميعاً الشكر والتقدير.

الدولة  آل نهيان رئيس  الشيخ خليفة بن زايد  السمو  أصدر صاحب 
»حفظه الله« القرار رقم 7 لسنة 2019 بتعيين الدكتور عمر عبدالرحمن 
النعيمي أميناً عاماً للمجلس الوطني االتحادي. والدكتور النعيمي يمتلك 
خبرة طويلة في العمل الحكومي واألكاديمي توجت عام 2019 بتكريمه 
وزارة  وكيل  ألفضل  الوزراء  مجلس  رئيس  السمو  صاحب  بوسام 
مساعد في الحكومة االتحادية، وشغل منصب الوكيل المساعد لالتصال 
والعالقات الدولية والوكيل المساعد للسياسات واالستراتيجية في وزارة 

الموارد البشرية والتوطين.
وترأس النعيمي منذ عام 2014 األمانة العامة لدول »حوار أبوظبي«  الذي 

يجمع وزراء العمل في 17 دولة خليجية وآسيوية، كما مثل الدولة في مفاوضات 
»االتفاق العالمي حول الهجرة« في األمم المتحدة لثالث سنوات.

 وشغل عضوية عدد من مجالس اإلدارة منها: مجلس التوازن بين الجنسين، 
ومجلس إدارة الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف، ومجلس أمناء هيئة 
المعرفة والتنمية البشرية في عجمان، كما كان عضواً في هيئة التدريس في 

جامعة اإلمارات العربية المتحدة.
ويحمل شهادة الدكتوراه في إدارة األعمال تخصص إدارة التغيير وأنظمة 
المعلومات من الواليات المتحدة األميركية، وهو أيضا خريج برنامج قيادات 

حكومة اإلمارات.

..ويصدر قرارًا بتعيين النعيمي  أمينًا عامًا للمجلس الوطني االتحادي

Issue 589.indd   12Issue 589.indd   12 29/12/2019   9:37 AM29/12/2019   9:37 AM



13 العدد 589 يناير 2020

محمد بن راشد ومحمد بن زايد يعلنان »عام اال�شتعداد للخم�شني« 

أعلن 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، أن العام 

2020 سيكون »عام االستعداد للخمسين«. 
في  الله«   »رعاه  مكتوم  آل  راشد  بن  الشيخ محمد  السمو  وقال صاحب 
عام_االستعداد_للخمسين:   2020 هاشتاغ  تحت  أطلقها  تغريدات  سلسلة 
نريد   ..2021 في  الخمسين  عيدها  من  اإلمارات  تقترب  واألخوات...  »اإلخوة 
2021 أن يكون عام االنطالقة الكبرى.. نحتفي بخمسين عاماً ونطلق مسيرة 
الخمسين القادمة واالستعداد سيكون السنة القادمة 2020.. العام القادم سيكون 
عام اإلعداد واالستعداد إلحداث قفزة كبيرة في مسيرتنا.. 2020 سيكون عام 

االستعداد للخمسين«.
وأضاف سموه: »في 2020 نريد أن نستعد إلطالق قفزات في االقتصاد.. في 
التعليم.. في البنية التحتية.. في الصحة.. في اإلعالم.. في نقل قصة اإلمارات 
للعالم.. في 2020 نريد بناء إمارات المستقبل كفريق واحد.. بروح االتحاد.. 
بناء  البناء.. معركتنا معركة  بروح تعشق  القمم..  بروح تعشق  زايد..  بروح 

مستمرة وستبقى«.

في  نعمل سوياً..  أن  نريد  للخمسين  االستعداد  عام  »في   : وتابع سموه 
المقيمين..  كافة  المواطنين..  كافة  المجتمع..  فئات  كافة  القطاعات..  كافة 
ألننا متحدون نستطيع تغيير المعادالت.. ألننا متحدون نستطيع رفع سقف 

التوقعات«.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن عام 2020 هو العام 
الذي نحشد فيه جهودنا، ونعبئ مواردنا، المادية والفكرية واإلبداعية، ونستنفر 
قوتنا ومصادر تميزنا وتفردنا، ونعزز شراكتنا المجتمعية، حتى نضع أسس 
االنطالق لمرحلة نوعية في مسيرة نهضتنا الشاملة، نكتب فيها فصالً جديداً 
المجتمع  في كتاب ريادتنا االقتصادية والمجتمعية والتنموية، وأن كل فئات 

شركاء فاعلون في بناء نموذج تنموي وحضاري إلمارات المستقبل«.
المقبلة ال يبدأ اليوم أو  ورأى سموه إن استعداد اإلمارات للخمسين عاماً 
العام المقبل، وإنما يعود إلى أعوام طويلة ماضية، من خالل الخطط والرؤى 
مراحل  خالل  وحققتها  تبنتها  التي  األمد  طويلة  التنموية  واالستراتيجيات 
واستشراف  للمستقبل  االستعداد  هذا  يتواصل  واليوم  تاريخها،  من  مختلفة 
مالمحه ومعطياته، ما يجعل اإلمارات تدخل إلى العقود القادمة، وهي تقف على 

أرض صلبة وتتحرك بثقة وإرادة، وإصرار على بلوغ أهدافها.

الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  شارك صاحب 
الــ 40 لقادة وزعماء  القمة  الله« في  »رعاه  الوزراء حاكم دبي  رئيس مجلس 
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي أقيمت في قصر الدرعية في 
آل  العزيز  عبد  بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  برئاسة  الرياض، 

سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.
ودعا إعالن الرياض الصادر عن هذه  القمة ، إلى االنتهاء من تشريع للتكامل 
االقتصادي اإلقليمي بحلول 2025، بما في ذلك وحدة مالية ونقدية، وإلى تعزيز 

التعاون العسكري واألمني للحفاظ على األمن اإلقليمي.

نائب رئيس الدولة يشارك في قمة »التعاون الخليجي«

..ويصدر قرارًا بتعيين النعيمي  أمينًا عامًا للمجلس الوطني االتحادي
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محمد بن زايد  يلتقي امل�شاركني يف »منتدى املجتمعات امل�شلمة«

.. ويزور عائلة الطفلة عائشة المزروعي

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب 
القائد األعلى للقوات المسلحة في مجلس قصر المقام بمدينة العين، المشاركين 

في أعمال »المنتدى السنوي السادس لتعزيز السلم في المجتمعات المسلمة«.
ورحب سموه بضيوف الدولة المشاركين في المنتدى، متمنياً لهم التوفيق 
والنجاح في إيجاد سبل فاعلة إلرساء قيم التسامح والتعايش والتعاون على 

الخير بين البشر على اختالف أعراقهم وأديانهم.
وأكد سموه أن رؤية دولة اإلمارات  العربية  المتحدة ونهجها يقومان على 
إلى  يهدف  أو جهد  مبادرة  أي  دعم  على  لذلك تحرص  اإلنسانية  القيم  إعالء 
ترسيخ الوعي بأهمية التسامح والتعايش والسالم والوئام الذي ال غنى عنه 

في تحقيق األمن واالستقرار الذي تنشده المجتمعات ألفرادها، وأن نشر القيم 
المشتركة وإحيائها تقتضيها المصالح اإلنسانية.

وأشاد المشاركون في»المنتدى السنوي السادس لتعزيز السلم في المجتمعات 
المسلمة« بجهود دولة اإلمارات العربية  المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« ومبادراتها اإلنسانية العالمية 
البشر،  بين  والتآلف  التسامح  قيم  ونشر  والتعايش  السالم  تحقيق  إلى  الهادفة 
مثمنين مبادرتها المتميزة بتسمية 2019 عاماً للتسامح في إطار سعيها لتعزيز 
األمن  يديم  أن  وجل  عز  الله  داعين  مجتمعها،  في  والتعايش  التسامح  مفهوم 

واالستقرار على دولة اإلمارات أرض التسامح واألخوة اإلنسانية.

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة منزل عائلة الطفلة 

عائشة محمد المزروعي في أبوظبي.
وقال سموه، عبر حسابه على »تويتر«: »زرت الطفلة عائشة 
محمد مشيط المزروعي وسعدت بالسالم عليها ولقاء أهلها«.

وأعرب المزروعي وأفراد أسرته عن بالغ سعادتهم بزيارة 
عمق  تجسد  والتي  زايد،  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
الروابط التي تجمع قيادة الدولة بأبناء الوطن وخصوصيتها، 
السرور والسعادة  أدخلت  التي  الزيارة  شاكرين لسموه هذه 
إلى نفوسهم خصوصاً أنها تزامنت مع احتفاالت الدولة باليوم  

الوطني.
الودية  األحاديث  المزروعي  أسرة  وأفراد  سموه  وتبادل 

والتهاني بمناسبة اليوم الوطني الـ٤٨ لتأسيس االتحاد.
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.. ويشهد  احتفال تخريج البرامج القيادية

سيف بن زايد  يرتاأ�س اجتماع جمل�س »ال�شعادة واالإيجابية« يف الداخلية

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية في مقر وزارة الداخلية  بأبوظبي  احتفال تخريج البرامج القيادية 
الكفاءات  وبرنامج  الثالث،  العليا  القيادات  برنامج  تضمنت  والتي   ،2019 لعام 
القيادية المتميزة الرابع، وبرنامج القيادات النسائية األول، والتي نظمها مركز 

تنمية القادة  في »الداخلية« بالتعاون مع جامعة كامبريدج البريطانية.
وزارة  وكيل  الشعفار  عبدالله  الفريق سيف   سعادة  االحتفال   حضر 
واألمن  الشرطة  رئيس  نائب  تميم  خلفان  ضاحي  الفريق  ومعالي  الداخلية، 
عام  قائد  المزروعي  خلف  فارس  طيار  الركن  اللواء  ومعالي  دبي،  في  العام 
الداخلية  الشامسي وكيل  وزارة   اللواء سالم علي  أبوظبي، وسعادة  شرطة 
ناصر  أحمد  الدكتور  اللواء  وسعادة  المساندة،  والخدمات  للموارد  المساعد 
الريسي المفتش العام  في وزارة الداخلية ، والقادة العامون للشرطة في الدولة، 

والمديرون العامون ومديرو اإلدارات وعدد من الضباط في وزارة الداخلية.
واستمع سموه  إلى شرح موجز من العقيد الدكتور عمر إبراهيم آل علي 

مدير مركز تنمية القادة في  وزارة الداخلية، عن أهداف ومحاور هذه البرامج 
واألساسية  القيادية  الكفاءات  تعزيز  إلى  تهدف  والتي  التدريبية،  ومحتوياتها 
ومهارات االبتكار واستشراف المستقبل لتحقيق األهداف االستراتيجية لوزارة 
الداخلية، ما يدعم معايير التميز المؤسسي، والتنافس الوظيفي، وثقافة التميز 

واألداء العالي بين المنتسبين.
الذي  األول  النسائية  القيادات  برنامج  منتسبات  بتخريج  االحتفال  تم  كما 
القيادة واإلدارة  بالتعاون مع معهد  »الداخلية«  القادة  في  تنمية  نظمه مركز 
تدريبية  برنامج تطويري يتضمن دورات  المتحدة، واشتمل على  المملكة  في 
في الكفاءات القيادية، والمشاركة في حضور مؤتمرات وندوات ولقاءات قيادية 
لالطالع على أفضل الممارسات المحلية والعالمية، ويهدف البرنامج إلى إعداد 
كفاءات نسائية واعدة للمستقبل لتحقيق األهداف االستراتيجية لوزارة  الداخلية، 
ودعم  المتميزة،  النسائية  القيادات  وتطوير  المؤسسي،  التميز  معايير  وتنفيذ 

مبادرات التوازن بين الجنسين في »الداخلية«.

مجلس  رئيس  نائب  نهيان  الشيخ سيف بن زايد آل  سمو  الفريق  ترأس 
الوزراء وزير الداخلية، اجتماع مجلس السعادة واإليجابية في وزارة الداخلية،  

والذي عقد بمقر الوزارة  في أبوظبي.
واطلع سموه والحضور على بعض العروض التي تتضمن مبادرات ومشاريع 
الخدمات  جودة  وتعزيز  واألمني،   الشرطي  العمل  منظومة  تطوير  تستهدف 

المقدمة وإنجازات برنامج وزارة الداخلية للسعادة وجودة الحياة.
وزارة  وكيل  عبدالله  الشعفار  الفريق سيف  سعادة  االجتماع  حضر 
الداخلية، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة واألمن العام 

عام شرطة  قائد  المزروعي  فارس خلف  طيار  الركن  اللواء  ومعالي  دبي،  في 
المساعد  الداخلية  وزارة   وكيل  الشامسي  علي  اللواء سالم  أبوظبي، وسعادة 
للموارد والخدمات المساندة، وسعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي المفتش 
العام في وزارة الداخلية، وسعادة اللواء الدكتور  جاسم محمد  المرزوقي قائد 
الشريفي  مكتوم  عبدالعزيز  اللواء  »الداخلية«، وسعادة  في  المدني  الدفاع  عام 
مدير عام األمن الوقائي  في »الداخلية«، والقادة العامون للشرطة في الدولة،  
والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري األمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية، 

وعدد من المديرين العامين ومديري اإلدارات في وزارة  الداخلية.

.. ويزور عائلة الطفلة عائشة المزروعي
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هناك اجماع على بقاء التحديات التي تواجه االقتصاديات العربية في 2020 والتي 
تتمثل في مواجهة حاالت الركود التي تواجه األسواق، جراء تراجع حركة التجارة 
العالمية، وضعف نمو القطاع الخاص العربي، وتزايد الديون السيادية لدى غالبية 

الدول العربية، سواء في شكل قروض أو إصدار أذون وسندات دين جديدة.
استثنائية  اقتصادية  أحداث  على  كثيراً  يعولون  االقتصاديين  من  عدداً  أن  بيد 
تشهدها المنطقة في 2020 خصوصاً اإلمارات، من شانها أن تحدث انتعاشة في 
المقبل،  انعقاد معرض أكسبو في دبي في أكتوبر  المنطقة، وأهمها  اقتصاديات 
إذ يتوقع أن يقود إكسبو قاطرة النمو في اقتصاد اإلمارات والمنطقة الخليجية، 

خصوصاً في قطاع التجزئة.

تحديات وفرص 
2020

17 العدد 589 يناير 2020
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الغالف

الطاقة  الخبراء على أن استهداف قطاعي  يتفق 
التوجهات  أبرز  من  سيكونان  والتكنولوجيا 
 ،2020 عام  خالل  اإلمارات  دولة  في  االستثمارية 
وال يقتصر األمر على الطاقة األحفورية »البترول«، 
التي  والمستدامة  النظيفة  الطاقة  هو  األهم  ولكن 
تعمل عليها الدولة، وفي ظل امتالك اإلمارات لبنية 
إحداث  على  قادرة  بشرية  وعناصر  قوية  تحتية 
ما  التكنولوجية سواء  للتطورات  الفارق، ومواكبة 
التكنولوجيا  أو  االصطناعي،  بالذكاء  منها  يتعلق 
والتركيز  التكنولوجيا  امتصاص  فإن  الرقمية 
على االبتكار، والبحث العلمي، أصبحت أهم ركائز 
العام  في  اإلمارات  لدولة  االستثماري  التوجه 

القادم. 
االقتصاد  ومتانة  قوة  على  الخبراء  ويؤكد 
التي  التقلبات  على  التغلب  على  وقدرته  اإلماراتي 
يشهدها العالم بفعل التغيرات أو النزاعات التجارية، 
التغيرات  ناهيك عن قدرته على استيعاب وهضم 
التكنولوجية المتزايدة حولنا، مدفوعاً بالعمل على 

استراتيجية التنويع االقتصادي للحاق بالعصر. 
الدولي  للبنك  تقرير  آخر  إليه  يشير  ما  وهو 

حتقيق : عاطف ح�صن

اإلجمالي  المحلي  الناتج  يشهد  أن  توقع  والذي 
2020، وهو  عام  خالل   %2.5 اإلمارات نحو  لدولة 
ما يؤكده تقرير معهد التمويل الدولي في واشنطن 

وذلك بعيداً عن النفط.
والمصرفي  االقتصادي  الخبير  ويقول 
والمحاضر الرئيس في معهد اإلمارات للدراسات 
المصرفية الدكتور شيرين محمد فريد إنه إذا ما 
تكلمنا عن التوجهات االستثمارية للعام 2020 فإن 
أهم ما يمكن التركيز عليه هو األنشطة االقتصادية 
والتكنولوجيا  الطاقة  مجال  في  خاصة  الواعدة 
إليهما  يتوجه  اللذان  الرئيسان  القطاعات  وهما 
تسير  هل  والسؤال  القادمة..  الفترة  العالم خالل 

اإلمارات نحو هذا االتجاه العالمي؟
يوضح بداية وعند النظر إلى قطاع التكنولوجيا 
فإن الشغل الشاغل اآلن هو تكنولوجيا »الفينتيك« 
والهند  وسويسرا  وبريطانيا  أمريكا  تعد  والتي 
الحاضنة الرئيسة لها والتي تعد بمثابة تكنولوجيا 
مالية جنباً إلى جنب مع البلوك تشين، حيث تعمل 
التنافسية  الفجوة  ّسد  على  »فينتيك«  الـ  تقنية 
تعمل  أخرى  جهة  ومن  الدولية،  نظيراتها  مع 

دفع  في  الذكية  الهواتف  استخدام  تعميق  على 
ومواكبة  الرقمي  التحول  مبادرات  في  االستثمار 
الخدمات  بتقديم  يتعلق  فيما  الحاصلة  التغيرات 
المالية، وذلك حفاظاً على قاعدة عمالئها وإيراداتها 
التشغيلية، حيث إن التحول الرقمي نحو التقنيات 
المالية سيرفع حصة شركات التقنيات المالية في 
سوق الدفع اإللكتروني عالمياً بنسبة 44%  خالل 

السنوات العشر المقبلة.

حتليل املعلومات والروبوتيات

بتحليل  الخاصة  التوجهات  إلى  فريد  وأشار 
المعلومات والروبوتيات )إحالل اآللة محل العامل 
البشري( ال شك أنه بدأ في إحداث ثورة وهو ما 
تغير  سوف  والتي  الرابعة..  بالثورة  يعرف  بات 
إلى  االقتصادية  االستثمارات  أشكال  من  الكثير 
مجاالت أخرى، وهو ما ظهر في أنشطة اقتصادية 
لم تكن معروفة من قبل مثل التجارة اإللكترونية 
»أمازون«  مثل  شركة  أن  كيف  شهدنا  وقد 
منصة  أكبر  »سوق.كوم«،  موقع  على  استحوذت 
للتجارة اإللكترونية في الشرق األوسط. بأكثر من 

مؤشرات البوصلة
الطاقة والتكنولوجيا يقودان اال�شتثمارات يف االإمارات عام 2020.
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مليار دوالر.
التجارة  عن  أهمية  يقل  ال  آخر  مجال  وهناك 
اإللكترونية وهو سوق األلعاب اإللكترونية والذي 
دوالر  مليار   77 إلى  فيه  اإليرادات  حجم  وصل 
على  المسيطرة  الرئيسة  الشركات  فإن  وبالطبع 
العالم  في  التكنولوجيا  عمالقة  هي  السوق  هذا 
مايكروسوفت، وأبل، وسوني، وكل هذه قطاعات 
اقتصادية جديدة تتمتع بالنمو المطرد بدرجة عالية 
وذلك  الواعدة  باالقتصاديات  يعرف  بات  ما  وهو 
حيث  االجتماعي  التواصل  مواقع  إلى  باإلضافة 
إن 42% من سكان العالم أي ما يوازي 3 مليارات 
شخص لهم حسابات سواء على فيسبوك، أو تويتر 
استغاللها في  يتم  المواقع  غيرهما. وكل هذه  أو 
الترويج التجاري. وإذا ما نظرنا إلى اإلمارات فإن 
عدد الخطوط التليفونية يصل إلى 200% أي أن كل 
فرد يمتلك خطين ومتوسط استخدامه يصل إلى 8 

ساعات يومياً أمام اإلنترنت. 

الطاقة املتجددة والنظيفة

والنظيفة  المتجددة  الطاقة  هو  الثاني  االتجاه 
اإلمارات  دولة  فيه  تعمل  الذي  االتجاه  وهو 
بمشروعات تستهدف زيادة إسهام الطاقة النظيفة 
إلى  الدولة لتصل  المنتجة في  الطاقة  في إجمالي 
تدشين  مؤخراً  تم  وقد   ،2050 العام  بحلول   %50
في  الكهروضوئية  الشمسية  للطاقة  محطة  أكبر 
1.177ميجاوات في منطقة سويحان  بطاقة  العالم 
بإمارة أبوظبي. وفي الوقت نفسه تقوم إمارة دبي 
في إطار »استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050«، 
ببناء مشروعها الرئيس المتمثل في »مجمع محمد 
بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية« الذي سيكون 
أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على 
مستوى العالم، حيث ستبلغ طاقته اإلنتاجية 5000 
تقنيات  باستخدام   ،2030 عام  بحلول  ميجاوات 
األلواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية 
المرّكزة، وهو ما يعني أن اإلمارات حاضرة وبقوة 
في التوجه العالمي نحو االستثمار في هذا المجال، 
والعام الماضي تمكنت دبي من الوصول إلى نسبة 
10% من المساكن التي تستخدم الطاقة الشمسية 

فترة  ظل  في  القطاع  هذا  في  النمو  والمستهدف 
سطوع الشمس التي تصل لـ 365 يوماً في السنة، 
الطاقة  من  ميجاوات   5600 إلنتاج  خطط  وهناك 

البديلة. 
الطاقة  قطاع  في  االستثمارات  أن  وأوضح 
مليار   121 إلى  سيصل  والبديلة  المستدامة 
التكلفة  الرغم من  2022، وعلى  عام  بحلول  درهم 
االقتصادية للطاقة الشمسية عالية، إال أنها تعوض 

ذلك باالستخدام لفترات زمنية طويلة وممتدة. 
المحلي،  الجانب  على  االستثمار  يقتصر  وال 
 100 من  أكثر  تنفيذ  في  تسهم  اإلمارات  فدولة 
في  تنتشر  المتجددة،  الطاقة  قطاع  في  مشروع 
نحو 65 دولة حول العالم، ويتم تنفيذها من خالل 
»مصدر«، فضالً  المستقبل  لطاقة  أبوظبي  شركة 
عن المشاريع التي يتم تنفيذها بتمويل من صندوق 
أبوظبي  شركة  محفظة  وتضم  للتنمية.  أبوظبي 
 23 نحو  في  مشاريع  »مصدر«  المستقبل  لطاقة 
دولة، منها 11 مشروعاً إلنتاج الطاقة المتجددة في 
الهادئ باإلضافة لتأسيس صندوق  دول المحيط 
50 مليون دوالر لدعم مشاريع  منح جديد بقيمة 
الكاريبي،  البحر  جزر  دول  في  المتجددة  الطاقة 
بهدف إقامة مشروعات مع 16 دولة من دول البحر 

الكاريبي، على مدى سنتين إلى ثالث سنوات. 
وأضاف فريد: أن العمل يتم أيضاً في العالم من 
حولنا في تخزين الطاقة – تطوير بطاريات الليثيوم 
الكهربائية،  بالسيارات  منها  يتعلق  ما  خاصة 
يمثالن  القطاعين  هذين  فأن  لإلمارات  وبالنسبة 
أهمية كبيرة بالنسبة لها خاصة وأنها تمتلك بنية 
تحتية قوية سواء فيما يتعلق بالتجارة اإللكترونية 
أو مشروعات الطاقة في ظل دعم الدولة، والتحول 
المحافظ  من  البدائل  ووجود  الرقمية  للمدفوعات 
لدى  أن  كما  القوية  الحماية  ونظم  اإللكترونية، 
المستثمرين  لجذب  واضحة  خططاً  اإلمارات 

والمبتكرين والشركات. 

اإك�صبو 2020

ندى  االقتصادية  الخبيرة  ترى  جانبها  من 
ستحدد  التي  العناصر  أهم  أحد  أن  الهاشمي 

 2020 المقبل  العام  في  االستثمارية  االتجاهات 
 ،2020 إكسبو  العالمي  للحدث  اإلمارات  استضافة 
تستضيف  التي  األولى  المرة  هي  هذه  تعد  حيث 
فيها منطقة الشرق األوسط هذا الحدث، وهو أمر 
ليس بغريب على دولة اإلمارات وال دبي التي تعد 
أحد أن لم يكن أبرز مركز مالي في المنطقة من 
خالل ما تمتلكه من بنية تحتية، وقدرة على التطور 
ومواكبة التغيرات االقتصادية والتكنولوجية، وهو 
ما سوف يعمل على خلق وظائف مباشرة وغير 
المضافة،  القيمة  من  المزيد  وتحقيق  مباشرة 
على  كبير  إيجابي  تأثير  له  يكون  أنه سوف  كما 

االقتصاد اآلن وأثناء الحدث وبعده.
قد  الصين  كانت  إذا  أنه  الهاشمي  وتوضح 
استثمرت 40 مليار دوالر في إكسبو شنغهاي التي 
استضافت معرض إكسبو 2010 فإنه من األكيد أن 
اإلمارات ممثلة في دبي قد استثمرت هي األخرى 
 480 مساحة  على  يمتد  الذي  الحدث  موقع  في 
هكتاراً من خالل الطرق والكباري الجديدة، وملحًق 
الستيعاب  والمرافق  والفنادق  والمباني  المترو 

السياح القادمين لحضور الحدث العالمي.
وتضيف: أنه من المتوقع أن يجذب إكسبو 25 
مليون زائر على مدار الستة أشهر التي يبدأ فيها 
الحدث، من أكتوبر 2020 إلى أبريل 2021، وهؤالء 
الدولة أي 17.5 مليون  من بينهم 70% من خارج 
زائر، فإذا كان عدد السياح وصل إلى 10.86 مليون 
سائح خالل الثمانية الشهور األولى من عام 2019 
للربع  بيانات  أحدث  عن  الصادرة  لألرقام  وفقاً 
أن  عن  واضحاً  لنا تصوراً  يعطي  ما  األول، وهو 
سوف  إكسبو  خالل  والزائرين  السائحين  أعداد 
القادم ال  العام  بالتأكيد وأن  األرقام  تتجاوز هذه 

شك سوف يكون عام السياحة اإلماراتية.

مركز عاملي

فإن  لدبي،  بالنسبة  أنه  الهاشمي:  وتضيف 
استضافة إكسبو سوف تعمل على تعزيز سمعتها 
للعوائد  باإلضافة  واألعمال،  للمال  عالمي  كمركز 
المالية المأمول تحقيقها والتي تتجاوز 122 مليار 

درهم لالقتصاد المحلي. 
أنه وفق دراسة مستقلة  إلى  الهاشمي  وتشير 
نشرتها شركة إرنست أند يونغ فإن إكسبو 2020 
من شأنه أن يدعم فرص عمل يصل مجموعها إلى 
905,200 سنة عمل، كما أنه من نوفمبر2013 تاريخ 
فوز دبي بتنظيم إكسبو وحتى االفتتاح في أكتوبر 
2020 ستحصل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
 4.7 على  اإلمارات  اقتصاد  من  جانباً  تشكل  التي 
مليار درهم خالل مرحلة التحضير إلكسبو، وهو 
باإلضافة  عمل،  سنة  فرصة   12.600 سيدعم  ما 
لتعزيز االبتكار لهذه الشركات وتحسين العالقات 

التجارية على المستوى الدولي 
وتضيف: أنه وفقاً للتقرير فإن 80% من مباني 
المعرض وهياكله سيتم دمجها في منطقة أعمال 
إلى  باإلضافة   »2020 »ديستركت  تسمى  جديدة 
كمركز  للمعارض  دبي  مركز  هناك  سيكون  ذلك 

دائم.

ندى الهاشميشيرين فريد
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الغالف

تحقيق- عبدالرحمن إسماعيل- مصر

االقتصاديات العربية في 2020...
كيف سيكون الحال؟

وخبراء  وإقليمية  دولية  مؤسسات  تتوقع 
اقتصاديون، استمرار ضعف النمو في اقتصاديات 
وإن   ،2020 الجديد  العام  خالل  العربية  المنطقة 
سجلت تحسناً طفيفاً عن نموها في العام الماضي 
غالبية  تطال  التي  الركود  بحالة  مـتأثرة   ،2019
قطاعاتها االقتصادية، واستمرار ضعف االقتصاد 
العالمي، وكذلك بقاء التحديات التي تواجه المنطقة 
على حالتها، وفي مقدمتها التوترات الجيوسياسية، 
النفط، إلى جانب عوامل خارجية  وتقلبات أسعار 
نمو  على  السلبية  بظاللها  تلقي  أن  يتوقع 
التجارية  الحرب  تفاقم  منها  المنطقة،  اقتصاديات 
بين أمريكا والصين، وخروج بريطانيا من االتحاد 

األوروبي.

توقعات �صندوق النقد الدويل

في تقرير »آفاق النمو اإلقليمي« الذي أعلنه في 
اقتصاديات  إن  تقول:  دبي،  من  الماضي  أكتوبر 
الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق األوسط 

ستنمو خالل 2020 بنحو 2.8% مقارنة مع 2.2% في 
2019، في حين يتوقع أن يصل نمو اقتصاديات دول 
مجلس التعاون إلى 2.5%، في حين تأتي توقعات 
البنك الدولي أكثر تفاؤالً القتصاديات المنطقة في 
مقارنة مع   %3.2 بنسبة  تنمو  أن  يتوقع  إذ   ،2020
1.3%  خالل 2019، مرجعاً تفاؤله إلى انتعاش النمو 
في اقتصاديات البلدان المصدرة للنفط التي يتوقع 

لها أن تنمو بنسبة 2.9%  خالل عام 2020.

توقعات املوؤ�ص�صات الدولية 

وال تختلف توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت 
المؤسسات  توقعات  عن  كثيراً  آراءهم   ”999“
في  العربية  االقتصاديات  أداء  بشأن  الدولية 
2020، إذ يجمعون على بقاء التحديات التي تواجه 
مواجهة  في  تتمثل  والتي  العربية  االقتصاديات 
تراجع  األسواق، جراء  تواجه  التي  الركود  حاالت 
حركة التجارة العالمية، وضعف نمو القطاع الخاص 
العربي، وتزايد الديون السيادية لدى غالبية الدول 

أذون  إصدار  أو  قروض  في شكل  العربية، سواء 
وسندات دين جديدة.

كثيراً  يعولون  االقتصاديين  من  عدداً  أن  بيد 
المنطقة  استثنائية تشهدها  اقتصادية  أحداث  على 
في 2020 خصوصاً اإلمارات، من شأنها أن تحدث 
انعقاد  وأهمها  المنطقة،  اقتصاديات  في  انتعاشة 
معرض إكسبو 2020 في دبي خالل أكتوبر المقبل 
قاطرة  إكسبو  يقود  أن  يتوقع  إذ  أشهر،   6 ولمدة 
الخليجية،  والمنطقة  اإلمارات  اقتصاد  في  النمو 

خصوصاً في قطاع التجزئة.
اقتصاديات  مالمح  هي  هنا..ما  والسؤال 
المنطقة العربية خالل عام 2020؟ هل تنجح حزمة 
الحكومات  من  العديد  اتخذتها  التي  المحفزات 
من  تعاني  التي  االقتصادية  القطاعات  تحريك  في 
الركود، خصوصاً قطاعات مثل العقارات والتجزئة 
اإلمارات  في   2020 إكسبو  ينجح  هل  والضيافة؟ 
مثل  كبيرة  حكومية  شركات  إطروحات  وكذلك 
أرامكو في السعودية وبنوك كبرى في مصر في 
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فخري الفقي: 

توقعات بحدوث 

رواج اقت�صادي يف 

الإمارات مع انعقاد 

معر�ض إك�صبو

هاين توفيق: خماطر 

تواجه القت�صاديات 

العربية يف 2020 

جراء النكما�ض 

العاملي

إخراج االقتصاديات من ضعفها؟
من  كل  يرسمها  التي  النمو  مالمح  تختلف  ال 
القتصاديات  الدوليين  والبنك  النقد  صندوق 
المنطقة خالل 2020 عن تلك التي تحققت في 2019، 
كما  القريب،  المدى  على  النمو ضعيفاً  يزال  ال  إذ 
المصدرة  الدول  في  الدولي  النقد  صندوق  يقول 
أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  بمنطقة  للنفط 
العالمي  والنمو  المتقلبة،  النفط  أسعار  ظل  في 
التوترات  تصاعد  جانب  إلى  بالمخاطر،  المحفوف 
اإلنتاجية وراء  الجيوسياسية، كما ال يزال تراجع 

إضعاف توقعات النمو على المدى المتوسط
دول  في  النمو  يصل  أن  الصندوق  ويتوقع 
 ،2019 في   %0.7 إلى  الخليجي  التعاون  مجلس 
هذا  ويعكس   ،2018 في   %2 عن  تراجعاً  مسجالً 
اتفاق  مع  تماشياً  النفط  إنتاج  التراجع تخفيضات 
في  النمو  يتعافى  أن  يتوقع  لكن  وحلفائها،  أوبك 
بانتعاش في نمو إجمالي  2020 إلى 2.5% مدفوعاً 
الناتج المحلي النفطي الحقيقي بنسبة 1.9% مقارنة 
العوامل،  من  مزيج  من  بدعم   ،2019 في   %1.4 مع 
منها تزايد اإلنتاج النفطي في الكويت والسعودية، 
وتشغيل مصفاة جازان بكامل طاقتها، غير أنه ليس 

أكيداً انتهاء تخفيضات أوبك في مارس 2020.
والحال ذاته، بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط 
إذ  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في 
يتوقع صندوق النقد أن يكون النمو ضعيفاً أيضاً 
مستويات  ارتفاع  أن  إلى  ذلك  ويرجع   ،2020 في 
والتي  بها  المقترنة  التمويل  العام، وتكاليف  الدين 
ال تعوق النمو في المنطقة فحسب، بل تشكل كذلك 
مصدراً للضغوط الحادة على المالية العامة، فضالً 
المتواصلة،  االجتماعية  التوترات  من  مزيج  عن 
والبطالة، والتأثيرات العالمية المعاكسة التي تضع 
صناع السياسات في مواجهة مفاضلة صعبة، بين 
التصدي  أو  المالية  الوقائية  الهوامش  بناء  إعادة 

للتحديات التي تعوق النمو.
تفاؤالً  أكثر  الدولي  البنك  توقعات  وجاءت 
القتصاديات المنطقة من توقعات صندوق النقد، إذ 
يتوقع ارتفاع معدل النمو في منطقة الشرق االوسط 
إلى 3.2% في 2020، ويرجع ذلك إلى انتعاش النمو 
في البلدان المصدرة للنفط، ليصل إلى 2.9%  في 
2020، بدعم من االستثمارات الرأسمالية في دول 
الخليج وارتفاع النمو في العراق، كما يتوقع ارتفاع 
معدالت النمو في البلدان المستوردة للنفط، بفعل 
واآلفاق  السياسات،  إصالح  صعيد  على  التقدم 

المشرقة لقطاع السياحة.
هذه  في  النمو  إن  يقول  الدولي  البنك  أن  بيد 
بسبب ضعف  عقبات  يواجه  يزال  ال  االقتصادات 
التراجع  مخاطر  تزال  ال  كما  االستثمار،  معدالت 
تفاقم  احتمال  إلى  جزئياً  ذلك  ويرجع  قائمة، 
تعمل  أن  الضروري  من  لذلك  التجارية،  التوترات 
اقتصادات األسواق الصاعدة والبلدان النامية على 
تدعيم احتياطاتها الوقائية على صعيد السياسات، 

وتنفيذ إصالحات قادرة على تعزيز آفاق النمو.
وقطرياً، وحسب توقعات صندوق النقد الدولي، 
قاطرة  عمان  سلطنة  اقتصاد  يقود  أن  يتوقع 

الخليجي  التعاون  مجلس  دول  القتصاديات  النمو 
المصدرة للنفط خالل 2020 بنسبة نمو قدرها %3.7 
 ،%2.5 واإلمارات  الكويت 3.1%  وقطر %2.8  يليها 
يتوقع  2.2%، فيما  السعودية بنسبة  اقتصاد  يليها 
أن يسجل اقتصاد البحرين أقل نمو بين اقتصادات 

الخليج بنسبة %2.1.
العربية  البلدان  نمو  قاطرة  مصر  وتقود 
ينمو  أن  بتوقعات   2020 خالل  للنفط  المستوردة 
والسودان   %3.7 والمغرب   %5.9 بنسبة  اقتصادها 
يسجل  أن  يتوقع  فيما    %2.4 واألردن   %2.7
متأثراً   ،2020 سلبياً خالل  نمواً  اللبناني  االقتصاد 
الوضع  تهدد  التي  السياسية  أحداثه  بتداعيات 

االقتصادي.

انعكا�صات الو�صع اخلارجي

الخبير االقتصادي الدكتور إبراهيم نوار يقول: 
العالم  في  المتوقعة  الرئيسة  النمو  مؤشرات  إن 
خالل 2020 تبدو كئيبة، بما في ذلك في معظم الدول 
المحلي  الناتج  نمو  يتوقع  إذ  الغربية،  الصناعية 
وأقل   %2.4 بنسبة  األمريكي  لالقتصاد  اإلجمالي 
المتوسط  من ذلك في بريطانيا واليابان، وسيبلغ 
اقتصاديات  أن  معناه  وهذا   ،%2 نحو  العالمي 
العربية سيتأثر نموها بشكل كبير خالل  المنطقة 
2020، ألن المشكلة التي يواجهها العالم هي العجز 
عن تحقيق معدالت نمو مرتفعة، وهذا يؤدي عملياً 

إلى انخفاض فرص العمل المتاحة، وزيادة البطالة، 
بالذات،  الشباب  بين  البطالة  مشكلة  تفاقم  إن  إذ 
تمثل أحد أسباب القلق االجتماعي، وعدم االستقرار 

السياسي في المنطقة. 
ويضيف: »االقتصاد العالمي ليس في وضع جيد 
وبطء  الصينية،  األمريكية  التجارية  الحرب  بسبب 
النمو بشكل عام، ومديونية الحكومات عند مستوى 
مرتفع، وكذلك مديونية األفراد الذين يمولون نسبة 

كبيرة من استهالكهم بواسطة بطاقات االئتمان«.
من هذا المنطلق فإن النمو االقتصادي العالمي 
نمو  يكون  أن  معه  يتوقع  وال  للغاية،  هشاً  يعتبر 
سيتأثر  إنه  إذ  جيداً،  العربية  المنطقة  اقتصاديات 
المشاكل  عن  فضالً  العالمية،  الخارجية  بالعوامل 
االقتصاديات  غالبية  منها  تعاني  التي  الهيكلية 
العامة،  الموازنات  عجز  في  المتمثلة  العربية، 
أعداد  وتزايد  والبطالة،  التضخم  معدالت  وارتفاع 
الشباب الباحثين عن فرص عمل، إلى جانب ارتفاع 
إلى  المتزايد  واللجوء  السيادية،  القروض  معدالت 
إصدار سندات دين بالعمالت األجنبية بما في ذلك 
من قبل الدول الخليجية، وكلها أمور ستضغط على 

االقتصاديات العربية خالل 2020.
التحديات  أن  نوار،  يتابع  كما  للنظر،  والالفت 
 2019 عام  في  العربية  االقتصاديات  واجهت  التي 
يحمل  أن  يتوقع  الذي   2020 في  ذاتها  تكون  تكاد 
العالم  إن  إذ  الداخل،  أو  الخارج  في  مفاجآت سواء 
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الغالف

بريطانيا  خروج  تداعيات  مع  موعد  على  سيكون 
الرئيس  التحقيق مع  ونتائج  األوروبي،  االتحاد  من 
عن  فضالً  عدمه،  من  عزله  واحتماالت  األمريكي، 
نوار  ويرى  األمريكية.  الرئاسية  االنتخابات  قرب 
2020، ولعل  األبرز في  العربي سيكون  التعاون  أن 
اإلمارات  إعالن  من   2019 عام  نهاية  في  حدث  ما 
البلدين  بين  استثمارية  منصة  تأسيس  عن  ومصر 
المجال،  هذا  في  مبشر  أمر  دوالر،  مليار   20 بقيمة 
مالية  موارد  تضيف  االستثمارية  المنصة  إن  إذ 
أنها  كما  مصر،  في  االستثمارات  إلنعاش  جديدة 
ذات فائدة للبلد صاحب الفوائض المالية. ويضيف: 
استثمارية  فرصاً  توفر  العربية  االقتصاديات  أن 
يمكن  التي  بالعوائد  قياساً  ذات عوائد مغرية  جيدة 
العربي،  الوطن  خارج  االستثمارات  على  تتحقق  أن 
العالم،  في  المالية  االستثمارات  على  العائد  أن  ذلك 
خصوصاً  حالياً،  دونها  ما  أو  الصفر  نحو  يتجه 
على  الفائدة  أسعار  تخفيضات  موجة  استمرار  مع 
وعلى  العالم  في  الرئيسة  االستثمارية  العمالت 
االستثمار  منصة  تكون  أن  واألمل  الدوالر.  رأسها 
بين مصر واإلمارات، خطوة على الطريق للدخول في 
تحالفات استثمارية عربية، بهدف التقليل من اآلثار 
االقتصادية السلبية التي تضغط على االقتصاديات 
تمتلك  التي  الخليجية  للدول  يمكن  إذ  كافة،  العربية 
الدول  في  استثماراتها  من  تكثف  أن  مالية  فوائض 
العربية التي تتيح فرصاً استثمارية جيدة، خاصة أن 
لدى هذه الدول برامج لإلصالحات االقتصادية تركز 

على تهيئة البيئة االستثمارية.

عالمات الركود

ومن جانبه يرى الخبير االقتصادي هاني توفيق، 

لالستثمار  المصرية  للجمعية  السابق  الرئيس 
التي  الركود  مرحلة  دخل  العالم  أن  المباشر  غير 
ذلك  2020، وسينسحب  اقتصاديات  ستكون سمة 
بالسلب  ستتأثر  التي  العربية  االقتصاديات  على 
اعتماد  أن  يعني  ما  وهو  العالمي،  الركود  من 
الخارجية  األسواق  على  العربية  االقتصاديات 
أن  ذلك  بالمخاطر،  محفوف  المقبلة  الفترة  خالل 
و»تصديراً  أقل«،  »سياحة  يعني   العالمي  الركود 
الدول  المغتربة من  للعمالة  أقل«، و»عودة كبيرة« 
والموانئ  للممرات  أقل«  و»دخالً  لها،  المستقبلة 
البحرية، ومنها قناة السويس التي ستتأثر عائداتها 

من تراجع التجارة العالمية«.
االقتصاديات  تعتمد  أن  يضيف  كما  والحل 
العربي  االستثمار  على   2020 خالل  العربية 
الداخلي، لمواجهة التحديات التي ستواجهها خالل 
المتغيرات  تسارع  »أمام  ويضيف:  المقبلة،  الفترة 
الثوابت  كافة  أصبحت  اآلن،  العالم  يشهدها  التي 
متغيرات، لذلك من الصعب التنبؤ بما سيكون عليه 
الوضع االقتصادي العربي والعالمي أكثر من ثالثة 
أو ستة أشهر، في ضوء ما يجري اآلن من حرب 
والوضع  والصين،  المتحدة  الواليات  بين  تجارية 
االتحاد  من  بريطانيا  خروج  بشأن  المرتبك 
األوروبي، العامالن اللذان سيؤثران على االقتصاد 

العالمي برمته خالل 2020«.
والمؤكد أن االقتصاديات العربية ستواجه خالل 
منها  العالمي،  الركود  جراء  جمة  مخاطر   2020
إليها  تتوجه  التي  التقليدية  الخارجية  أسواقها  أن 
الصادرات  أن  يعني  ما  وهو  ستتأثر،  صادراتها 
الذي  األمر   ،2020 خالل  تراجعاً  العربية ستسجل 
يستدعي من اآلن التفكير في إيجاد أسواق بديلة، 

وهنا تأتي أهمية التبادالت العربية سواء في مجال 
تخفيف  محاوالت  ضمن  االستثمار،  أو  التجارة 
على  المتوقعة  االقتصادية  السلبية  التداعيات 

االقتصاديات العربية كافة.
بالنسبة  النمو  معدالت  أن  توفيق  ويتابع 
المؤسسات  العربية، بحسب تقارير  لالقتصاديات 
الدولية ستكون ضعيفة، وستتفاوت من دولة إلى 
بالنسبة  فالنمو  اقتصادها،  طبيعة  حسب  أخرى، 
النفط  على  تعتمد  التي  الخليج  دول  القتصاديات 
أسعار  بقيت  حال  في  ما،  حد  إلى  سيتحسن 
تتحدد  السعر  هذا  أن  ذلك  دوالراً،   60 فوق  النفط 
عنده غالبية الموازنات الخليجية، التي سجلت في 
السنوات األخيرة عجزاً مالياً، لكن ستبقى القطاعات 
التباطؤ  العقارية في األسواق الخليجية على حالة 

التي هى عليها اآلن، إذ تسجل تراجعاً ملموساً.
النفطية،  غير  العربية  لالقتصاديات  وبالنسبة 
على  اعتماداً  أفضل،  سيكون  نموها  معدالت  فإن 
قدرتها على جذب االستثمارات الخارجية خصوصاً 
أسعار  تراجع  من  استفادتها  عن  فضالً  العربية، 
الفائدة، لكنها ستبقى تواجه مخاطر تزايد الديون 
الساخنة  األموال  خروج  واحتماالت  السيادية، 
والسندات  الخزانة  أذون  في  استثمارها  يتم  التي 
بالعمالت األجنبية، والتي قد تسبب مشاكل كبيرة 

عند خروجها.

برامج التحفيز

ويرى الدكتور فخري الفقي المستشار السابق 
لصندوق النقد الدولي، وعضو مجلس إدارة البنك 
العربية  االقتصاديات  أن  المصري،  المركزي 
ستتأثر خالل 2020 بالتطورات االقتصادية العالمية 
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والتي ستظهر نتائجها خالل العام الجديد، وأبرزها 
خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، الحدث الذي 
اليورو، بل  اقتصاديات منطقة  يؤثر فقط على  لن 
الحرب  تداعيات  إلى  إضافة  بأسره،  العالم  على 
وهما  والصين،  المتحدة  الواليات  بين  التجارية 
الحدثان اللذان سيؤثران بالسلب على اقتصاديات 

المنطقة كافة.
والالفت أن غالبية اقتصاديات المنطقة العربية، 
سواء تلك التي تعتمد على النفط أو المستوردة له، 
األوروبي،  االتحاد  مع  تجارياً  كبير  بشكل  ترتبط 
سياسي  اضطراب  من  أصالً  يعاني  الذي 
واقتصادي واجتماعي، يتوقع أن تتزايد حدته مع 
خروج بريطانيا منه، إذ إن خروجها سيرسخ فكرة 
إمكانية تخارج دول أخرى من االتحاد الذي يتوقع 

صندوق النقد الدولي أن يظل نموه على ضعفه.
الدولي  النقد  صندوق  توقعات  أن  ويضيف: 
بالنسبة للمنطقة العربية أنها ستظل على معدالت 
نموها الضعيف خالل 2020 مع فارق معدالت النمو 
من دولة إلى أخرى، لكن يتوقع أن تشهد اقتصاديات 
دول الخليج تحسناً في ضوء برامج التحفيز التي 
اتخذتها دول مثل اإلمارات والسعودية، إلى جانب 
ظهور بوادر النتهاء الحرب في اليمن والتي أثرت 
عن  فضالً  ككل،  الخليجي  االقتصاد  على  كثيراً 
إكسبو  معرض  انعقاد  يسهم  بأن  كبيرة  توقعات 
في  العام،  من  الثاني  النصف  خالل   2020 دبي 
اإلمارات،  في  عديدة  اقتصادية  قطاعات  إنعاش 
مثل التجزئة والضيافة والفندقة والتجارة، وهو ما 

سيؤثر باإليجاب على معدالت نمو االقتصاد.
لهذا  سنوات  منذ  استعدت  »دبي  ويضيف: 
البنية  تهيئة  خالل  من  العالمي،  التجاري  الحدث 
التحتية والمناخ االستثماري، كما أنها تعول كثيراً 
على استقطاب ماليين من الزوار التجاريين ورجال 
ما  وهو  الستة،  الشهور  طيلة  والسياح  األعمال 
سيحدث رواجاً اقتصادياً لدولة اإلمارات ككل على 

مدار فترة انعقاد الحدث«.
فإن  النفطية،  غير  العربية  للدول  وبالنسبة 
الكثير منها سيبدأ في 2020 في جني ثمار برامج 
اإلصالحات االقتصادية التي جرى تطبيقها على 
مدار السنوات السابقة، وفي مقدمتها مصر التي 
أنهت برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي 
تحمل  من  صعبة  فترة  بعد  ويتوقع  بنجاح، 
نجاحات  تحقق  أن  البرنامج،  لهذا  المصريين 
اقتصادية متميزة خالل 2020، منها أن يتجاوز 
وأن تسجل معدالت   ،%6 االقتصاد  نمو  معدل 
عن  أدنى مستوياتها، فضالً  والبطالة  التضخم 
وغير  المباشرة  األجنبية  االستثمارات  تدفق 
بات  مغرية  عوائد  عن  تبحث  التي  المباشرة 

يوفرها االقتصاد المصري.
مع  فهمي  بسنت  المصرفية  الخبيرة  وتتفق 
التي  التحفيز  برامج  أن  وتضيف  التوقعات،  هذه 
اتخذتها الدول لمواجهة حاالت الركود التي كانت 
سمة االقتصاديات خالل السنوات األخيرة ستؤتي 
سلبيات  من  كثيراً  وستقلل   ،2020 خالل  ثمارها 
العوامل االقتصادية الخارجية التي يتوقع أن تلقي 

مقدمتها  وفي  المنطقة،  اقتصاديات  على  بظاللها 
وتداعيات  األوروبي،  االتحاد  من  بريطانيا  خروج 

الحرب التجارية بين الواليات المتحدة والصين.
 2020 إكسبو  إنعقاد معرض  يشكل  أن  وتتوقع 
في اإلمارات خالل العام الحالي، حافزاً قوياً إلعادة 
االنتعاش إلى القطاعات االقتصادية المختلفة التي 
2019، خصوصاً  نموها خالل  في  تراجعاً  سجلت 
قطاعات العقارات والتجزئة والضيافة، إذ يتوقع أن 
تستفيد هذه القطاعات كثيراً من حركة الماليين من 
زوار المعرض على مدار األشهر الستة التي ينعقد 

خاللها المعرض العالمي.
اإلمارات  القتصاد  المحفز  إكسبو  يكون  ولن 
النمو  يتأثر  أن  أيضاً  يتوقع  بل   ،2020 فقط خالل 
االقتصادي بجملة البرامج التحفيزية التي اتخذتها 
الحكومة االتحادية والحكومات المحلية، خصوصاً 
أبوظبي، بهدف تحقيق معدالت أكبر لنمو االقتصاد.

في  العربية  االقتصاديات  فإن  فهمي،  وبحسب 
2020 ستتأثر سلباً بتراجع حركة التجارة العالمية 
بسبب االنكماش االقتصادي العالمي الذي يتوقعه 
صندوق النقد الدولي، وظهرت بوادره طيلة العام 
على  الطلب  حجم  تراجع  في  والمتمثل  الماضي، 

السلع.
البينية  التجارة  حركة  تخفف  أن  يمكن  لكن 
كما  اإلفريقية  القارة  مع  التجارة  وكذلك  العربية 
العالم  مع  التجارية  الحركة  ضعف  من  تقول 
في  قوياً  طلباً  هناك  وأن  خصوصاً  الخارجي، 

أفريقيا والمنطقة العربية على السلع والخدمات.
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الغالف

االقتصاد العالمي ال يمر بأحسن أحواله ومعظم 
الركود  إلى مزيد من  االقتصاديين تشير  توقعات 
واستمرار ضعف النمو في كبرى اقتصاديات العالم. 
ومن التقارير المتشائمة ألحوال االقتصاد العالمي 
في 2020 تقرير أصدره بنك ساكسو الدانماركي 
والذي   ،»2020 لعام  جريئة  توقعات   10« بعنوان 
يحذر فيها من سوء التوزيع المحتمل للمخاطر بين 
إمكانية وقوع هذه  يأخذون  الذين ال  المستثمرين 

األحداث إال بنسبة واحد بالمائة.  
االقتصاديين  كبير  جاكوبسن،  ستين  ويقول 
البنك:  االستثمار في   التنفيذي لشؤون  والرئيس 
حول  تدور  العام  هذا  في  الجريئة  التوقعات  إن 
قد  الحالي  النموذج  ألن  االضطرابات،  موضوع 
وصل ببساطة إلى نهاية الطريق. وال يستند ذلك 
العقد  توجهات  امتداد  لكن  بانتهائه،  رغبتنا  إلى 
مجتمع  وقوع  يعني  قد  المستقبل  نحو  الماضي 
األسواق  واستبدال  نفسه،  مع  حرب  حالة  في  ما 

التوقعات العشرة 
�شل�شلة من االأحداث قد يوؤدي وقوعها اإلى تقلبات �شادمة في االأ�شواق المالية 

بوصفها  االحتكارات  نحو  والتوجه  بالحكومات، 
المتحّزبة  العامة  والنقاشات  الوحيد  العمل  نموذج 

والمتباينة. 
باعتباره   2020 إلى  ننظر  إننا  قائالً:  ويضيف 
عاماً تزخر منعطفاته بأحداث قد تسبب اضطراباٍت 
هذه  تنطوي  وقد  الراهن.  الوضع  استقرار  في 
السنة على تقلبات كبيرة ومتأرجحة نحو اتجاهات 
معاكسة في السياسة، والسياسات المالية والنقدية، 
البيئة بمأمن منها. وقد يعني ذلك في  ولن تكون 
واستبدالها  للشعبوية،  مفاجئاً  إخفاقاً  السياسة 
بالتزامات نحو »الشفاء« بدالً من االنقسام. وعلى 
صعيد صناعة السياسات، فقد يشير ذلك إلى توجه 
معدالت  تطبيع  أو  التنّحي  نحو  المركزية  البنوك 
الحكومات  تصل  بينما  طفيف،  بشكل  الفائدة 
وسياستها  التحتية  ببنيتها  االنهيار  من  حالة  إلى 

الخاصة باإلنفاق والمرتبطة بالمناخ.
المتشائمة -وهي  العشرة  التوقعات  يلي  وفيما 

بالمناسبة مجرد توقعات ال أكثر وال أقل:

انعكا�س الرثوة يخف�س معدل الفرق بني 

اأ�صعار الذهب والنفط اإىل الن�صف

يدخل الذهب عام 2020 على أمل إجراء تحّرك 
تاريخي جديد نحو ارتفاع يتخطى التوجهات التي 
البنوك  حشدت  وفيما   .2019 عام  خالل  سجلها 
المركزية العالمية أقصى دعم سياسي القتصاداتها 
الضعيفة ودفعت العوائد الحقيقية نحو االنخفاض، 
السلبية،  المنطقة  نحو  اإلسمية  العائدات  وحتى 
الحاالت  في  الُمنعكسة  العائدات  من  لالستفادة 
نحو  الثمينة  المعادن  أسعار  اتجهت  القصوى، 
احتفل  كما  الحمل.  تكلفة  تخفيض  مع  االرتفاع 
الفنيون بالنهاية المدوية ألربع سنوات من الحيرة 

ضمن نطاق محدود.
إلى  الذهب  أسعار  ارتفاع  مخاوف  وأدت 
الخام.  النفط  أسواق  في  النفط  أسعار  تراجع 

 999 - خا�ص
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من  الطلب  نمو  عالمات ضعف  بسبب  ذلك  وجاء 
المحلي اإلجمالي، فضالً  للناتج  أبطأ  معدالت نمو 
الطويل  المدى  على  الطلب  جفاف  مخاوف  عن 
صناعة  نحو  والتوجه  التجارية  الحروب  جراء 
على  الضغوطات  وازدادت  الكهربائية.  السيارات 
األسعار من جانب العرض وسط ارتفاع معدالت 
اإلنتاج األمريكي، والمخاوف بشأن جهود روسيا 
واصل  وقد  اإلنتاج.  تخفيض  على  للحفاظ  وأوبك 
في  القصيرة  التداول  مراكز  تعزيز  المضاربون 
األقل  االتجاه  بأن  منهم  اعتقاداً   2019 عام  أواخر 

مقاومة يكمن في الجانب السلبي.
عام  في  لصالحها  األوضاع  األسواق  وستقلب 
تخفف  وقت  في  الذهب  أسواق  وستتعثر   .2020
فيه البنوك المركزية العالمية توجهاتها نحو تعزيز 
السياسة  بخطأ  واضح  اعتراف  في  السياسة، 
المتمثل في أسعار الفائدة السلبية. وبينما يستشعر 
مستثمرو السندات التحول في السياسة العامة نحو 
النقدية  النظرية  من  المستوحاة  المالية  المحفزات 
الحديثة، سترتفع عائدات السندات المستحقة بعد 
التخفيف  أجل طويل بشكل كبير. ومن شأن ذلك 
من حدة االهتمام بحيازة األصول غير ذات العائد 
نحو  المستثمرون  سيتدافع  حيث  الذهب،  مثل 
الشركات التي تمتلك قوة تسعير وأي أصل قادر 
صفقات  وتبدو  المالية.  النفقات  استيعاب  على 
التحول  لهذا  مهيأة  غير  للذهب  المفرطة  الشراء 
في األحداث، وستندفع أسعار الذهب مجدداً نحو 
1300 دوالر  المحدود دون عتبة  السعري  نطاقها 

لألونصة.
وبعد استشعار التباطؤ في إنتاج النفط الصخري 
األمريكي، ستستغل أوبك وروسيا الفرصة لإلعالن 
عن تخفيض إضافي كبير في اإلنتاج. ويتزامن هذا 
التالية من طرح أسهم شركة  الجولة  التوقيت مع 
على  يساعد  ما  العام،  األولي  لالكتتاب  أرامكو 
خارج  المستثمرين  من  المرغوب  التقييم  ضمان 
المملكة. وستتفاجأ األسواق، حيث سيؤدي التزاحم 
نحو تغطية صفقات البيع على المكشوف مع إضافة 
صفقات شراء جديدة في نهاية المطاف إلى عودة 
أسعار خام غرب تكساس الوسيط نحو 85 دوالراً 
للبرميل. وسينخفض معدل الذهب إلى النصف من 

أعلى قيمة حققها في عام 2019 من 30 إلى 15.

 الو�صول املفاجئ للركود الت�صخمي يعزز 

اأهمية النمو

-»فيسبوك«  التكنولوجيا  شركات  ستبقى 
بعيدة عن   - و»أمازون« و»نتفليكس« و»جوجل« 
ستتفوق  التي  البورصة  في  المتداولة  الصناديق 
العالم  فيه  انتقل  وقت  في   %  25 بنسبة  عليها 
بنظام  العمل  انتهى  عندما  البداية  نقطة  نحو 
تسعير  من  فعلياً  واتجه  وودز«  »بريتون  اتفاقية 
الدوالر  قيمة  نظام  إلى  الذهب  على  بناء  الدوالر 
القانونية الصافية، مع وجود تريليونات الدوالرات 
المقترضة - ليس في الواليات المتحدة األمريكية 
فقط، وإنما حول العالم. وتطلبت كل دورة ائتمانية 
أكبر من  أسعار فائدة منخفضة باستمرار، وقدراً 

المحفزات لمنع الهيمنة التامة في الواليات المتحدة 
انخفاض  ومع  العالمي.  المالي  والنظام  األمريكية 
تواجهه  وما  الدنيا،  حدودها  إلى  الفائدة  أسعار 
الواليات المتحدة األمريكية من عجز هائل ومتزايد، 
سيدفع الركود األمريكي القادم مجلس االحتياطي 
بشكل  العمومية  ميزانيته  رفع  نحو  الفدرالي 
الجديدة  المالية  النفقات  لتغطية  التوقعات  يتخطى 
التحتية  البنية  لدعم  ترامب  فرضها  التي  والهائلة 
انتخابه من جديد. والغريب أن  بإنقاذ فرص  أمالً 
تشق  فيما  حاد،  بشكل  ترتفع  واألسعار  األجور 
المحفزات طريقها في االقتصاد بشكل غير مفهوم 
لقلة الموارد واليد العاملة ذات الكفاءة جراء  نظراً 
النقص السابق في االستثمارات. كما يؤدي ارتفاع 
التضخم والعائدات بدورهما إلى ارتفاع تكلفة رأس 
أو  الخاسرة  الشركات  إلى توقف  المال، ما يؤدي 
تلك التي تكون على حافة اإلفالس عن العمل بينما 

يهرع المدينون األضعف للحصول على التمويل. 
وعلى المستوى العالمي، يعاني الدوالر األمريكي 
من انخفاض حاد في قيمته، حيث تدرك السوق أن 
موازنته  توسيع  سيعزز  الفدرالي  االحتياطي  بنك 

العامة مع الحفاظ على انخفاض أسعار الفائدة.

البنك املركزي الأوروبي يرفع اأ�صعار 

الفائدة

تشهد البنوك األوروبية عودة مع ارتفاع مؤشر 
 .2020 عام  في   %  30 بنسبة  ستوكس«  »يورو 
وبالرغم من الطرح األخير لنظام الشرائح، والذي 
الفائدة  ألسعار  السلبية  اآلثار  تخفيف  في  ساعد 
كبيرة.  أزمة  تواجه  البنوك  زالت  ما  السلبية، 
وتواجه هذه البنوك بيئة اقتصادية ومالية زاخرة 

التدني  بالتحديات؛ إذ تمتاز بأسعار فائدة شديدة 
من الناحية الهيكلية، وزيادة في التنظيم مع اتفاقية 
بازل الرابعة - والتي ستؤدي إلى تخفيض إضافي 
من  والمنافسة   - األسهم  على  البنك  عائدات  في 
الشركات المتخصصة بالتقنية المالية في األسواق 
المتخصصة. وفي تحول غير مسبوق لألحداث في 
كريستين الغارد،  2020، كشفت  عام  يناير  مطلع 
والتي  األوروبي،  المركزي  للبنك  الجديد  الرئيس 
أيدت في السابق أسعار الفائدة السلبية، عن موقف 
تجاوزت  قد  النقدية  السياسة  أن  وأعلنت  متقلب 
على  الحفاظ  أن  إلى  الغارد  وأشارت  حدودها. 
أسعار الفائدة السلبية للودائع لفترة أطول قد يضّر 
كبير.  األوروبي بشكل  المصرفي  القطاع  بسالمة 
سيما  وال  اليورو،  منطقة  في  الحكومات  وإلجبار 
المالية  السياسة  واستخدام  التدخل  على  ألمانيا، 
لتحفيز االقتصاد، عكس البنك المركزي األوروبي 
سياسته النقدية ورفع أسعار الفائدة في 23 يناير 
2020. وأعقب هذا االرتفاع األول ارتفاع آخر بعد 
نحو  مجدداً  الفائدة  أسعار  أعاد  ما  قصير،  وقت 
الصفر، وإلى مستوى إيجابي قليالً قبل نهاية العام.

يف قطاع الطاقة، ل تعترب البيئة اجتاهًا 
�صائداً

يقفز معدل صناديق »فانجارد إنرجي« للوقود 
بالنسبة  البورصة  في  المتداولة  األحفوري 
المتداولة  الصناديق  أحد  وهو  »اكلين«،  لـصندوق 
في البورصة والمتخصصة بالطاقة المتجددة، من 
النفط والغاز منتعشاً  إلى 12. وقد خرج قطاع   7
ليعيد   ،2009 عام  بعد  العالمية  المالية  األزمة  من 
نحو 13 % من 2008 حتى بلغ ذروته في يونيو 

ستين جاكوبسن
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الغالف

عام 2014، عندما سحبت الصين االقتصاد العالمي 
وتعرض  االئتمان.  جراء  التاريخي  الركود  من 
القطاع منذ ذلك الحين للضرر من قوتين هائلتين، 
تمثلت أولهما في ظهور الغاز الصخري األمريكي، 
إمدادات  سالسل  عولمة  في  السريعة  والخطوات 
الغاز الطبيعي عبر الغاز الطبيعي المسال. ومن ثم 
جاءت ثورة النفط الصخري األمريكي، والتي دفعت 
منتج  أكبر  لتصبح  األمريكية  المتحدة  الواليات 
للنفط وسوائل البترول في العالم. وتجسدت القوة 
والشعبي  السياسي  المال  رأس  زيادة  في  الثانية 
وراء محاربة التغيرات المناخية، مما تسبب بزيادة 
واجتمعت  المتجددة.  الطاقة  على  الطلب  في  هائلة 
لقطاع  المستثمرين  وتجنب  المنخفضة  األسعار 
شركات  في  األسهم  تقييم  لتدفع  السوداء  الطاقة 
الطاقة التقليدية نحو خصم 23 % لصالح شركات 
انقالب   2020 عام  في  وسنشهد  النظيفة.  الطاقة 
تتجه  حيث  االستثمار،  توقعات  لصالح  األحوال 
أوبك نحو توسيع تخفيض اإلنتاج، بينما يتناسب 
اإلنتاج غير المربح للنفط الصخري األمريكي مع 
آسيا.  من  الطلب  ارتفاع  وتجدد  اإلنتاج  نمو  بطء 
في  الوحيد  الفائز  والغاز  النفط  قطاع  يكون  ولن 
عام 2020، حيث يشهد قطاع الطاقة النظيفة دعوة 

متزامنة لليقظة.

جنوب اأفريقيا تتعر�س ل�صعقة جراء 

ديون »اإ�صكوم«

شهد زوج العمالت دوالر أمريكي/راند جنوب 
أفريقيا ارتفاعاً من 15 إلى 20، حيث خفض العالم 
خطوط االئتمان إلى جنوب أفريقيا. وتتمثل األخبار 
السيئة في إعالن حكومة جنوب أفريقيا أواخر هذا 
من  ’إسكوم‘  النتشال  السعي  مواصلة  أن  العام 
مشكالتها والحفاظ على شركة الكهرباء المملوكة 
للحكومة يتطلب رفع الميزانية في العام المقبل نحو 
أسوأ مستوياتها منذ أكثر من عقد بنسبة 6.5 % 
بعد  تدهور حاد  في  اإلجمالي،  المحلي  الناتج  من 
أن نجحت الحكومة بتحقيق االستقرار المالي عند 
نسبة ثابتة تقارب 4 % من الناتج المحلي اإلجمالي 
خالل السنوات القليلة الماضية. واألسوأ من ذلك 
أن الديون الخارجية قد تجاوزت الضعف - بحسب 
البنـك الدولـي - خـالل تلـك الفترة إلـى أكثر من 
50 % من الناتج المحلي اإلجمالي. وقد يمثل فشل 
»إسكوم« القشة التي ستكسر ظهر رغبة الدائنين 
أوضاعها  تستقر  لم  دولة  تمويل  مواصلة  في 
أسواق  وستنجّر  عقود.  منذ  الحكومية  أو  المالية 
في  الهاوية  نحو  بالثقة  غير جديرة  أخرى  ناشئة 
القتصادات  تمايزاً  األكثر  األداء  مع   ،2020 عام 
الدولة  فإّن  وهكذا  سنوات.  منذ  الناشئة  األسواق 

تترّنح نحو العجز.

ترامب يعلن فر�س �صريبة »اأمريكا اأوًل« 

للحد من العجز التجاري

إمداد  على جميع خطوط  ُتفرض  وهي ضريبة 
رفع  شأنها  ومن  الخارج،  من  المشتقة  العائدات 
األمريكية  الخزينة  سندات  وستحقق  التضخم. 
سنوات   10 بعد  والمستحقة  بالتضخم  المحمية 
اهتمام  زيادة  2020 بسبب  عام  % في   6 عائدات 
المستهلك.  أسعار  مؤشر  ارتفاع  مع  المستثمرين 
على  معقول  باستقرار   2020 عام  وسينطلق 
ترامب  إدارة  نجاح  بعد  التجارية  السياسة  صعيد 
على  مؤقت  انفراج  إلى  التوصل  في  والصين 
العملة،  وسياسة  الجمركية  الرسوم  بشأن  األقل 
مطلع  وفي  لكن،  الزراعية.  السلع  ومشتريات 
لتنفس  األمريكي  االقتصاد  سيكافح   ،2020 عام 
تجاري  اتفاق  إلى  التوصل  وسيمنى  الصعداء، 
بين الواليات المتحدة األمريكية والصين باإلخفاق 
في التبلور بصورة محّسنة، بينما يصعب تحقيق 
من  الصينية  المشتريات  حجم  في  فعلية  زيادة 
استطالعات  إلى  وبالنظر  الزراعية.  المنتجات 
انتخابات  في  مدوية  هزيمة  ستظهر  التي  الرأي 
الرئاسة األمريكية عام 2020، يزداد توّجه ترامب 
نحو التهدئة بسرعة لتتبنى إدارته منهجية جديدة 
الحمائّي:  المشهد  الستعادة  أخيرة  محاولة  في 
هذه  شروط  وبموجب  أوالً«.  »أمريكا  ضريبة 
الشركات  جدول ضرائب  هيكلة  ستعاد  الضريبة، 
الواليات  في  اإلنتاج  لصالح  بالكامل  األمريكية 
المتحدة األمريكية بناء على مبادئ »التجارة العادلة 
الجمركية  الرسوم  جميع  الخطة  وتلغي  والحرة«. 
بنسبة  المضافة  القيمة  ضريبة  لتفرض  الحالية 
25 % على جميع اإليرادات اإلجمالية في السوق 
ومن  أجنبية.  منتجات  على  تعتمد  التي  األمريكية 
فيما  التجاريين  الشركاء  حفيظة  إثارة  ذلك  شأن 
يتعلق بالرسوم الجمركية القديمة التي أخذت شكالً 
األجنبية  الشركات  أن  تدرك  اإلدارة  ولكن  جديداً، 
المتحدة  الواليات  إلى  إنتاجها  لتحويل  بها  مرحب 

األمريكية تجنباً للضريبة.

 ال�صويد تنه�س من ظروفها ال�صيئة

في  وبراغماتياً  كبيراً  تحّوالً  السويد  ستشهد 
الموقف، حيث ستعمل على دمج المهاجرين بشكل 
أفضل مع توسيع نطاق خدماتها االجتماعية، مما 
كبيراً  وارتفاعاً  ضخمة  مالية  محفزات  سيشكل 
الحال مع  السويدية. وكما هي  الكرونة  في سعر 
سارعت  وبينما  السويد،  في  السياسة  صناعة 
لفرض ضرائب تدريجية في وقت مبكر، وفي ضوء 
القرن  تسعينيات  مطلع  في  االقتصادي  االنهيار 
العشرين، اتخذت السويد قراراً بتصحيح سياستها 
من  غير صائب  األمر  أصبح  بحيث  الهجرة  تجاه 
الناحية السياسية. وهم يتجاهلون األعداد الكبيرة 
بهذه  يتشككون  الذين  السويديين  من  والمتنامية 
أن  وينبغي  النقاش.  عن  ويحيدونهم  السياسة، 
المجموعات  لجميع  البرلمانية  الديمقراطية  تسمح 
في  صوت  على  بالحصول  المعقول  الحجم  ذات 
في  التقليدية  الرئيسة  األحزاب  ولكن  النقاش،  خروج هنغاريا
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بتجاهل  معتاد  غير  جماعياً  قراراً  اتخذت  السويد 
ليمثل  نما  والذي  للهجرة،  المناهضة  األصوات 
وقد  السويديين.  الناخبين  من   25% من  أكثر 
كانت النوايا والمبررات جيدة: االنفتاح والمساواة 
السويدي  االقتصادي  النموذج  وحماية  للجميع، 
المفتوح. ولكن يمكن أن تخرج األمور عن السيطرة، 
النماذج  جميع  تمتلك  أن  يجب  النجاح،  ولتحقيق 
القدرة على التغيير بمجرد تبدل الحقائق. وتتحدث 
بلدان الشمال األوروبي األخرى اآلن عن "ظروف 
السويد" باعتبارها تهديداً، وليس كنموذج يحتذى 
في  حالياً  السويد  وتقبع  الممارسات.  أفضل  في 
االقتصادي  وضعها  حساسية  مع  ركود  حالة 
الصغير والمفتوح بشدة للتباطؤ العالمي. وسيحدث 
االجتماعي  الصعيدين  على  باألزمة  شعوراً  ذلك 
واالقتصادي، وسيشكل تفويضاً بضرورة التغيير.

فوز نظيف للدميقراطيني يف انتخابات 

الرئا�صة الأمريكية عام 2020 بقيادة 

الن�صاء وجيل الألفية

 2020 لعام  األمريكية  الرئاسة  انتخابات  ُتعيد 
كرسي  في  الديمقراطيين  إلى  السيطرة  زمام 
الرئاسة ومجلسي الكونجرس. وستتعرض أسهم 
إلى  الدوائية  المنتجات  الصحية وشركات  الرعاية 
انهيار كبير بنسبة 50 %. وال تبشر استطالعات 
لترامب،  بالنسبة  بالخير   2020 عام  في  الرأي 
وكذلك األمر بالنسبة للناخبين. وأصبح الناخبون 
في  مسنين   2016 عام  في  لترامب  الهامشيون 
يتالشى  سكانية  شريحة  ويشكلون   ،2020 عام 
أمام بروز الشريحة األكبر في أمريكا من  دورها 
جيل األلفية الناضجين ممن تتراوح أعمارهم بين 
40-20 عاماً، وهي شريحة أكثر ليبرالية. وأصبح 
الذي  الجيل  في  فرد  أكبر  -وحتى  األلفية  جيل 
يلي جيل األلفية- في الواليات المتحدة األمريكية 
مدفوعاً بشدة جراء الظلم وعدم المساواة الناجمين 
المركزي  البنك  في  األصول  أسواق  تضخم  عن 
يعتبر  حيث  المناخية،  التغيرات  من  والمخاوف 
التوجه بعد  المعيق األساسي لهذا  الرئيس ترامب 
على  التصويت  واهتز  المناخية.  للتغييرات  إنكاره 
بترامب؛  اإلعجاب  اليسار بشكل كبير بسبب عدم 
وأفراد  الضواحي  في  مقيمات  نساء  ظهرت  حيث 
ترامب.  من  غضبهم  عن  للتعبير  األلفية  جيل  من 
وحقق الديمقراطيون الفوز في التصويت الشعبي 
بأكثر من 20 مليون صوت، ما عزز سيطرتهم على 
النواب، مع هيمنة شبه كاملة على مجلس  مجلس 
الشيوخ. وجلب برنامج التأمين الصحي األمريكي 
بتسعير  الخاصة  والمفاوضات  ’ميديكير‘،  للجميع 

األدوية، خسائر واسعة ألرباح القطاع.

 هنغاريا تغادر الحتاد الأوروبي

منذ  متميزاً  اقتصادياً  نجاحاً  هنغاريا  حققت 
 .2004 عام  األوروبي  االتحاد  إلى  انضمامها 
لكن يبدو أن هذه الخطوة التي استمرت 15 عاماً 
االتحاد  اتخذ  أن  بعد  اآلن  مرحلة حرجة  في  تمر 
ضد  السابعة  المادة  بموجب  إجراًء  األوروبي 

فيكتور  وزرائها  رئيس  ضد  وتحديداً  هنغاريا- 
حرية  على  فرضتها  التي  القيود  جراء   - أوربان 
واألقليات  واألكاديميين  والقضاء  اإلعالم  وسائل 
والجماعات الحقوقية. وجاء الرد من قيادة هنغاريا 
في أنها تقوم بحماية نفسها، وبشكل رئيس تحمي 
ثقافتها من الهجرة الجماعية. ويشكل ذلك وضعاً 
الجانبان صعوبة في  غير مستدام، وسيجد  قائماً 
السابعة  المادة  إجراءات  ألن   ،2020 عام  التوافق 
األوروبي.  االتحاد  في  النظام  عبر  ببطء  تتحرك 
التي  الدم«  أوربان بصراحة عن »أخوية  ويتحدث 
تربط هنغاريا بتركيا المتمردة قياساً بأي جزء آخر 
من أوروبا، في تحول كبير لنهجه الخطابي، وتغير 
النوعية  التحوالت  مع  بالتزامن  اللهجة  في  كبير 
التي يشهدها االتحاد األوروبي التي ستختفي في 
غضون العامين المقبلين. وتعاني الفورنت -العملة 
أكثر  مستوى  إلى  أوصلها  تراجع  من  الهنغارية- 
تخشى  حيث  باليورو،  قياساً   375 بواقع  ضعفاً 
األسواق من فك االرتباط أو عكس التدفقات المالية 
في  النظر  األوروبي  االتحاد  شركات  تعيد  بينما 

استثماراتها بهنغاريا.

اآ�صيا ت�صدر عملة احتياطية جديدة 

بعيداً عن الدولر الأمريكي

من شأن إصدار عملة آسيوية احتياطية رقمية 

التحتية  للبنية  اآلسيوي  االستثمار  ببنك  مدعومة 
 ،%  20 بنسبة  األمريكي  الدوالر  مؤشر  تخفيض 
لتهبط أسعار الدوالر بنسبة 30 % مقابل الذهب. 
التجارية  والمنافسة  الضعف  مواطن  ولمواجهة 
التهديدات األمريكية بتسليح  العميقة جراء ارتفاع 
المالية  الموارد  على  والسيطرة  األمريكي  الدوالر 
للبنية  اآلسيوي  االستثمار  بنك  يشكل  العالمية، 
السحب  حق  اسم  تحت  جديداً  أصالً  التحتية 
2 دوالر  عملة جديدة  تعادل كل  بحيث  اآلسيوي، 
العالم.  في  عملة  وحدة  أكبر  يجعلها  ما  أمريكي، 
وتهدف هذه الخطوة بشكل واضح إلى فك ارتباط 
التجارة اإلقليمية بالدوالر. وستوافق االقتصادات 
المحلية متعددة األطراف على البدء بإجراء جميع 
هذه  على  اعتماداً  المنطقة  في  التجارية  تداوالتها 
العملة الجديدة، وتشير أبرز الدول المصدرة للنفط 
نظراً  بالتسجيل  سعادتها  إلى  وأوبك-  -روسيا 
ومن  اآلسيوية.  السوق  على  المتزايد  العتمادها 
العالمية  التجارة  من  كبير  قسم  ارتباط  فك  شأن 
بالدوالر األمريكي ترك الواليات المتحدة األمريكية 
عجزها  لتمويل  الالزمة  المالية  التدفقات  دون 
بواقـع  األمريكـي  الدوالر  وسيضعف  المزدوج. 
20 % قياساً بالعملة اآلسيوية الجديدة في غضون 
أشهر، و30 % مقابل الذهب الذي ستحلق أسعاره 
نحو أكثر من 2000 دوالر لألونصة في عام 2020.

النفط مقابل الذهب
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تحقيق

حتقيق : لرا الظرا�صي  - ت�صوير : حممد علي

القيود اإللكترونية 
من أهم التدابير البديلة في التشريع اإلماراتي

أثبتت التجارب العلمية في غالبية دول العالم 
لتحقيق  للحرية  السالبة  العقوبات  جدوى  عدم 
لما  باإلضافة   ، بجرائم  عليهم  للمحكوم  الردع 
من  هذا  األفراد  لحرية  وسلب  قسوة  من  لها 
المؤسسات  أصبحت  آخر  جانب  ومن  جانب، 
العقابية تكتظ بالنزالء بحيث أصبحت التتحمل 
العدد الهائل من المحكوم عليهم بعقوبات سالبة 
الحديثة  العقابية  السياسة  اهتمت  لهذا  للحرية، 
بالعمل على البحث عن بدائل للعقوبات السالبة 
للحرية، وتعتبر تدابير المراقبة اإللكترونية من 

أهم التدابير البديلة في التشريع اإلماراتي.
المتعلقة  والقرارات  القوانين  راعت  وقد 
بالمراقبة اإللكترونية توافقها مع متطلبات حقوق 

المعلومات  سرية  مثل  نواٍح،  عدة  من  اإلنسان 
والبيانات الخاصة.

العدل  وزارة  تولت  اإلمارات  دولة  وفي 
بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات القضائية 
وضع الخطط التي تحدد الفئات المستهدفة، وقد 
متعددة  فئات  على  اإللكترونية  المراقبة  طبقت 
من  الصادرة  األوامر  بموجب  مختلفة  وجرائم 
القضائية   ومنها  القضائية  الجهات  أو  النيابات 

المالية والجنائية.

  مراقبة �صرطية إلكرتونية  

ولنتعرف أكثر على القيود اإللكترونية اتجهنا 
إلى العقيد الدكتور عبدالعزيز خميس الشامسي 

مدير إدارة الرعاية والمتابعة الشرطية االتحادية 
اإلدارة  مدير  باعتباره  الداخلية،  وزارة  في 
المراقبة  مشروع  وتطبيق  تنفيذ  عن  المسؤولة 

اإللكترونية في الوزارة. 
المراقبة  أن  الشامسي  الدكتور  العقيد  وأكد 
الشرطية اإللكترونية  تشمل الجنسين من الذكور 
أرض  على  والمقيمين  المواطنين  من  واإلناث 
دولة اإلمارات العربية المتحدة من الذين صدرت 
القضائية   واألحكام  والقرارات  األوامر  بحقهم 
بالوضع تحت المراقبة اإللكترونية وفقاً لطبيعة 
القانون  أورد  ولقد  المرتكب،  الجرم  وخطورة 
الحاالت التي يتم فيها تطبيق المراقبة الشرطية 
المراقبة  تحت  بالوضع  والمراقبة  عام  بشكل 
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القيود اإللكترونية 
من أهم التدابير البديلة في التشريع اإلماراتي

اإللكترونية بشكل خاص.
عام  بشكل  إنه  القول  ويمكن  قائالً:  وأضاف 
نظم قانون العقوبات االتحادي في دولة اإلمارات 
المسائل المتعلقة بالمراقبة الشرطية بقوة القانون 
بتنفيذها، وبشكل  الشرطة وصالحياتهم  لرجال 
خاص نظم قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي 
في الفصل الثالث منه تناول أحكام تطبيق الوضع 
رجال  واختصاصات  اإللكترونية  المراقبة  تحت 
الشرطة والوحدات والحاالت لشمل  ثالث حاالت 

وهي:
أوالً: الوضع المؤقت تحت المراقبة اإللكترونية 

)الحبس االحتياطي(.
ثانياً: الوضع تحت المراقبة اإللكترونية كبديل 

عن العقوبة المقيدة للحرية.
العقوبة  مدة  بعد مضي نصف  اإلفراج  ثالثاً: 

مع الوضع تحت المراقبة اإللكترونية. 

ثالث مراحل

المراقبة  تطبيق  تشملها  التي  المحاور  وعن  
الشرطية اإللكترونية، أوضح مدير إدارة الرعاية 
والمتابعة الشرطية االتحادية  إلى أن عملية تطبيق 
الوضع تحت المراقبة اإللكترونية تمر بمجموعة 
من المراحل تبدأ بمرحلة ما قبل التطبيق وأثناء 
الغرض  لتحقيق  ضماناً  التطبيق  وبعد  التطبيق 
والهدف الذي وجدت من أجله منظومة المراقبة 
اإللكترونية، وتتم عن طريق سلسلة من المراحل.
أو  األمر  أو  القرار  :صدور  األولى  فالمرحلة 
تحت  بالوضع  القضائية  الجهات  من  الحكم 
استالم  ويتم  اإللكترونية  الشرطية  المراقبة 
الشرطية  المختصة  الوحدة  قبل  من  الحالة 
الشخص  تهيئة  بعدها  ليتم  الشرطية  بالقيادات 
بشأنه  القضائي  الحكم  أو  القرار  الصادر 
بالتنفيذ  ودراسة حالته من قبل  وأخذ موافقته 
وإعالمه  االجتماعية  بالجوانب  لدينا  المختصين 
بالواجبات وااللتزامات القانونية المترتبة للتنفيذ 
منه طيلة الوضع تحت المراقبة االلكترونية وفق 
النطاق الزماني والمكاني المحدد من قبل الجهات 
القضائية  ليتم بعدها تركيب الجهاز اإللكتروني 

له.
المراقبة  تنفيذ  أثناء  الثانية  المرحلة  أما 
المراقبة  تنفيذ  فيتم  اإللكترونية  الشرطية 
الشرطية اإللكترونية للشخص الخاضع للمراقبة  
العمليات  غرف  من  الشرطية  األجهزة  قبل  من 
المتخصصة للمراقبة للتأكد من االلتزام باألوامر 
المراقبة  تحت  بالوضع  الصادرة  والتعليمات  
هاتفياً  معه  والتواصل  ومتابعته  اإللكترونية 
وبالزيارات للتأكد من أوضاعه  والمشكالت التي 
يواجهها أثناء فترة المراقبة والمساهمة في حلها 
وفحص واألجهزة التي يستخدمها والتنسيق مع 
بإجراءات  يتعلق  فيما  المختصة  العامة  النيابة 
تنفيذ المراقبة  ومتابعة التقارير اليومية وتزويد 
من  وتمكينه  بالمراقبة  الخاصة  بتقارير  النيابة 

مراجعة الجهات القضائية وتقديم طلباته لهم.   
والمرحلة الثالثة واألخيرة وهي إبالغ الجهات 
انتهاء  بقرب  القضائية  والجهات  النيابات  من 
المراقبة  تحت  الخاضعين  لألشخاص  الوضع 
اإللكترونية بالتقارير النهائية للمراقبة اإللكترونية 

وتسديد القيود بعد االنتهاء من تنفيذ المراقبة.

مزايا اإن�صانية

اإلنسانية  المزايا  أن  إلى  الشامسي  وأشار 
لتطبيق العقوبات البديلة بالوضع تحت المراقبة 
، ومنها مزاولة الخاضع  اإللكترونية كثيرة جداً 
قرب  الطبيعية  لحياته  اإللكترونية  للمراقبة 
ووسط عائلته بشكل طبيعي، هذا بجانب ضمان 
ومراعاة  الخاصة  حياته  وحرمة  خصوصيته 
الظروف والجوانب النفسية والصحية، وممارسة 
حياته العملية أو الدراسية أو التدريبية من دون 

توقف، وحماية المجتمع والوقاية من الجريمة.
أن  إلى  الشامسي  الدكتور  العقيد  ونوَّه 
استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا كخدمة في 
المراقبة اإللكترونية يراعى فيها سالمة الخاضع 
المجتمع  حماية  في  يسهم  ما  كبير  بشكل  لها 
والحريات  الحقوق  من  كبيرة  مساحة  وإعطاء 
والمرونة للخاضع  لها من سرعة توفير البيانات 

الكلفة  تخفيض  إلى  باإلضافة  هذا  والمعلومات، 
األمنية،  األجهزة  تنفقها  التي  المالية  واآلثار 
لتنفيذ  الالزم  البشري  العنصر  أعداد  وخفض 

التطبيق والمراقبة. 

حل بديل 

القانون  القانونية يوضح أستاذ  الناحية  ومن 
الجنائي المساعد في كلية القانون جامعة الشارقة 
السالبة  العقوبات  بدائل  دقاني  خالد  الدكتور 
المراقبة  مثل  اإلماراتي  التشريع  في  للحرية 

اإللكترونية. 
حرص  إطار  في  إنه  دقاني،  الدكتور  ويقول 
المشرع اإلماراتي على حماية الحقوق والحريات 
نظام  االتحادي  المشرع  أقر  فقد  الفردية 
االحتياطي،  للحبس  كبديل  اإللكترونية  المراقبة 
إلزام  يتم  حيث  للحرية،  السالبة  والعقوبات 
بحمل  اإللكترونية   المراقبة  لنظام  الخاضعين 
جهاز إرسال إلكتروني مدمج طوال فترة الوضع 
الفترات  تحديد  في  ويراعى  المراقبة،  تحت 
المحكوم  ممارسة  عليها  المنصوص  واألماكن 
التعليم،  متابعة  أو  أو حرفياً،  مهنياً  نشاطاً  عليه 
الطبية،  المعالجة  تلقي  أو  المهني،  التدريب  أو 
أو  العامة  النيابة  تقدرها  أخرى  ظروف  أي  أو 
المحكمة المختصة، وهو ما يتماشى مع توجهات 
قيم  تحقيق  في  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
اإلنسانية والعدالة االجتماعية، بكون هذا النظام 
محيطهم  في  عليهم  المحكوم  بقاء  في  يسهم 
األسري  االستقرار  يعزز  الذي  األمر  العائلي 
والمجتمعي، كما أن تطبيق المراقبة اإللكترونية، 
يعد تجسيداً لمبدأ شخصية العقوبة بحيث ال تمتد 
آثار العقوبة إلى أولئك الذين يحيطون به من أفراد 
أسرهم، باإلضافة إلى أنه يجنب المحكوم عليهم 
بعقوبة سالبة للحرية، وبصفة خاصة المجرمين 
بمن  واالختالط  السجن  دخول  من  المبتدئين 
أشد منهم خطورة، كما يسهم في تخفيض  هم 
النفقات على الدولة، وتقلل من أعداد المساجين، 
ما يتيح تقديم رعاية وتأهيل للنزالء المحكومين 

داخل المؤسسات العقابية  بشكل أفضل.
وقد أقر المشرع االتحادي المراقبة اإللكترونية 
بموجب المرسوم بقانون رقم )17( لسنة 2018م 
الجزائية  اإلجراءات  قانون  أحكام  بعض  بتعديل 
المشرع  عرف  حيث  1992م.  لسنة   )35( رقم 
المادة  بموجب  اإللكترونية  المراقبة  االتحادي 
355  وجاء النص على المراقبة اإللكترونية كبديل 
المادة )٣٦١( من قانون  للحبس االحتياطي في 
النيابة  لعضو  يجيز  بحيث  الجزائية  اإلجراءات 
اإللكترونية  المراقبة  تحت  المتهم  وضع  العامة 
بدالً من حبسه حبساً احتياطياً، إال أنه ال يجوز 
األمر بالوضع تحت المراقبة اإللكترونية للمتهمين 
بارتكاب جرائم معاقب عليها باإلعدام أو السجن 
الداخلي  الدولة  الماسة بأمن  الجرائم  أو  المؤبد، 

ال�صام�صي: املراقبة 

اإللكرتونية ت�صمل 

اجلن�صني من 

املواطنني واملقيمني
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القانون  فيها  ألزم  التي  والجرائم  والخارجي 
الحكم بتدبير اإلبعاد عن الدولة المادة )363( من 

قانون اإلجراءات الجزائية.
الوضع  على  النص  جاء  كما  قائالً:  وأضاف 
للعقوبات  كبديل  اإللكترونية  المراقبة  تحت 
قانون  من   )369( المادة  في  للحرية  المقيدة 
اإلجراءات الجزائية حيث أجازت للمحكمة الحكم 
بالوضع تحت المراقبة اإللكترونية بدالً من عقوبة 
الحبس الذي ال تزيد مدته على سنتين إذا رأت 
ما  سنة  أو  عليه  المحكوم  ظروف  من  المحكمة 
يبعث لالعتقاد أنه لن يعود إلى ارتكاب الجريمة 
مرة أخرى ، وأن لديه محل إقامة ثابتاً في الدولة، 
مستقر،  مهني  لنشاط  ممارسته  لديها  وثبت 
تعليمياً  نشاطاً  يمارس  كان  أو  مؤقتاً،  كان  ولو 
ألسرته،  الوحيد  العائل  هو  كان  أو  تدريبياً،  أو 
أنه ال  إال  المحكمة  أو أي ظروف أخرى تقدرها 
يجوز الوضع تحت المراقبة اإللكترونية في مثل 
العائد. ونوه  الحالة بالنسبة للمحكوم عليه  هذه 
بالنسبة للعقوبات المقيدة للحرية التي ال تقل عن 
أجاز  فقد  سنوات  خمس  على  تزيد  وال  سنتين 
المشرع للمحكوم عليه والذي قضى نصف مدة 
باإلفراج  العامة  للنيابة  بطلب  يتقدم  أن  العقوبة 
باقي  اإللكترونية  المراقبة  تحت  ووضعه  عنه 
العامة بدورها من  النيابة  مدة العقوبة، وتتحقق 
األوراق و من توافر الشروط في طلب المحكوم 
المختصة  المحكمة  على  األوراق  وتعرض  عليه، 
مشفوعا برأيها في الطلب وللمحكمة الموافقة على 
المحكوم عليه  لها حسن سلوك  تبين  إذا  الطلب 

وأنه لن يعود إلى ارتكاب الجريمة مرًة أخرى.

تطور

علم  أستاذ  أرحيم  حماد  مستور  الدكتور 
االجتماع المشارك في كلية التربية في قسم العلوم 
االجتماعية واالنسانية في جامعة العين، أوضح 
أن طبيعة كل شيء في الحياة قابلة للتطور، كل 

شيء في هذا الكون قابل إلمكانية التطور، وهذا 
العدالة، لهذا فالعدالة أيضاً  المفهوم ينطبق على 
قابلة للتطور لخدمة المجتمع، فالمفاهيم القديمة 
العصرية  للحياة  مواكبة  أكثر  وأصبحت  تغيرت 
التي نعيشها بكل مفرداتها المتنوعة، على سبيل 
المثال ال الحصر يعتبر تضخم  أعداد المساجين 
خلف القضبان واختالط الحابل بالنابل، الجرائم 
المقصودة  غير  الصغيرة  األخطاء  مع  الكبيرة 
مثل الجنح جعلت الجميع خلف قضبان حديدية، 
الشك و  بالكثير من  الفئة  لهذه  ينظر  والمجتمع 
الترقب والخوف، ما يجعل حياتهم بعد الخروج 
من السجن سجناً أكبر، لهذا بدأ أهل االختصاص 
بالتفكير هل تحققت العدالة بحبس حرية هؤالء؟.

على  قائالً:  االجتماع  علم  أستاذ  وأضاف 
المستوى اإلنساني حاولت القوانين أن تتماشى 
من  المرضى  إخراج  مثل  اإلنسان،  حقوق  مع 
بتخفيف  وكذلك  الصحية،  لحالتهم  السجن 
العقوبات لمن أبدى منهم سلوكا حسناً في فترة 
سجنهم، ومن جهة أخرى فقد دأبت بعض الدول 
المتقدمة للبحث عن حلول تكنولوجية بديلة، لما 
لهذه الحلول الجديدة من آثار إنسانية واجتماعية 
كبيرة ألنها تسهم في ضبط النسيج االجتماعي، 
ككبح  السجن  الجرائم يستحق  أنواع  كل  فليس 
الذي  اآلخر  الجانب  رؤية  من  لنا  والبد  للحرية 
الحالة  على  عقبات  من  السجن  عليه  يترتب 
النفسية للمتهم وكل عائلته ومحيطه االجتماعي، 
لهذا تعتبر المراقبة اإللكترونية من أحدث الطرق 
للسجين  واجتماعية  نفسية  سالمة  وأكثرها 

وللمجتمع في الوقت ذاته.

أرحيم: العدالة اأي�صاً 
قابلة للتطور خلدمة 

املجتمع

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس الدولة
«حفظه ا�»

وإلى صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء

حاكم دبي «رعاه ا�»
وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد ا�على للقوات المسلحة

وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
أعضاء المجلس ا�على لالتحاد حكام ا�مارات

وإلى شعب دولة ا�مارات الكريم

بمناسبة اليوم الوطني الثامن وا�ربعين
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سرتاهلغ« بهذه  ماني  نيگران  مريم  »مريم 
الكلمات األمازيغية تتغنى الفتيات الصغار في جنوب 
من  العاشرة  بعد  يبلغن  لم  سوس، وهن  المغرب 
العمر، يضعن بين أيديهن حشرة الدعسوقة، ويرددن 
تعني »أخبريني أيتها  والتي  األغنية  كلمات  حولها 

الدعسوقة أين سأتزوج وأين سيكون مآلي«.
المبكر،  الزواج  هو  واجتماعي  ثقافي  موروث 
موروث  القاصرات، وهو  زواج  آخر  بتعبير  أو 
متجذر في أعماق التقاليد واألعراف، يفوق ما عملت 
واستبيانات للحد  من دراسات  العدل  عليه وزارة 
القديمة  االجتماعية  الظاهرة  هذه  ضد  وللوقوف 

والممتدة. 
فرغم  العامة يؤكد ذلك،  للنيابة  تقرير  ولعل آخر 
الحمالت التوعويــة لجمعيــات المجتمــع المدني ال 
يزال المجتمع المغربي يشهد ارتفاعاً مهوالً لمعضلة 
راجع  السبب  إن  يقول  من  بين  القاصرات،  زواج 

إلى الموروث الثقافي فيما يذهب آخرون إلى اعتبار 
القانوني وعدم وجود  الفراغ  السبب األساسي، هو 
نص يمنع زواج القاصرات، وهذا ما دفع بالحكومة 
عن  للبحث  دراسة  إنجاز  عن  اإلعالن  إلى  المغربية 

مقترحات وحلول ممكنة. 
999 خصصـت عـدد هـذا الشهر لموضوع زواج 
القاصرات، والمحاولة من خالله اإلجابة عن سؤال، 
هل مشكلة زواج القاصرات مشكل قانوني أم أسري؟ 

ق�ص�س ماأ�صاوية

أشارت األرقام التي أعلنت عنها وزارة العدل إلى 
أن معدل زواج القاصرات تضاعف منذ سنة 2004، 
انتقل  إذ  التنفيذ،  حيز  األسرة  مدونة  دخول  تاريخ 
إلى 10.02 في  بـ 18341 حالة،  المائة،  من 7.75 في 
المائة  في   96  ،2019 سنة  حاالت   30203 بـ  المائة، 
منها تهم الفتيات. وتشير اإلحصائيات الرسمية في 

المغرب إلى أن عدد زيجات القاصرين تجاوزت 25 
ألف حالة سنة 2018، وهو ما يمثل 9.13 في المائة 
من مجموع عقود الزواج.  ولفهم الموضوع عن قرب 
التقت 999 إحدى النسوة التي خاضت تجربة زواج 
مبكر. حكت لنا »ح. م« القصة المأساوية لزواجها، 
وهي تتذكر بكل حزن ماضياً قاسياً، تقول »ح. م«: 
»قصتي مع الزواج المبكر كانت قبل 24 سنة. كان 
األولى  السنة  أنهيت  كنت  سنة،   16 حينها  عمري 
عودة  فترة  وهي  الصيفية،  العطلة  وكانت  ثانوي، 
الشباب المغربي من المهجر لقضاء العطلة والزواج، 
تقدم  اللواتي  الفتيات  بين  من  حظي  لسوء  وكنت 
لخطبتهن شاب منهم. فرحت األسرة فرحاً شديداً، 
العائلة، وكان يقولون إنه يقطن  وأنه من  خصوصاً 
في  يفعل  ماذا  حتى  يهمهم  يكن  ولم  المهجر،  في 
المهجر. لم تتكبد أسرتي عناء سؤالي فقط أرسلوا 
جارحة  كلمات  وتسميعي  للضغط عليَّ  فقط  أمي 

حتقيق: فاطمة موهمو- املغرب 

زغب القطا
زواج القا�شرات بني املوروث الثقايف واحلاجة االقت�شادية
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المهم  العار.  مصدر  أن األنثى  على  مؤكدين  ألقبل، 
الزواج والخطبة، وكل شيء تم في خمسة عشر يوماً 

قبل عودة العريس لديار الغربة«.
وتضيف »ح. م«: »تزوجت به، وفي ليلة العرس 
كانت بداية الصدمة والمشاكل، أنا لم أكن أعرف شيئاً 
عن الزواج أو العذرية أو أي شيء، ولم تكلف أسرتي 
الليلة  تلك  في  المهم  األمر لي.  شرح  عناء  نفسها 
قبل،  لديه عالقات من  كانت  أنه  وبما   ، الرجل  ذلك 
وحينها  عذراء،  لست  بأنني  مسبق  توقع  لديه  كان 
ضربني، وبدأ يسأل مع من نمت قبله وأنا مصدومة 
من األمر، أبكي فقط وأقسم بالله أنني لم تكن لديَّ 
اللحظة كنت أفكر فقط في  أي عالقة. وأنا في تلك 
والدتي، ألن أبي من ريف المغرب وهو لن يأخذ وقتاً 
للتحقق من األمر، بل فقط سيقوم بتطليق أمي وأنا 
مصيري لم أكن أعرفه. عشت في تلك اللحظة مشاعر 
اختلطت  المشاعر  وكل  والكره  واالحتقار  الخوف 
بطولته  يظهر  أن  الذكر  ذلك  »قرر  وتتابع:   . عليَّ
عذراء،  لست  أنني  وأخبره  األكبر  أخيه  عند  وخرج 
فطلب منه أخوه ستر األمر احتراماً ألبي وأنه يجب 
أنا لم أستطع مواجهتهم أو  تركي مدة ثم تطليقي. 
استحضر صورة  كنت  ألنني  في وجههم،  الصراخ 
أمي وكالم الناس فقط. صمت ورضخت لذلك القرار 
وذلك الحكم الظالم، وهنا بدأت الحرب النفسية عليَّ 
تكبرانني  كانتا  اللتين  أختيه  طرف  ومن  طرفه  من 
بسنين ومن دون زواج. في اليوم الموالي عاد لديار 
المهجر وتركني من دون نفقة أو أي شيء، وتركني 
دون  من  تركني  وأختيه،  وأسرته  األكبر  أخيه  مع 
حتى غرفة نوم، أنتقل من غرفة لغرفة وأنا صابرة 
وأسمع الكالم الجارح، وتحولت من تلميذة مجتهدة 
إلى امرأة بدون قيمة، أرتدي مالبس الكبار وأشتغل 
أنني  بما  يخبرونني  كانوا  ألنهم  البيت  أمور  في 
المسؤولية«. وتكمل »ح.  أتحمل  أن  متزوجة فيجب 
تسأل  العائلة  بدأت  أشهر،  مرور  »بعد  حديثها:  م« 
بدؤوا  أجيب،  ال  وأنا  السفر  إجراءات  سأبدأ  متى 
المالبس.  من  جديداً  لم أشتر شيئاً  أنني  يالحظون 
المهم كثر الحديث وأصبحت موضوع الساعة. بعد 
مرور سنة رجوته أن يعود للمغرب ليطلقني، وعاد. 
بالنفقة، فصرخ  القاضي  المحاكمة حكم عليه  ويوم 
ولن  عذراء،  غير  وجدني  أنه  أبي  ووجه  وجهه  في 
الظلم  شدة  من  البكاء  في  بدأت  نفقة.  أي  يعطيني 
والقهر، وقلت ما صبرت من أجله سنة نطق به في 
دقيقة«. تمسح »ح. م« دموعها وتتمم لنا حكايتها: 
»لو كنت بالشخصية نفسها التي أمتلكها اليوم لما 
صمت عن حقي، ولكنت واجهت العالم، ولكن تعلمت 
الحياة،  مصاعب  نضجت بمواجهة  شخصيتي  أن 
والتي بدأتها فور حصولي على الطالق، وبعد الظلم 
والتعنيف اللذين واجهتهما من أقرب الناس. أتممت 
كبير،  بتقدير  أحظى  وأصبحت  واشتغلت  تعليمي 
سواء من قبل أهلي وكل العائلة. وأحاول المساهمة 
تزويج  حول عواقب  األسر  توعية  اإلمكان في  قدر 

بناتهم دون سن الرشد«.

خماطر من كل حدب و�صوب

تؤكد لنا زينب أمغار، مسؤولة التواصل الخارجي 

بمنظمة وايبير المغرب )معهد التكوين والبحث في 
السابق  التصريح  في  جاء  ما  بالنظير(.  التثقيف 
اغتصاب  هي  القاصرات  زواج  إشكالية  إن  وتقول 
مؤسسات  بمعية  الحكومة  واجب  ومن  للطفولة، 
المجتمع المدني، أن تقوم بتقٍص سنوي لمدى تنامي 
الظاهرة، وذلك لتحديد أسبابها ومختلف أبعادها، من 
خالل دراسة موضوعية ذات مقاربة سوسيولوجية 
وسيكولوجية وحقوقية للخروج بمقترحات وحلول 

عملية تمكن من الحد من تفشي هذه الممارسة.
أبعاد سوسيو-ثقافية  له  القاصرات  إن زواج  إذ 
ممارسة  فهو  المغربي،  المجتمع  في  واقتصادية 
من  معينة  فئة  بثقافة  مرتبطة  وعرفية  تقليدية 
زواج  ضرورة  في  الثقافة  هاته  تتجلى  المجتمع. 
الفتاة وإن كانت قاصراً حتى ال تنعت بالعانس، األمر 
الذي يزيد من تحقيرها لنفسها وقبولها أو إرغامها 
الذهبي.  القفص  لها بولوج  قبول أي فرصة تسمح 
عالوة على ذلك، فالمستوى المعيشي المتدني لبعض 
إلى  بها  يدفع  وتهميش  فقر  من  تعانيه  وما  األسر 
تكلفه  قد  مما  للتخلص  مالذاً  بناتها  تزويج  اعتبار 

فلذات أكبادها من أعباء.
المتعلقة  الدولية  االتفاقات  من  العديد  وتوجد 
المؤتمر  دعوة  ذلك  في  بما  األطفال،  زواج  بإدانة 
الدولي للسكان والتنمية لعام 1994 البلدان إلى وضع 

حد لهذه الممارسة.
ولإلجابة عن سؤالنا، هل المشكل مشكل أسري 
أم قانوني تجيبنا زينب أمغار بأنه ال يمكننا الفصل 
بين ما هو أسري وما هو قانوني خالل حديثنا عن 
زواج القاصرات، فهي ظاهرة مركبة ومعقدة تتداخل 
واالقتصادية  واالجتماعية  النفسية  الجوانب  فيها 
والحقوقية؛ وبالتالي، فإن الحد من المشكل ال يتطلب 
تدخل طرف من دون اآلخر، بل يحتاج تضافر جهود 
مختلف الفاعلين إلعادة النظر في النصوص القانونية 
األطفال والسهر على تطبيقها،  بتزويج  التي تسمح 
وكذا العمل على تغيير تمثالت بعض فئات المجتمع 

حول الزواج.

استفحال  مواجهة  أن   زينب  تؤكد  األخير  وفي 
في  النظر  تستوجب  القاصرات،  زواج  إشكالية 
عمق المجتمع وخلفيته ومرجعيته الثقافية والدينية، 
وذلك لما يلعبانه من دور كبير داخل المجتمع وفي 
بعيد عن  بديل  وبالتالي، كحل  المجتمعية؛  العالقات 
ما هو قانوني، نقترح العمل بشراكة مع المؤسسات 
التربوية والثقافية والدينية باعتبارها األقرب ألغلب 
على  أكبر  وقع  له  يكون  أن  ويمكن  المجتمع،  فئات 

عقليات وتمثالت أفراده.
إلى  999 أيضاً  مجلة  تحدثت  نفسه  الصدد  في 
السيدة  الحمل،  تتبع  في  والمختصة  العامة  الطبيبة 
واستفسرت  الموضوع  هذا  عن  جبراني،  كوثر 
تقول  الجسدية،  القاصرات  أضرار زواج  عن  منها 
المبكر  الزواج  لتأثير  بالنسبة  جبراني  الدكتورة 
على صحة الفتاة؛ فعادة ال تكون  الفتاة غير مدركة 
لحقوقها وصحتها وجسدها ال يزال في طور النمو.

فمن  وعاطفياً  بدنياً  مهيأة  تكون  ال  وعندما 
أثناء  للموت  عرضة  تصبح  الحمل  أثناء  الطبيعي 
لها  تتعرض  قد  التي  لألمراض  الوالدة، باإلضافة 
الحامل وال يتحملها جسد الفتاة التي تكون في سن 
المراهقة: ونظرا لتفشي الجهل وعدم الوعي وغياب 
تنظيم األسرة؛ فالفتاة قد تتعرض لحالة حمل متكررة 

تصاحبها مضاعفات صحية خطيرة
وتضيف: إن الزواج المبكر يؤثر بشكل كبير من 
الناحية النفسية واالجتماعية على الفتاة، حيث تتزايد 
االضطرابات،  مثل  نفسية  بمشاكل  إصابتها  نسبة 
الكبيرة  النفسية  اآلثار  ومن  واالكتئاب،  والقلق، 
الحرمان  الفتاة هي  قد تصيب  التي  والخطيرة  جداً 
العاطفي، والحرمان من الوالدين، والحرمان من عيش 
فترة الطفولة والمراهقة، ولهذا يجب أن نحد بشكل 
زواج  ومنع  األول  من  القاصرات  زواج  من  واضح 

الفتيات أقل من 18 سنة منعاً كلياً.
أما بالنسبة لمسألة القدرة الجسدية للفتيات غير 
كلما  الفتاة  ألن  تماماً،  خاطئ  فهذا  بالسن،  مرتبطة 
ازدادت في السن كلما عرفت تغييرات جسدية، هناك 
مرحلة قبل البلوغ، ومرحلة البلوغ، ومرحلة ما بعد 
البلوغ. يعني أن الفتاة ال تصل إلى نمو جسدي كامل 
إال حين تصل إلى سن 20 سنة أو 21 سنة؛ ما يعني 
أن القدرة الجسدية مرتبطة مائة بالمائة بعامل السن، 
فالقدرة الجسدية لفتاة في سن 15 سنة ليست هي 

فتاة في 18 سنة.

هروب من الفقر 

المجلة أيوب  قابلت  التحقيق  لملف  استكماالً 
المشاريع بجمعية سمسم- مشاركة  التواتي، مدير 
الحملة  إطار  وفي  الجمعية  أن  أفاد  حيث  مواطنة، 
قدمت  المغربية  الحكومة  إليها  دعت  التي  الترافعية 
مقترحاً مهماً وقد حدثنا عنه قائال: أوال بخصوص 
المقاربة األنسب للتطرق لموضوع زواج القاصرات 
إلى  وبالنظر  الشخصي،  رأيي  حسب  المغرب  في 
اشتغالي فيما مضى على هذه اإلشكالية عن قرب، 
المقاربة مركبة، بحيث  أن تكون  أنه يجب  لي  تبين 
هو  ما  مع  تشريعي   هو  ما  فيها  يتداخل  أن  يجب 
هذه  ألن  اقتصادي،  سوسيو-  هو  وما  مجتمعي 

كوثر جبراني
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الظاهرة هي ظاهرة مركبة ومعقدة. وبالتالي، حتى 
المقاربة التي يجب أن نتبناها لحلها يجب أن تكون 
التعقيد  مستوى  وفي  نفسه  التركيب  مستوى  في 
يهدف  لهذا  الظاهرة.  هذه  بها  تتسم  التي  نفسه 
المقترح الذي تقدمنا به بكل بساطة إلى جعل السن 
القانوني لزواج  بشكل رسمي في  مدونة األسرة  18 
سنة ميالدية لدى كل من الذكر واألنثى.  ويضيف 
هي  القاصرات  زواج  موضوع  مسؤولية  التواتي، 
مسؤولية مزدوجة؛ ألن النص القانوني لم يفتح باب 
االستثناء إال وكان يعلم بشكل مسبق أن هذه الظاهرة 
هي ظاهرة موجودة في المجتمع لها ما يفسرها حتى 
في  تفسيرها  يمكن  ولكن  يبررها،  ما  لها  نقول  ال  
عن  بعيداً  المغربي  للمجتمع  ثقافي  موروث  إطار 
بسن  الدولة  تقوم  أن  يجب  والقوانين.  المواثيق 
سياسات عمومية موجهة للمناطق التي تستفحل فيها 
للتساؤل  تدعونا  والتي  مريب،  بشكل  الظاهرة  هذه 
المناطق  لساكنة هذه  نقدمه  ما  عن نجاعة وجدوى 
اليومية  مشاكلهم  لمواجهة   اقتصادية  حلول  من 
التي تدفع بهم إلى تزويج أطفالهم في سن صغير، 
لتجاوز  الوحيد   الحل  هو  ذلك  أن  يعتقدون  ربما 
-اقتصادية،  والسوسيو  االجتماعية  اإلكراهات  هذه 
ولكن في باطن المسألة األمر مختلف، لذا يجب على 
العزلة وعبر  المناطق عبر فك  أن تهتم بهذه  الدولة 
توفير تعليم جيد ألبنائهم، وعبر توفير فرص الشغل، 
والتمكين الذاتي للنساء في هذه المناطق حتى ال يتم 
اللجوء إلى تزويج القاصرات كحل ربما هو حل في 
طيته نقمة بالنسبة لكل المجتمع وبالنسبة لألسرة 

بشكل خاص.

 فراغ قانوين
فراغاً  هناك  أن  أخرى،  جهة  من  التواتي  ويشير 
كبير  عدد  يلجأ  الفراغ  هذا  كبيراً، وفي ظل  قانونياً 
من القضاة إلصدار اإلذن بزواج القاصرات من أجل 
محاربة زواج الفاتحة الذي يعتبر أخطر بكثير، ألن 
القاصر ال تتمتع  بأي حماية اجتماعية أو قانونية، 
علما أن أول تحٍد للقضاة هو تحديد مفهوم الزواج. 
فقد  األسرة  مدونة  من  الرابعة  المادة  الحظنا  فإذا 
وترابط  تراٍض  »ميثاق  يلي:  بما  هو  الزواج  عرفت 
هذا  الدوام«.  وجه  على  وامرأة  رجل  بين  شرعي 
التعريف بحد ذاته مناقض لتزويج القاصر، ألن هذا 
القانون يغيب فيه عنصر الرضا فهو عملية قسرية 
مرتبطة بإكراه اجتماعي أو عرفي أو ثقافي محلي. 
ثانياً، الزواج وفق المدونة تتوافر فيه شرط األهلية 
بما أن األمر يتعلق برجل وامرأة بالغين عكس زواج 
القاصر. ثالثاً، يلتجئ القضاة لمفهوم االستثناء من 
المشكل  أن  إال  القاصرات،  بزواج  اإلذن  إعطاء  أجل 
لكثرة  اآلن هو أن هذا االستثناء أصبح قاعدة نظراً 
الذي  االستثناء  هذا  بالبوادي،  خصوصاً  الطلب، 
تسهله المادة 16 من مدونة األسرة. كما أن المادتين 
21 و22 من مدونة األسرة المنظمتين لزواج القاصر 
يجب مراجعتهما من أجل الحسم النهائي في مطلب 
نهائي  بشكل  سنة   18 سن  في  الزواج  سن  تقنين 
21 من مدونة األسرة تنص على  فالمادة  وطبيعي. 
أن زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي 

بالزواج  اإلذن  طلب  على  القاصر  مع  بتوقيعه 
يكتسب  تقول   22 والمادة  العقد.  إبرام  وحضوره 
المتزوجان طبقاً للمادة 20 أعاله األهلية المدنية في 
عقد  بأثر  يتعلق  ما  كل  في  التقاضي  حق  ممارسة 

الزواج من حقوق والتزامات. 
إذن هذا مشكل كبير، ألن المادتين تسهالن زواج 
النائب  المادة  تسميه  ما  بموافقة  فقط  القاصرات 
الشرعي  في الوقت الذي ال تأخذ فيه إطالقاً وجهة 
تزويجها  يتم  وبالتالي،  قاصر،  ألنها  القاصر  نظر 
رغم عنها أو بغياب رغبتها أو بغياب إذنها. مادام هي 
قاصر فليس لها الحق في القرار، ومن ثم، فالنائب 

هو من ينيب عنها.
وهو  معقد،  وهو  آخر  مشكالً  هناك  أن  صحيح 
دخول قانون طلب االعتراف بثبوت الزوجية، غالباً ما 
يتم بعد الزواج بالفاتحة، وبالتالي، فهو يشجع على 
إبرام زيجات غير رسمية بدعوى سهولة  الحصول 
زواج  أو  القاصر  زواج  تم  إذا  الزوجية  ثبوت  على 
أن  نغفل  ال  لكننا  جداً.  كبير  مشكل  وهذا  الفاتحة، 
ثبوت الزوجية له مكسب آخر وهو االعتراف باألبوة، 

حيث يسهل  تسجيل األبناء في الحالة المدنية.

  انعدام التوازن

علم  في  الباحث  يرى  االجتماعي  منظوره  من 
حالوة،  عزيز  الجامعي،  واألستاذ  األنتروبولوجبا 
سنوات  منذ  ديمغرافياً  انفجاراً  عرف  المغرب  أن 
مناحي  كل  مست  عميقة  تغيرات  عنه  ترتب  عديدة 
حياة المغاربة. أمام هذا النمو الديمغرافي عجز سوق 
بالخصوص  المتزايد،  العمل  طلب  الحتواء  الشغل 
في  مرتفعة  شبيبية  هجرة  ولد  مما  األرياف،  في 
أو  المدن وهوامشها  نحو  الذكور، خصوصاً  وسط 
نحو خارج المغرب. هذا الوضع خلق نوعاً من عدم 

التوازن بين بقاء قسم كبير من الفتيات في البادية من 
دون زواج ما يخلق خوفاً لدى اآلباء من بقاء بناتهم 
القاصر  بتزويج  التشبث  وبالتالي،  زواج،  دون  من 
قبل فوات األوان. وما يزيد من تعقيد عدم التوازن 
المذكور بين سوق الشغل والشباب المهاجر هو أن 
هذا األخير ال يستطيع الزواج إما لغالء المعيشة في 
السكن، وبالتالي، يكون هناك  أو لعدم توافر  المدن 
عن  العرض  كثرة  عنه  ينتج  ما  الزواج  عن  عزوف 
الطلب. في هذه الحالة يصبح تزويج القاصر ألول 

من يطلب يدها حالً مريحاً لألهالي.
من  بمجموعة  االجتماع  علم  يشتغل  ويضيف:  
معينة.  ظاهرة  لفهم  المهمة  واآلليات  الميكانيزمات 
سياق  عن  معزولة  غير  الظاهرة  أن  شيء  أول 
اجتماعي معين. وبالتالي، علماء االجتماع يهتمون ـ 
ليس فقط بجذور الظاهرة وهذا مهم جداً يعني كيف 
ولدت ظاهرة اجتماعية معينة مثالً زواج القاصرات 
ما يفضي  أو  ماله عالقة  عن كل  أيضاً  ويبحثون  ـ 
والنسق  المسببات  كل  يعني  القاصرات،  زواج  إلى 
فيه  بما  االجتماعي  والوضع  والثقافة  االجتماعي 
دراستها  يتم  المحددات  هذه  كل  والبطالة،  الفقر 
واحدة تلو األخرى من أجل معرفة هل هذه العوامل 
فمثالً  الظاهرة.  بناء  في  تسهم  متفرقة  أو  مجتمعة 
زواج القاصرات يرتبط بكل هذه المكونات. فكما قلت 
ثقافة شعبية تريد حماية القاصر بحسن النية أحياناً 
بقول إن زواج القاصر هو ستر وهو حماية إلى غير 
ذلك. ثم هناك ثقافة أخرى تؤمن بنوع من التخلص 
النهائي من الفتاة القاصر التي يشار إليها على أنها 
عار، وبالتالي، التخلص منها مهم جداً لعالقته بشرف 
مضطرة  تكون  أسر  هناك  الثالثة،  المسألة  العائلة. 
بحكم شروط مجتمعية معينة للتخلص من أكبر عدد 

ممكن من األوالد بتزويجهم وهم قصر.
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حوار

حوار: ليلى عبداحلميد- م�صر

الرخاوي لـ »999« : 
»السوشال ميديا« ستؤدي إلى »انقراض« اإلنسان

في تاريخ األدب المصري خاصة، والعربي عامة، 
األدب  يكن  ولم  ذاع صيتهم،  من  األدباء،  من  قليل 
صنعتهم، إذ اختطفهم األدب من مهنهم األصلية التي 
لم تعد ملتصقة بهم، وال يعرفها القراء عنهم.. ومن 
هؤالء كل من الدكتور الشاعر إبراهيم ناجي، صاحب 
مدرسة أدبية متميزة في األدب العربي في ثالثينيات 
القرن الماضي عرفت بـ »جماعة أبوللو«، وغنت له 
الروائي  واألديب  »األطالل«،  رائعتها  كلثوم  أم 
من  األدب  دخل  وكالهما  ادريس،  يوسف  الدكتور 
»بوابة الطب«. وربما يكون الدكتور واألديب يحيى 
الرخاوي من القالئل الذين جمعوا بين االثنين، فهو 
طبيب نفسي شهير في مصر والعالم العربي، وأديب 
في  اآلداب  في  التشجيعية  الدولة  جائزة  على  حاز 
يسخر  بأنه  ويعرف  الماضي،  القرن  سبعينيات 
إبداعاته األدبية، لعالج مرضاه في مستشفاه النفسي 
التي تقع بمنطقة المقطم، التي تطل من مرتفع على 
العاصمة المصرية. الرخاوي في حواره مع »999« 
يغوص في أعماق النفس البشرية، مستعيناً بحسه 
األدبي، وخبرته الطبية النفسية الطويلة في تفسير 
العربية،  واألسر  المجتمعات  تواجه  التي  التحديات 
االجتماعية  العالقات  على  طرأت  التي  والتغيرات 
التي  الحميمية  العالقات  تباعد  ظل  في  واإلنسانية، 
»السوشال  االجتماعي  التواصل  بوسائل  تأثرت 
اإلنسان«  »انقراض  من  الرخاوي  يحذر  ميديا«. 
التواصل  وسائل  أصبحت  بعدما  وصفه،  حد  على 
البشر،  بين  العالقات  تغني عن حميمية  االجتماعي 
باتت  بأنها  عربياً،  الطالق  حاالت  تصاعد  ويصف 
لتنشئة  الفرص  تهيئة  إلى  داعياً  مزعجة،  ظاهرة 
»الوالدية«، كما  أبوين، يعرفان معنى  األوالد وسط 
يرى أن البسمة لم تختف من الوجوه، وأن الحزن 
يبد  لم   ،»999« مع  بداية حواره  في  الله.  من  نعمة 
من  استغرابه  الرخاوي،  يحيى  واألديب  الدكتور 
المزاوجة بين الطب النفسي واألدب، ويقول: »بالطبع 
لست الوحيد الذى سلك هذا المسلك فهناك أساتذتي 
الرواد، مثل يوسف إدريس وإبراهيم ناجي وكالهما 
غالباً  فكان  النفسي،  للطب  اختياري  أما  طبيبان، 
تحقيقاً لرغبة كامنة، في أن أتعرف على أزمة وجود 
أكتفي  فال  إبداعه،  وروعة  آالمه  محنة  في  اإلنسان 

بقراءة أعضاء متباعدة، سليمة أو معتلة«.
النقطة الثانية أن فوزي بجائزة الدولة التشجيعية 
على  »المشي  رواية  عن   1979 عام  اآلداب  في 

على  تفوقاً  كانت  أنها  على  إليها،  أنظر  ال  الصراط« 
أقران في مرحلة بذاتها، إذ ال يمكن أن استبعد أنه 
أكثر مني،  الوقت  ذلك  في  هناك من يستحقها  كان 
لكن ربما لم يعرف الطريق المناسب والشريف الذي 

يسلكه، ليعرض إبداعه للتقييم.
ثمة أمر ثالث يتعلق بالتساؤل: لماذا لم يأخذني 
األدب من الطب النفسي؟ السبب أنني أمارس مهنتي 

باعتبارها عمالً علمياً فنياً إبداعياً معاً، قبل أن يكون 
وأسمي  مريضي،  أقرأ  فأنا  احترافياً،  مهنياً  عمالً 
نقد  البشري«، وهو  النص  »نقد  أقدمه  الذي  العالج 
فرصة  بمعنى  سواء،  حد  على  وللمعالج  للمريض 
إعادة التشكيل. ويضيف: في رحلة عالج مرضاي، ال 
أفرق بين قراءتي »النص البشري«، وقراءتي النص 
ما  خالل  من  مهنتي  أمارس  وأنا  خاصة  الشعري، 
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يسمى بــ »حركية وجدل الوعي البين-شخصي«، ثم 
الوعي الجمعي في العالج الجماعي، وعالج الوسط، 
إلى الوعي المطلق، وأسمح لنفسي أن أتغير مواكباً 
النص البشري، أو النص األدبي أو الشعري، بالقدر 
الذي يثري وجوده، فكيف أفاضل بين الطب واألدب؟!

خطر عاملي زاحف

وفي تحليله النفسي لعدد من الظواهر االجتماعية 
والنفسية التي تتعرض لها المجتمعات العربية، يرى 
التواصل  لشبكات  الواسع  االنتشار  أن  الرخاوي، 

االجتماعي، بات يمثل خطراً جسيماً للغاية.
ذلك  مضاعفات  مدى  نعرف  ال  »قد  ويضيف: 
بالدنا  على  قاصراً  ليس  أمر  وهو  بعد سنوات،  إال 
العربية، بل هو خطر عالمي زاحف، إذ ال يمكن أن 
حميمية  عن  والالسلكية،  السلكية  االتصاالت  تغني 
وعن  اليدين،  مصافحة  وعن  بالعين،  العين  عالقة 
دفء المحادثة، وعن نبض العواطف المباشرة، ولو 
سيكون  فاإلنسان  عليه  هو  ما  على  الحال  استمر 
لالنقراض، وليس فقط لألمراض«. ويتابع  معرضاً 
أن األمراض النفسية الجديدة التي ستنتج عن هيمنة 
على  االجتماعي  التواصل  اإلنترنت، ووسائل  شبكة 
عالقات البشر تشمل، االغتراب في األرقام، والسجن 
في التجريد الزائف، واالستسالم للمعلومات الجاهزة، 
ثم االنفصال عن الطبيعة الحقيقية من ناس، وشجر، 
وهواء...  وشمس  ونهار،  ليل  ودورات  وخضرة، 
هذه أخطر األمراض النفسية التي بدأت في الظهور، 
والمصيبة أنها ال تعد أمراضاً حتى اآلن، وذلك من 
فرط كثرتها وشيوعها وخفائها، وهذا يجعلها ظاهرة 

أخطر، ألنها تهدد النوع البشري باالنقراض.

ظاهرة مزعجة

الطالق  أسباب تصاعد ظاهرة  وفي سؤال حول 
ذلك  إن  الرخاوي،  يقول  العربية،  المجتمعات  في 
يشكل ظاهرة مزعجة، لكن ربما تكون تنبيهاً ضمنياً 
في  وبناتنا  ألوالدنا  الفرص  تهيئة  ضرورة  على 
»الوالدية«،  معنى  يعرفان  أبوين  وسط  التنشئة، 
ويحمالن أمانة الرعاية، فإن عجزا عن ذلك، فإعالن 

الفشل بالطالق، ليس أسوأ النتائج.
في  األسرية  العالقات  أن  يضيف،  كما  والمؤكد 
المجتمعات العربية كافة، تحتاج إلى وقفة، فاألسرة 
قبل  بالزوجة،  الزوج  يربط  رابط  إلى  تفتقر  باتت 
وبعد األوالد، وقبل وبعد الخوف من المجتمع، وكأن 
الزوج يرتبط بالزوجة، إما بضغط خارجي )الخوف 
من المجتمع(، وإما لعامل مساعد سرعان ما يصبح 
هو كل شيء، وهذا العامل )األوالد( يقع بينهما، وال 
العالقة  في  واألصل  يخصه،  فيما  إال  بينهما،  يجمع 

الزوجية، أن يكون ثمة جذب متبادل مباشر.
ويتابع الرخاوي: »كل طرف يجب أن يكمل اآلخر، 
إذ يحتاجه لنفسه، وأن يكون لهما توجه مشترك بمعنى 
أن يجمعهما هدف ضام يجعل حركة كل منهما تقرب 
الواحد من اآلخر مثل هم عام مشترك، أو توجه معرفي 
)غير  مشترك  استثماري  مشروع  حتى  أو  مشترك، 
األحيان،  في معظم  العوامل  هذه  اختفاء  لكن  األوالد(. 
أو  المؤقت،  بااللتصاق  متجاورين  الزوجين  يجعل 

متكاملين  وليسا  العادة،  بحكم  المكاني  االلتصاق 
العالقة  وحتى  نفسه،  الوجه  إلى  المتوجهة  بالحركة 
الجسدية الحميمة، يمكن في مثل هذا الجو، وخاصة بعد 
خفوت صوت حيوية الشباب يمكن أن تصبح روتيناً، أو 

واجباً مفروضاً، أو إلرضاء الطرف اآلخر.

الأب والأم.. غياب الدور

وبتحليله النفسي، يرى أن دور كل من األب واألم 
النظر،  يستدعي  كبيراً  تغيراً  يشهد  األسرة  داخل 
الحازم  األب  دور  تراجع  فقد  الرجل،  ناحية  فمن 
الحاضر وكلمتا الحازم الحاضر غير القاسي اللحوح 
أيضاً  تراجع  اآلخر  الجانب  المدير وعلى  القاسي  أو 
في  أمومتها  تتركز  التي  الودودة،  الحانية  األم  دور 
أنها متلقية ومنصتة ومسامحة رغم إنذاراتها الطيبة 
الجوفاء. ويوضح أن دور األب بات مهزوزاً بدرجة 
ال  الذي  وهو  أوالده  وأمام  زوجته  أمام  بأخرى  أو 
يحسم األمور بالقدر الكافي الذي اعتادته األسرة من 
قبل، وثانياً هو أب مهزوم والهزيمة هنا ال تعني أنها 
قضية  بال  مهزوم  أنه  القصد  وإنما  ما  معركة  نتيجة 
وبهدف غامض ومستسلم تحت عناوين مختلفة مثل 
أنه ال فائدة أو أن الظروف أقوى ومثل هذا األب هو 
الذي يكرر لألوالد حكاية »أنتم أحرار«، فى حين أنه 
هو شخصياً ليس حراً. وثالثاً هو أب غائب والغياب 
هنا ليس فقط الغياب بالجسد وإنما غائب بمعنى أنه 
وإذا  يستشار  ال  حضر  وإذا  يسمع  ال  إليه  تكلم  إذا 
عن  مسؤوليته  يعلن  ال  أفتى  وإذا  يفتي  ال  استشير 
عنه..والصفة  يسأل  ال  غاب  إن  فهو  وبالتالي  فتواه، 
الدراسة  في  أوالده  يعامل  مستثمر  أب  أنه  الرابعة 
وغيرها باعتبارهم مشروعاً استثمارياً يكمل نقصه، 
أو  ذواتهم  به  يكملون  ما  ال  هو،  طموحاته  ويحقق 

يحققون إبداعاتهم. 
وعن دور األم يقول الرخاوي، إنه ال يختلف في 
تغيره عن دور األب، فهي أم لبعض الوقت، وهي التي 
تتوهم المساواة في حين أنها تقوم بعملين على األقل 
من دون تقدير، امرأة عاملة، وربة المنزل أو تكون أماً 
متفرغة مع وقف التنفيذ فاألوالد ال يتحاورون معها، 
طول  مشغولة  أنها  رغم  عنهم شيئاً  تعرف  ال  وتكاد 
األم  ...وهناك  »معهم«  ال  »عنهم«  بالحديث  الوقت 
خاصة  ملكية  وكأنهم  أوالدها  تعامل  التي  المتملكة 
وهي  العقاري،  الشهر  في  تسجلهم  أن  إال  ينقص  ال 
مما  أكثر  وتتجسس  يجب  مما  أكثر  تتدخل  بالتالي 

يجب.

اجلرائم والأمرا�س

وعن تزايد الجرائم الغريبة التي لم تعرفها الكثير 
لألبناء  اآلباء  قتل  مثل  العربية،  المجتمعات  من 
وبالعكس، على غرار ما يشهده المجتمع المصري في 
الفترة األخيرة، يقول الرخاوي إن إحصاءات الجرائم 
باتت تعتمد على النشاط اإلعالمي، أكثر من اعتمادها 
على السجالت الرسمية، واألحكام القضائية، وعادة 
ما يكون هدف مثل هذا اإلعالن، هو اإلثارة وجذب 
في  واإلسهام  والوقاية  التوعية  من  أكثر  األنظار، 
اإلصالح، ولهذا ينبغي أن نزيد التنبيه على أن يقوم 

كل فريق بما عليه لنفسه، ووطنه وربه.

األمر اآلخر، أن مثل هذه النوعية من الحوادث ال 
تشكل ظاهرة فالتاريخ يحكي لنا جرائم أبشع سواء 
أنها  تدعي  التي  والدول  »عطيل«  أم  »أوديب«  كانت 
أكثر تحضراً، ترصد عدداً يصل إلى عشرات اآلالف، 
حيث يقتل االبن أباه أو أمه بسبب سلوك الوالدين غير 
بسبب  أوالدهما  من  األم  أو  األب  ويتخلص  الملتزم 

الفاقة أو طلباً لمزيد من الحرية الشخصية.
اإلنسان  وجد  منذ  موجودة  الجريمة  أن  والمؤكد 
أليس أول جريمة سجلها الدين والتاريخ هي جريمة 
القاتل  يكتشف  ألم  أخوين؟  يكونا  ألم  وهابيل  قابيل 
استلهم  »غراب«،  من  جريمته  بطبيعة  وعياً  أقل  أنه 
فطرته ليداري سوأته؟ وعن تزايد األمراض النفسية 
نتيجة للتطورات المتسارعة التي تمر بها المجتمعات 
العربية، واختالفها من مجتمع عربي إلى آخر، يقول 
األبحاث  انعدام  من  تعاني  العربية  المجتمعات  إن 
والدراسات االنتشارية، إذ ال تتوفر إحصاءات دقيقة، 
أرقام  عن  الحديث  الصعوبة  من  يجعل  الذي  األمر 
موثقة، أما الحديث عن تباين األمراض النفسية من 
العربية واحدة،  الثقافة  مجتمع عربي إلى آخر، فإن 
وإن اختلفت الثقافات الفرعية حتى في الوطن الواحد، 
فالمريض الذي يحضر إلى العيادة من نجع حمادي 
بصعيد مصر، غير الذي يحضر من المنصورة في 
الراقية  التجمع  منطقة  في  يقطن  الذي  غير  الدلتا، 
العربية عن  بالك باختالف األفكار  القاهرة، فما  في 
بعضها؟.. األمراض منتشرة جميعها بشكل متقارب، 
البلد  في  سواء  الفرعية،  الثقافات  عن  النظر  بغض 

الواحد، أو البالد العربية المختلفة.

ال�صلبية واحلزن

أن  عن  بعضهم  يقوله  ما  الرخاوي  ويرفض 
الشخصية المصرية التي أذهلت العالم خالل ثورتين 
السلبية،  إلى  اإليجابية  من  تحولت  ويوليو  يناير 
ويقول: »بصراحة لست مع أن الجميع يتحسر على 
يرى  من  وعلى  سنوات،   9 بعد  المصري  شخصية 
هذه الرؤية أن يبدأ اآلن وفوراً »بملء الوقت بما هو 
أحق بالوقت« حتى يخفف من حسرته، بدالً من أن 

يصدر هذه األحكام الفوقية«.
بالطبع ظهرت سلبيات، وال توجد ثورة إال ولها 
سلبياتها من دون استثناء، وهو ما حدث مع الثورة 
أن  هو  المهم  ولكن  والصينية،  والبلشفية  الفرنسية 
والتعلم  األخطاء  نواصل تصحيح  وأن  الثمن،  ندفع 
النعابة،  أو  للتوقف  دعوة  أي  نرفض  وأن  منها، 
سنوات  خالل  تتغير  ال  الشخصية  وأن  خصوصاً 
فهي مثل بصمة األصابع تتغير ببطء شديد، ونتيجة 
لتراكمات متعاقبة. ويرفض الرخاوي أيضاً القول إن 
المشاكل  كثرة  بسبب  الوجوه،  من  اختفت  البسمة 
أن  أحب  ويضيف:»ال  والحياتية  واألسرية  العائلية 
أصف شعباً بأكمله بما يسمى بـ»االكتئاب القومي«، 
كان  إذا  الله،  نعمة من  الحزن هو  أن  اعتبر  إني  ثم 
أكل  وتحديات  الحياة،  لصعوبات  طبيعياً  تفاعالً 
»خلقة  فالحزن هو  االستمرار بشرف،  العيش وعن 
ربنا«، وهو حماية لنا من التباعد والالمباالة، ولكنه 
التي نصفق لها، نحن نقبلها  الوحيدة  العاطفة  ليس 

ونحترمها وننطلق منها إلى ما هو أحسن.
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أواخر  في  طوكيو  اليابانية  العاصمة  شهدت 
أثارت  قتل  الماضي جريمة  القرن  الثمانينيات من 
ضجة كبيرة وذهبت ضحيتها طالبة تدعى جونكو 
والتي  العمر  من  عشرة  السابعة  البالغة  فوروتا 

تعرضت للخطف والتعذيب واالغتصاب والقتل.
هذه الجريمة عرفت باسم »جريمة فتاة اإلسمنت« 
إذ عثر على جثتها داخل برميل مملوء  باإلسمنت، 
ارتكبها  الجريمة  أن  الى  التحريات  وأشارت 
متوسطة  عائالت  إلى  مراهقين  ينتمون  أربعة 
الحال.  ورغم أن نحو مائة شخص عرفوا باختفاء 
الفتاة إال أنهم لم يفعلوا شيئاً سواء البحث عنها أو 

إخبار الجهات المعنية.
ولدت الفتاة فوروتا التي كانت ذات جمال الفت 
الدراسة  مرحلة  وفي  ميساتو  بلدة  في  لألنظار 
الثانوية التحقت بوظيفة بدوام جزئي في المساء، 
وكانت تعيش مع والديها وأخويها ولم تكن  تدخن 
حاول  وقد  الكحول.  أو  المخدرات  تتعاطى  أو 
كان  الذي  ميانو  هيروشي  المدرسة  زميلها  في 
عضواً في إحدى العصابات التقرب منها وإغواءها 

لكنها صدته بعنف.
في مساء 25 نوفمبر 1988 كان ميناو وصديقه 
ميناتو يتجوالن في شوارع ميسانو بهدف السرقة 
تقود  فوروتا  شاهدا  عندما  الفتيات  ومضايقة 
ميناتو  قام  منزلها حيث  إلى  دراجتها في طريقها 
بينما  فوراً  واالبتعاد  الدراجة  فوق  من  بإيقاعها 
ومرافقتها  مساعدتها  عارضاً  منها  ميانو  اقترب 
ذلك  إثر  أنه  إال  منزلها،   إلى  األقدام  على  سيراً 
أجبرها على الدخول معه إلى مخزن مهجور وقام 
باغتصابها بعد أن هددها بالقتل، ثم اتصل بميناتو 
وطلب منه الحضور مع صديقين آخرين وهما جو 

أوجورا وياسوشي واتانابي.
في الثالثة صباحاً قام ميانو باصطحاب الفتاة إلى 
متنزه قريب حيث ينتظره أصدقاؤه الثالثة وهناك 
أجبروا الفتاة على االتصال بوالدتها وإخبارها بأنها 
قاموا  ثم  الشرطة.  إلخبار  داعي  ال  وأنه  هربت 
بنقلها إلى منزل ميانو الذي أخبر والديه بأن الفتاة 
الوالدان  أدلى  عندما  الحق  وقت  وفي  صديقته. 
إنهما ال يتدخالن في  بأقوالهما لدى الشرطة قاال 

شؤون ابنهما خوفاً منه. 
مكثت فوروتا في منزل ميانو أربعين يوماً ذاقت 
خاللها مختلف صنوف العذاب على أيدي المراهقين 
على  وأجبروها  من شعرها  علقوها  الذين  األربعة 
والسجائر  اإلبر  غرسوا  كما  الصراصير  أكل 

المشتعلة في أماكن مختلفة من جسدها.

وقد تم التعرف على هوية بعض الشبان الذين 
ومنهم  تيتسو  الفتاة  على  االعتداء  في  شاركوا 
ناكامورا وكوتشي إيهاراً حيث وجهت إليهما تهمة 
النووي في  العثور على حمضهما  بعد  االغتصاب 
منزل  غادر  أن  بعد  إيهاراً  وكان  الضحية.  جسد 
ميناتو قد أخبر أخاه بالحادثة والذي بدوره أخبر 
والديه اللذين توجها إلى مركز الشرطة وقدما لهما 
تلك المعلومات. وعلى الفور انطلق اثنان من أفراد 
الشرطة إلى منزل ميناتو إال أن أصحاب المنزل نفوا 
وجود أي فتاة في الداخل ما دفع رجلي الشرطة 
إلى المغادرة من دون أن يفتشا المنزل، وفي وقت 

الحق تمت محاكمتهما وطردهما من العمل.
االتصال  فوروتا  حاولت  ديسمبر  مطلع  في 
أن  قبل  ذلك  اكتشف  هيروشي  أن  إال  بالشرطة 
اتصلت  وعندما  الشرطة  إلى  التحدث  من  تتمكن 
الشرطة برقم الهاتف ذاته رد عليهم ميانو وأخبرهم 
أن المكالمة كانت بالخطأ. وعقاباً للفتاة قام الشبان 
أن  لهم  توسلت  حيث  جسدها  من  أجزاء  بحرق 

يقتلوها بسبب عدم قدرتها على تحمل التعذيب.
إن  المحكمة  في  المتهمين  الشبان  أحد  وقال 
الفتاة تعرضت إلصابات خطيرة في يديها وساقيها 
كما أصبحت غير قادرة على شرب الماء أو هضم 
اختفاء  إلى  أدى  ما  وجهها  تورم  الطعام.كما 

مالمحها.
في الرابع من يناير غضب الشبان األربعة من 
ورش  معدني  بقضيب  بضربها  فوروتا  وقاموا 
ثم  ووجهها  جسدها  على  لالشتعال  قابل  سائل 
أشعلوا فيها النار ما أدى إلى  مفارقتها الحياة.     

مكالمة  ميناتو  تلقى  الوفاة  من  ساعة   24 بعد 
هاتفية من أخيه يخبره فيها بموت الفتاة، وأضاف 
باإلسمنت  مملوء  برميل  داخل  الجثة  وضع  أنه 

الرطب ثم نقل البرميل إلى مكان بعيد.
ميانو  على  القبض  ألقي   1989 يناير   23 في 
وأوغورا التهامهما باختطاف فتاة واغتصابها قبل 
من  لالستجواب  خضعا  حيث  االعتقال  من  شهر 
اللذين ادعى أحدهما  قبل اثنين من أفراد الشرطة 
قتل  بجريمة  المتهمين  بتورط  معلومات  لديه  أن 

فوروتا.
واعترف  ذلك  ميانو صدق  أن  المفاجأة  وكانت 
الشرطة  بإخبار  وقام  الفتاة،  قتل  في  بالمشاركة 
عن مكان الجثة. وفي اليوم التالي عثرت الشرطة 
على برميل اإلسمنت وتم التعرف على هوية الجثة 
من بصمات أصابعها.  وفي األول من أبريل 1989 
من العام ذاته تم اعتقال جو أوغورا بتهمة جريمة 

اغتصاب أخرى إضافة الى اعتقال أخ ميناتو.
ورغم الوحشية التي اتصفت بها الجريمة إال أن 
المعتقلين  الشبان  هويات  عن  تفصح  لم  الشرطة 
أن  إال  الجريمة.  ارتكاب  بسبب صغر سنهم وقت 
بعض الصحفيين تعرفوا على هوياتهم ونشروها 
تخفى  أن  يستحقون  ال  القتلة  أن  إلى  مشيرين 

هوياتهم بسبب أسلوبهم الوحشي في قتل الفتاة.
في يوليو 1990 حكمت المحكمة االبتدائية على 
هيروشي ميانو الذي كان يتزعم مجموعة الفتيان 
بالسجن سبعة عشر عاماً، وعندما استأنف الحكم 
ثالث  بالسجن  االستئناف  محكمة  عليه  حكمت 
الثاني  في شدته  يعتبر  وهو حكم  أخرى  سنوات 
في المرتبة بعد الحكم مدى الحياة. كما قامت والدة 
ميانو ببيع بيتها وأرسلت 450 ألف دوالر ألسرة 
 2004 العام  وفي  لها.  كتعويض  فوروتا  الضحية 

سعى ميانو إلى طلب العفو إال أن طلبه رفض.
السادسة  في  كان  الذي  ميناتو  نوبوهارو   أما 
حكم  فقد  الجريمة  وقوع  وقت  العمر  من  عشرة 
عليه بالسجن تسع سنوات وهو حكم أغضب أسرة 
منزل  في  وقعت  القتل  جريمة  أن  خاصة  القتيلة 

أسرة ميناتو.
ياسوشي واتانابي من جهته حكم عليه بالسجن 
من  عشرة  السابعة  في  كان  حيث  سنوات  سبع 
فترة  انتهاء  وبعد  الجريمة  ارتكاب  وقت  العمر 

سجنه تزوج من امرأة رومانية وغادر مدينته.
في  الفاعلة  مشاركته  فبسبب  أوغورا  جو  أما 
الجريمة تلقى حكماً بالسجن ثماني سنوات حيث 
وقوع  وقت  العمر  من  عشرة  السابعة  في  كان 
سراحه.  أطلق   1999 أغسطس  وفي  الجريمة. 
حيث قال متفاخراً إنه لعب دوراً كبيراً  في حادث 
االختطاف والقتل، وفي يوليو 2004 تم القبض عليه 
بتهمة االعتداء  على شاب يدعى تاكاتوشي  بعد أن 

شك بوجود عالقة تربطه بصديقته.
وقد تعرضت هذه األحكام  النتقادات حادة من 
اعتبروها  الذين  والمواطنين  اإلعالم  وسائل  قبل 
مخففة، إال أنه من الواضح أن القتلة استفادوا من 
القوانين المتعلقة باألحداث الذين لم يبلغوا الثامنة 

عشرة من العمر.
الوحيدة  الضحية  هي  فوروتا  تكن  الشابة  لم 
إذ بعد موتها الشنيع على أيدي المراهقين األربعة 
أصيبت والدتها عندما عرفت بموت ابنتها بانهيار 
الذي  األمر  العقلية  قدرتها  على  أثر  كبير  عصبي 
النفسية  لفترة طويلة  العيادات  على  تتردد  جعلها 

ولم تبرأ منه بشكل كامل.
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وشبكات  اإللكترونية  المواقع  بعض  تحّولت   
التجاري  للغّش  عنوان  إلى  االجتماعي«  »التواصل 

اإللكتروني.. 
ُمنتَجٌ  يجذبه  لم  منّا  َمْن  هنا:  العريض  السؤال 
ما، ُعِرض على أحد المواقع اإللكترونية أو شبكات 
معيّنة،  أزياء  استهوته  أو  االجتماعي«،  »التواصل 
ذلك  أو سوى  فاخرة،  عطور  أو  للتجميل،  مواد  أو 
للبيع؟! ال سيما وقد شاعت  المعروضة  المواد  من 
خالل السنوات األخيرة »ثقافة الّشراء والتسّوق عبر 
أنواعها  اختالف  على  كثيرة،  لمنتجات  اإلنترنت«، 
أكانوا  سواء  باعة،  يعرضها  ومصادرها،  وأشكالها 
تّجاراً أفراداً، أو شركات عالمية، قد تكون معروفة، 
المواقع  عبر  الُمنمَّقة  فاإلعالنات  معروفة!  غير  أو 
ُتغِري  االجتماعي«  »التواصل  اإللكترونية وشبكات 
من  مّدة  وبعد  بالشراء،  واألفراد  والشركات  الناس 
الُمشتَراة  الماّدة  أو  اآللة،  تبدأ  البضاعة،  استعمال 
وخلٍل  هنا،  بخلٍل  وجودتها،  حقيقتها  عن  بالتعبير 
فكأّنها  تماماً،  الحركة  عن  تتوقف  أْن  إلى  هناك، 

أُِصيبَت بالعَطب أو بالّسكتة.. 
إّن المتعاملين مع هذا النوع المغشوش من الشراء 
الُجْحِر ذاته أكثر  ُيلَدُغوا من  والتسوق، بالتأكيد لْن 
الغّش  إلى  يوماً  تعّرضوا  ما  إذا  خاّصة  مّرة،  مْن 
اإللكترونية، يمكن  اإللكتروني.. والجريمة  التجاري 
أْن تقع، من دون وجود الشخص ُمرتِكب الجريمة، 
المؤسسات  لدى  ُيسمَّى  ما  أو  الحدث،  مكان  في 

الشرطيّة: »مسرح الجريمة«!
في هذا الّسياق، أعرض واحدة من هذه الجرائم، 
التي وقعت لِعيّنٍة من أصحاب الشركات التجارية في 

الدولة.                                    
»خلفان، رضوان، سعيد«، أصحاب شركة تجارية، 
ُعِرف عن هؤالء الّشركاء الثالثة األقرباء، أّنهم على 
قلب رجٍل واحد، كما ُيقال، فهم شركاء بتجارة المواد 
وتلفزيونات،  وثاّلجات،  غّساالت،  من  الكهربائية، 
وأفران  مايكروويف،  وأجهزة  ومكيّفات،  ومراوح، 

كهربائية، معروفة بنوعيّاتها الجيّدة.. إلخ! 
وجعلهم  معاً،  الثالثة  جمع  الذي  المبدأ  وكان 
لكتف،  كتفاً  المباركة،  التجارة  بهذه  مستمّرين 
الله سبحانه وتعالى  لقلب - هو الخوُف من  وقلباً 
العالية  ثانياً، والثقة  النفوس واألْرواح  أّوالً، ونقاوة 
المتبادل  االحترام  على  القائم  والوّد  ثالثاً،  الُمعّمقة 

بينهم جميعاً رابعاً.
بهذه العقلية الواعية النظيفة المتّزنة، نهض عملهم، 
ُتعيل  معروفة،  رابحة  كشركة  واستمّرت شركتهم، 
يحمدون  وهم  عندهم،  الموظفين  وأسر  أَُسٍرهم 
والضّراء،  السّراء  في  دائماً،  وتعالى  سبحانه  الله 
ُتَعّد وال  التي ال  المباركة،  الّزائد، وِنَعِمِه  على كرمه 

ُتْحَصى..
 لكْن حين بدأت تجارتهم، تعتمد على االستيراد 
ووسائل  اإللكترونية  المواقع  عبر  الخارج،  من 
الّربح،  ميزان  لديهم  اختّل  االجتماعي،  التواصل 
وركبهم كابوُس اإلحباط، فكانت خسارتهم بواحدة 

من الّصفقات التجارية، مبالغ باهظة ثقيلة.
الحّق، ولألمانة األدبية، فإنه ليس كّل ما ُيعَرض 
عبر شبكة اإلنترنت، وعبر مواقع التواصل االجتماعي 

بأسعار أقل من السوق المحلي، هو بضاعة فاِسدة 
أو مغُشوشة.

كما يمكن شراء البضائع مْن مصدرها الحقيقي، 
بأسعار  الُمعتمدين محليّاً  الحقيقيين  الوكالء  أو من 
أرض  على  المجّردة،  بالعين  معاينتها،  بعد  أعلى، 

الواقع.. 
واألسعار عبر شبكة اإلنترنت، ومواقع التواصل 
االجتماعي، تكون  عادة أرخص من أسعار األسواق 
المحلية، والصور والفيديوهات، التي تصل من هناك، 
من وراء البحار والمحيطات، ُتظِهر الُمنْتَج في حالته 

الممتازة الُمثلى..
ومع األسف، فإّن البضائع الُمستوردة، من خالل 
اإلنترنت، ال تخضع لمراقبة أو تمحيص كافيين، وال 
التجارة  النوع أو ذاك من  توجد إمكانية لوقف هذا 
اإللكترونية، واسعة االنتشار والحضور، تلك التجارة 

التي غَزت العالم، شرقاً وغرباً، وفي كّل اتجاه..
المنتشرة  الواقعيّة،  التجارب  هذه  خضّم  في   
أشارت  العالم،  دول  من  كثير  في  سرطاني  بشكل 
الثالثة  التجار  مع  الدولة   في  حيّة حصلت  تجربة 
لواحدة  تعّرضهم  إلى  وسعيد«،  ورضوان،  »خلفان 
في  تكن  لم  التي  اإللكترونية،  الجرائم  هذه  من 
الحسبان، هذه الجريمة دفعتهم إلى اإلحباط، ورّبما 

إلى اليأس الباِدي، مّما جرى معهم.
 فقد تعرض الشركاء الثالثة يوماً،  لغشٍّ تجاري 
بهذه  تجارتهم  وأّن  والبصمات،  المعالم  واضح 

الّصفقة قد وقعت في الفّخ..
األدوات  من  بضاعة  مّرة  ذات  استْوردوا  فقد 
الكهربائية في أكثر من »حاوية«، من شركة عالمية 
معروفة، وكما عبّرت عن نفسها بالّدعايات المتكّررة، 
وأّن  زبائنها،  تحترم  موثوقة،  عالمية  »شركة  بأنها 
والمواصفات  العالية،  بالجودة  تتميّز  بضاعتها 
المشهودة، التي ال تنافسها في ذلك شركة أخرى«..

لكّن الّشركاء الثالثة، أصابتهم الّصدمة والمفاجأة، 
حين َعَرُفوا أّن البضاعة المطلوبة، حسب العقد الموّقع 
بين الطرفين، لم تكن بتاتاً متطابقة مع المواصفات 
الُمتّفق عليها، بالمراسالت المتبادلة عبر اإلنترنت أو 

التواصل االجتماعي. 
فقد كانت البضاعة التي استلموها من أحد الموانئ 
في الدولة، ُمقلّدة، تحمل اسماً مشابهاً للنوع األصلي، 
تطابق  ال  البضاعة  وأّن  تأكيد،  بكّل  هو  ليس  لكن 
الصور والفيديوهات الُمْرَسلة، ال من قريب، وال من 
بعيد.. فماذا هم فاعلون؟ وكيف يصلون إلى أموالهم 
صاحبة  الموردة،  الشركة  إدارة  إلى  حّولوها  التي 

الغّش الواضح، واالحتيال التجاري الُمِخيف؟!.. 
موعد  عن  أسبوعين  متأخرة  البضاعة  وصلتْهم 
صندوق  كّل  على  ُكتِب  وقد  عليه،  المتفق  وصولها 
على حين   ، آسيوية«  دولة  في  »ُصنَِع  عبارة:  منها 
أّن المواصفات الُمتّفق عليها، أن البضاعة ُمصنََّعة في 
دولة غربيّة، لكْن لم تكن هي ذاتها، إذاً وقع الفأس 
عم مع  في الّرأس، فماذا هم صاِنعون؟ أم يبلعون الطُّ

الصنّارة، ويصمتون، ويسكتون؟ 
يمكنهم  كيف  هو:  الّصدد  بهذا  الُمحيّر  السؤال 
وهل  الموردة،  للشركة  المدفوعة  أموالهم  استعادة 
بضاعتهم،  الموردة  الشركة  في  المحتالون  يسترّد 

البضاعة،  استرجاع  نفقات  عينه  بالوقت  ويتحملّون 
إلى مصدرها األساس األم؟!

األفراد  على  الواقعة  الجرائم  هذه  مثل  لمعالجة 
الناجعة  الحلول  وإيجاد  الهيئات،  أو  الشركات  أو 
الناجحة، هناك جهات شرطية وحكومية من مهاّمها 
المصانع،  أو  والشركات  األفراد  األساسية، مقاضاة 
التي تلجأ إلى اإليقاع باألفراد أو التجار أو الشركات، 
في حبائلها، خاصة وأننا أصبحنا اليوم -في عصر 
التجارة  على  الواقعة  المعلوماتية  الجرائم  انتشار 
اإللكترونية- عرضًة للوقوع ضحايا، وصيداً ثميناً، 
والمخالب  األنياب  متعّددة  اإللكترونية،  للجرائم 

واألبعاد..
خلفان”   “ قال  الثالثة،  الشركاء  بين  حوار  في 
األكبر سنّاً وتجربة بحقل التجارة: إّن ظهور وسائل 
المتطّورة،  التكنولوجيا  وانتشار  الحديثة،  االتصال 
حول العالم، ُيعّدان سالحاً ذا حّدين، فمن جهة يمكن 
الوسائل والتكنولوجيا من أجل خير  استخدام هذه 
البشرية جمعاء، وهي من الوسائط الخيّرة، النتقال 
تقريب  أجل  من  العالم،  حول  المتنّوعة  الثقافات 

المسافات بين الدول والحضارات..
عينه  الوقت  في  يمكن  كما  »رضوان«:  وعّقب 
للكثيرين  جسيمة  بأضرار  التسبّب  في  استخدامها 
كذلك  والدول..  والشركات  والجماعات  األفراد  من 
من أجل أهداف وغايات مادية، أو تجارية، كما جرى 
لخسائر  تعّرضت  التي  ولشركتنا،  الثالثة،  نحن  لنا 
الجرائم  هذه  من  واحدة  بسبب  األموال،  في  كبيرة 
الُمفبَركة، والمثل العربي يقول: »ال ُيلَدغ مؤمنٌ من 

ُجْحٍر مّرتين«.. 
قانوني  إيجاد مخرج  »سعيد«  ضرورة  واقترح 
لهم، لمحاولة الوصول إلى حقوقهم وأموالهم، التي 
عبر  الخاسرة،  اإللكترونية  التجارة  لهم  ضيّعتها 

استخدام اإلنترنت  والتواصل االجتماعي.
الشرطة  مركز  إلى  الثالثة  الشركاء  فتوجه 
الشركة  بحق  وقدموا شكوى  الميناء،  في  الموجود 
التحقيق  يظهره  ومن  المقلدة،  للبضائع  الموردة 

مشاركاً في جريمة الغش التجاري اإللكتروني. 
القضائية  الجهات  من  الالزم  اإلذن  أخذ  وبعد 
واإلدارية  المعنية، قامت دورية من مركز  الشرطة  في 
الميناء بالتحفظ  على الحاويات التي نقلت  البضائع 
المقلدة، وقام  المركز بتصدير مذكرات بحث وتحٍر  
والمشاركين  الموردة  الشركة  مسؤولي  عن  محلية 
معهم، ثم تحويلها إلى مذكرة بحث وتحٍر دولية عن 
طريق منظمة  الشرطة  الجنائية الدولية اإلنتربول، 
على أمل أن تقوم  الجهات  الشرطية والقضائية  في 
الدولة  اآلسيوية  التي تعمل فيها الشركة الموردة، 
الغش  في جريمة  المشاركين   على  القبض   بإلقاء 
المقلدة  البضائع  ليستبدلوا  اإللكتروني،  التجاري  
الشركاء  على  مالياً   ويعوضوا   أصلية،  ببضائع 
إلى  والغشاشون  المحتالون  يحول  أو  الثالثة، 

المحكمة لينالوا  الحكم المناسب  بحقهم .
 

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

هو محض صدفة
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أوراق قانونية

 د. م�صطفى طاهر  - باحث قانوين 

الحصانة القضائية 
للموظف العام الدولي

من  القانون«  أمام  الكافة  »مساواة  مبدأ  يعتبر 
المبادئ الدستورية األساسية في الدولة الحديثة، 
المتحدة هذا  العربية  اإلمارات  اعتنق دستور  وقد 
 )25( المادة  في  وجالء  بوضوح  وسطره  المبدأ 
والواجبات  والحقوق  »الحريات  الثالث  الباب  من 
لدى  األفراد  »جميع  أن:  على  نصت  التي  العامة« 
االتحاد  مواطني  بين  تمييز  وال  سواء،  القانون 
أو  الدينية  العقيدة  أو  الموطن  أو  األصل  بسبب 
سارت  الدرب  ذات  وعلى  االجتماعي«.  المركز 
خطى قانون العقوبات االتحادي، الصادر بالقانون 
في  نص  والذي   ،1987 لسنة   )3( رقم  االتحادي 
المادة رقم )16( منه على أنه: »تسري أحكام هذا 
القانون على كل من يرتكب جريمة في إقليم الدولة 
للمبدأ  مباشراً  إماراتياً  تطبيقاً  يمثل  ما  وهو   ،»..
الجنائية  التشريعات  به  تستهدي  الذي  األساسي 
كافة في تحديد النطاق المكاني لسريانها، وهو مبدأ 
أن  به  يقصد  والذي   ،».. الجنائي  النص  »إقليمية 
نصوص التشريع العقابي لدولة اإلمارات العربية 
على  تطبق  أحكامه  وأن  الجميع،  تلزم  المتحدة  
مرتكبي الجرائم كافة، التي تقع داخل إقليم الدولة، 
من دون تمييز بين شخص وآخر، بال تفرقة بين 
مواطن وأجنبي، أو زائر ومقيم، وسواء كان ذلك 
أصلياً  مساهماً  أو  للجريمة،  وحيداً  فاعالً  الجاني 
مباشراً(، أو كان مساهماً  فيها مع غيره )شريكاً 

تبعياً )شريكاً بالتسبب(. 
فإن  العام؛  األصل  ذلك  خالف  وعلى  أنه  على 
ثمة اعتبارات تتعلق ببعض األشخاص، الذين قدر 
المشرع الوطني أو المجتمع الدولي أهمية إحاطتهم 
بحصانات وضمانات وقيود إجرائية معينة، تحول 
في جانب منها من دون سريان قانون العقوبات 
خضوعهم  وعدم  األشخاص،  هؤالء  على  الوطني 
لجرائم  ارتكابهم  حال  الوطني،  الجنائي  للقضاء 
على إقليم الدولة، مراعاًة لبعض المصالح الجوهرية 
بين  للعالقات  تعزيزاً  أو  الوطني،  الصعيد  على 
البلدان المختلفة على الصعيد الدولي. ومثال ذلك 

األشخاص المتمتعون بالحصانات الدولية المقررة 
ومنهم  الدولية،  واألعراف  االتفاقيات  بمقتضى 
الموظفون الدوليون، وأعضاء البعثات الدبلوماسية 
والقنصلية، ورؤساء الدول األجنبية، وأفراد القوات 
الدولة  إقليم  على  الموجودة  األجنبية  المسلحة 
بتصريح منها.. وهو األمر الذي نصت عليه المادة 
هذا  اليسري   ..« بقولها:  صراحًة  عقوبات   )25(
القانون على األشخاص المتمتعين بحصانة مقررة 
بمقتضى االتفاقيات الدولية أو القانون الدولي أو 
اإلمارات  دولة  إقليم  في  وذلك  الداخلي،  القانون 

العربية المتحدة«.
وسنسعى في هذا المقال إللقاء الضوء على فئة 
معينة من هؤالء األشخاص، وهي فئة »الموظفين 
العامين الدوليين«، العاملين في المنظمات الحكومية، 
أمثلتها:  ومن  اإلقليمية،  وشبه  واإلقليمية  الدولية 
المتخصصة،  ووكاالتها  المتحدة  األمم  منظمة 
منظمة  األوروبي،  االتحاد  العربية،  الدول  جامعة 
آسيا  شرق  جنوب  دول  رابطة  األمريكية،  الدول 

»آسيان«... إلخ(. 
فال يمكن ألي منظمة من هذه المنظمات أن تمارس 
مهامها إال بواسطة جهاز إداري، يضم العديد من 
الموظفين الذين يعملون في خدمتها، ويسعون إلى 
تحقيق أهدافها، والحفاظ على المصالح المشتركة 
ألعضائها، وأولئك هم »الموظفون الدوليون«، الذين 
لنظام  الوظيفية  شؤونهم  مختلف  في  يخضعون 
الذي  القانونى  النظام  عن  نسبياً  متميز  قانوني 
يحكم أوضاع الموظفين »المحليين«، العاملين في 
اإلدارية  الجوانب  بتنظيم  وُيعنى  ما،  دولة  كنف 
يعنى  كما  الموظفين،  لهؤالء  الوظيفية  والعالقات 
بتوفير صنوف عديدة من االمتيازات والحصانات 
التي  القضائية  الحصانة  ومنها  لهم،  تمنح  التي 
للقضاء  أو  للقانون  خضوعهم  دون  من  تحول 
الجنائيين في دولة المقر التي يعملون بها، أو في 
يمارسون مهامهم على  قد  التي  الدول  غيرها من 

أراضيها.

على  هنا  نقتصر  فسوف  المقام،  لضيق  ونظراً 
أبعاد  وبيان  الدولي«،  العام  »الموظف  بـ  التعريف 
إطار  في  بها،  يتمتع  التي  القضائية  الحصانة 

االتفاقيات الدولية والتشريع اإلماراتي.

التعريف باملوظف العام الدويل: 

بأنه  الدولي  العام  الموظف  تعريف  يمكن 
الدولية  المنظمات الحكومية،  »شخص تستعين به 
أو اإلقليمية أو شبه اإلقليمية، في مباشرة مهامها 
الوظيفية، ويخضع لنظام قانوني خاص، ويعمل من 
أجل تحقيق األهداف والمصالح العامة للمنظمة التي 
يعمل بها«. وقد عرفته محكمة العدل الدولية بأنه: 
»كل موظف يعمل بأجر أو بدون أجر، بصفة دائمة 
أو مؤقتة، ويعين بواسطة أحد أجهزة منظمة دولية؛ 
بهدف القيام أو المساعدة في القيام بإحدى وظائف 
تعمل  كل شخص  بإيجاز-   - فهو  المنظمة،  هذه 

المنظمة بواسطته«.
رئاسياً  خضوعاً  الدولي  الموظف  ويخضع 
األنظمة  عليه  وتنطبق  بها،  يعمل  التي  للمنظمة 
ممارسته  في  يخضع  وال  بها،  الخاصة  واللوائح 
لمهامه الوظيفية لقوانين ونظم الدولة التي ينتمي 

إليها بجنسيته.
ويتسع مفهوم الموظف الدولي ليشمل الخبراء 
والمستشارين الذين تستعين بهم المنظمات الدولية 
واإلقليمية، سواء أكان ذلك بصدد أداء مهامها هي 
ذاتها، أم بصدد تقديم خدمات أو تنفيذ استشارات 
على  ادارية،  برامج  أو  فنية  مشروعات  تنظيم  أو 
األعضاء،  الدول  بعض  أو  إحدى  ولصالح  إقليم 
المنظمة وفي إطار  طالما كان ذلك تنفيذاً ألهداف 
األمثلة  من  ولعله  بها.  المنوطة  والمهام  األنشطة 
البارزة والواقعية في هذا السياق استعانة المنظمة 
الدولية للشرطة الجنائية »إنتربول« بضابط خبير 
إماراتي، لإلشراف على برنامج »البصمة الوراثية 

DNA« الذي تديره المنظمة.
وعلى خالف ما تقدم، فإنه ال يعد من الموظفين 
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الشرطة  ضباط  المثال-  سبيل  -على  الدوليين 
الجنائية  الوطنية  المكاتب  في  العاملون  الوطنيون 
)إنتربول  المنظمة  في  األعضاء  بالدول  الدولية 
الرياض. إنتربول الكويت. إنتربول لندن ...(، رغم 
وترتبط  دولية،  طبيعة  ذات  وظيفة  يؤدون  كونهم 
وأعمال  بمهام  وثيقاً  إرتباطاً  وأعمالهم  مهامهم 
»منظمة دولية حكومية«، إذ إن كل مكتب من هذه 
الشرطة  نسيج  من  جزءاً  ُيعتبر  الوطنية  المكاتب 
المحلية في الدولة العضو بالمنظمة، والعاملون بها 
هم موظفون »محليون«، يؤدون مهامهم بتكليف من 
المختصة،  األمنية  أجهزتها  إشراف  دولهم وتحت 
إدارة  - في  العاملين - مثالً  وهو ما ينطبق على 
أبوظبي«،  »إنتربول  الدولية  الجنائية  الشرطة 
بوزارة  الوطني  لألمن  العامة  لإلدارة  التابعة 
كما  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  في  الداخلية 
الجنائية  الشرطة  إدارة  في  العاملين  على  ينطبق 
الدولية والعربية »إنتربول القاهرة«، التابعة لقطاع 
مصر  جمهورية  في  الداخلية  بوزارة  العام  األمن 
أيضاً  الدوليين  الموظفين  يعد من  العربية. كما ال 
المستخدمين  من  وغيرهم  والطهاة  النظافة  عمال 
الذين يخضعون للقوانين واللوائح والنظم المحلية، 
ألداء  واإلقليمية  الدولية  المنظمات  بهم  وتستعين 

مهام معينة على نحو مؤقت. 
العام  »الموظف  صفة  فإن  أخرى،  ناحية  ومن 
الدولي« التنطبق على الموظف المحلي أو األجنبي، 
أو  مؤسسة  أو  هيئة  أو  منظمة  في  يعمل  الذي 

شركة، محلية أو أجنبية، حكومية أو غير حكومية، 
دولي،  بطابع  تتسم  وأنشطتها  أهدافها  كانت  ولو 
يعود - على سبيل المثال - إلى طبيعة أنشطتها أو 

انتشار مشروعاتها في عدة دول.
للموظفين  المقررة  القضائية  الحصانة  نطاق 

الدوليين:
في  العاملون  الدوليون  الموظفون  يتمتع 
المنظمات الحكومية، الدولية واإلقليمية، بحزمة من 
الحصانات في دولة المقر وفي غيرها من الدول، 
تأتي في مقدمتها الحصانة القضائية، والتي تشكل 
»مانعاً إجرائياً« يحول من دون إقامة ومباشرة أي 
يجوز  فال  ضدهم،  الجنائية  الدعوى  إجراءات  من 
حبسهم  أو  احتجازهم  أو  عليهم  القبض  إلقاء 
من  يرتكبونه  ما  بصدد  الدول،  هذه  في  احتياطياً 
جرائم في الدولة أو الدول التي يمارسون مهامهم 

الوظيفية على إقليمها. 
على أن الموظفين الدوليين ال يتمتعون جميعهم 
يختلف  إذ  القضائية،  الحصانة  من  الدرجة  بذات 
للمرتبة الوظيفية  مدى ونطاق هذه الحصانة وفقاً 
لكل منهم ونطاق المهام المنوطة به، فيتمتع بعض 
بأعمالهم  يتعلق  فيما  القضائية  بالحصانة  منهم 
عن  الصادرة  األعمال  تشمل  بينما  فقط،  الرسمية 
بعضهم اآلخر، كما أن بعض الدول تتجه إلى تقييد 
الحاملين  الدوليين  للموظفين  بالنسبة  الحصانات 

لجنسيتها. 
وبصفة عامة فإنه يمكن التمييز في هذا الصدد 

بين ثالث طوائف من الموظفين الدوليين وهي:

الطائفة الأوىل:  

األمناء  رأسهم  وعلى  الموظفين،  كبار  وتشمل 
واألمناء  واإلقليمية  الدولية  للمنظمات  العامون 
المساعدون وقضاة محكمة العدل الدولية والمحكمة 
الجنائية الدولية. ويتمتع هؤالء بحصانة دبلوماسية 
تماثل في طبيعتها وفي نطاقها الحصانة المعترف 
أكدته  ما  وهو  الدبلوماسي،  السلك  لرجال  بها 
األمم  ومزايا  حصانات  اتفاقية  من   )19( المادة 
واألمناء  العام  األمين  يتمتع   ..« بقولها:  المتحدة 
بالمزايا  القصر  وأوالدهم  وزوجاتهم  المساعدون 
الممنوحة  والتسهيالت  واإلعفاءات  والحصانات 
المقررة  للمبادئ  طبقا  الدبلوماسيين  للمبعوثين 
اتفاقية حصانات  أقرت  كما  الدولي«.  القانون  في 
ومزايا المنظمات المتخصصة ذات الحكم في المادة 
لكل منظمة  التنفيذي  للرئيس  بالنسبة  منها،   )31(
متخصصة – أو أي موظف ينوب عنه أثناء غيابه – 

هو وزوجته وأوالده.

الطائفة الثانية:  

الدوليين  الموظفين  من  األكبر  العدد  وتشمل 
ويصدر بتعيينهم قرار من المنظمة ويحدد األمين 
بها  ويخطر  الطائفة،  هذه  أفراد  للمنظمة  العام 
إال  يتمتعون  وال  كافة،  األعضاء  الدول  حكومات 

بالحصانات واالمتيازات الالزمة ألداء وظائفهم.
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أوراق قانونية

الطائفة الثالثة:  

الكتبة والعمال وصغار الموظفين على  وتشمل 
بأي  عام  كأصل  يتمتعون  ال  وهم  العموم،  وجه 

حصانات.
للموظفين  المقررة  القضائية  الحصانة  أبعاد 

الدوليين:
منح  أساس  تناولت  التي  النظريات  تعددت 
الدبلوماسية  البعثات  ألعضاء  القضائية  الحصانة 
التي  اإلقليم«  »امتداد  نظرية  ومنها  والقنصلية، 
تخلص إلى أن الدبلوماسي حينما يعمل في إقليم 
الدولة المضيفة يعتبر وكأنه ما زال في دولته، ومن 
ونظرية  المضيفة،  الدولة  لقوانين  يخضع  فال  ثم 
»النيابة« التي ترى أن الدبلوماسي إنما هو نائب عن 
رئيس دولته، وبالتالي فإنه يتمتع بذات الحصانات 
واالمتيازات المقررة لرئيس الدولة ومنها الحصانة 
القضائية، أما الحصانة القضائية المقررة للموظف 
وحدها،  »الوظيفة«  فكرة  على  انبنت  فقد  الدولي 
مباشرة  من  الدولي  الموظف  لتمكين  الزمة  فهي 
ومن  عراقيل،  أو  عوائق  دون  من  وظيفته  مهام 
ذاتها وليس  الوظيفة  تتقرر لصالح  ثم فالحصانة 

لصالح شاغلها.  
للموظفين  المقررة  الحصانات  تنبع  ما  وعادة 
الدوليين من مصادر »اتفاقية«، السيما االتفاقيات 

واإلقليمية،  الدولية  للمنظمات  المنشئة  والمواثيق 
على نحو ما ورد في المادة )105( من ميثاق هيئة 
األمم المتحدة، التي نصت على أن تتمتع الهيئة في 
واإلعفاءات  بالمزايا  أعضائها  من  عضو  كل  إقليم 
موظفوها  ويتمتع  مقاصدها،  تحقيق  يتطلبها  التي 
في  استقاللهم  يتطلبها  التي  واإلعفاءات  بالمزايا 

القيام بمهام وظائفهم المتصلة بالهيئة.  
من   )14( المادة  في  بجالء  ذلك  يتبدى  كما 
ميثاق جامعة الدول العربية التي نصت على تمتع 
أعضاء مجلس الجامعة وأعضاء لجانها وموظفوها 
المنصوص عليهم في النظام الداخلي باالمتيازات 
بعملهم.  قيامهم  أثناء  الدبلوماسية  وبالحصانة 
كما نصت المادة )8( من الئحة شؤون الموظفين 
بالجامعة على تمتع األمين العام للجامعة واألمناء 
درجة  لغاية  الرئيسيون  والموظفون  المساعدون 
الدبلوماسية  والحصانة  باالمتيازات  أول  سكرتير 

أثناء قيامهم بعملهم.
وفضالً عما تقدم فقد تجد الحصانات المقررة 
بعض  في  مصدرها  الدولي  العام  للموظف 
االتفاقيات العامة المخصصة لهذا الغرض حصرياً، 
وامتيازات  الخاصة بحصانات  االتفاقية  ذلك  ومن 
األمم المتحدة الموقعة في 13 فبراير 1946، وتلك 
الخاصة بالمنظمات المتخصصة والتي أبرمت في 
21 نوفمبر 1946. وقد ترد مثل هذه الحصانات في 

الملحقة باالتفاقيات األساسية المنشئة  االتفاقيات 
البروتوكول  مثل  اإلقليمية،  أو  الدولية  للمنظمات 
المشتركة،  األوروبية  السوق  باتفاقية  الملحق 
المتعلقة  الثنائية  االتفاقيات  بعض  في  وردت  كما 
بالمقر، ومنها االتفاقية المبرمة بين األمم المتحدة 
اليونسكو  بين  المبرمة  وتلك  المتحدة،  والواليات 

وفرنسا.
والجدير بالذكر أن دولة اإلمارات قد طالبت األمم 
المتحدة مؤخراً بضرورة وضع معايير ثابتة تكفل 
موظفيها  من  الجرائم  مرتكبي  عن  الحصانة  رفع 
الموفدين في بعثات، بمن في ذلك المشاركون في 
عمليات حفظ السالم، والعاملون بعقود مؤقتة في 
برامج تابعة لها في الدول المضيفة؛ بما ُيمكن هذه 
الدول من مباشرة واليتها القضائية، ومساءلة هؤالء 
لدى  الدولة  والخبراء جنائياً. وأكد وفد  الموظفين 
الحصانات  أال تحول  أهمية ضمان  المتحدة  األمم 
من  الدوليين  للموظفين  الممنوحة  واالمتيازات 
دون مباشرة الدول لوالياتها القضائية، وضرورة 
تطبيق سياسة »عدم التسامح« في مواجهة هؤالء 
الموظفين، وإنزال العقاب العادل بهم، لدى ارتكابهم 
المساءلة  أن  على  والتأكيد  أراضيها،  فوق  جرائم 
تعتبر  المتحدة  األمم  وخبراء  لموظفي  الجنائية 
صورة  تعكس  ألنها  قصوى؛  أهمية  ذات  مسألة 

المنظمة ومصداقيتها وحياديتها ونزاهتها.  
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قضايا و أحكام مرجعية

دولة  في  العليا  االتحادية  المحكمة  رفضت 
امرأة  من  مقدماً  طعناً  المتحدة،  العربية  اإلمارات 
ضد طليقها، طالبت فيه برفع قيمة النفقة الشهرية 
البنتهما وأجرة الحضانة، ومبلغ نفقة العدة والمتعة، 
وإلزام طليقها بتوفير خادمة وسيارة وسائق لهما، 
وأيدت المحكمة حكم محكمة االستئناف في إحدى 
قررت  كما  الطلب.  هذا  برفض  الدولة  إمارات 
المحكمة االتحادية العليا إعفاء الطاعنة من الرسم 
والتأمين.  وتعود تفاصيل القضية إلى رفع امرأة 
إحدى  في  االبتدائية  المحكمة  لدى  دعوى  مطلقة 
بالحكم  فيها  طالبت  طليقها،  ضد  الدولة  إمارات 
ونفقة  الحضانة  وأجرة  والمتعة  العدة  بنفقة  لها 
وتوفير  الحضانة  مسكن  وأجرة  المولودة  ابنتها 
خادمة مع مصروفات استقدامها وراتبها، وسيارة 
وإلزام  وراتبه  استقدامه  مصاريف  مع  وسائقها 

طليقها بتسليمها أغراضها الخاصة.
نفسها  اإلمارة  االبتدائية في  المحكمة  وحكمت 
عن  عدة  نفقة  درهم   3000 بدفع  طليقها  بإلزام 
المتعة، و12  ألف درهم عن  العدة، و12  كل فترة 
من  الحضانة  أجرة  شهرياً  درهم  و500  ألفاً 
شهرياً  درهم  و1000  القضائية،  المطالبة  تاريخ 
الماء  واستهالك  المواصالت  شاملة  للطفلة،  نفقة 

والكهرباء.

فلم ترض المرأة المطلقة بهذا القدر من النفقات 
التي حكمت لها بها المحكمة االبتدائية، واستأنفت 
محكمة  أمام  االبتدائية  المحكمة  محكمة  حكم 
االستئناف في اإلمارة نفسها، والتي حكمت برفض 

االستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
لدى  قبوالً  االستئناف  محكمة  حكم  يلق  ولم 
العليا  االتحادية  المحكمة  أمام  به  فطعنت  المطلقة 
في دولة اإلمارات. وجاء في الطعن الذي قدمته أن 
الحكم المستأنف أخطأ عندما لم يقِض لها بسيارة 
في  وحدد  حضانة،  ومسكن  وخادمة  سائقها  مع 
ونفقة  لها  الحضانة  وأجرة  ومتعتها  عدتها  نفقة 
ابنتها مبالغ أقل ما يناسب الحالة المالية للمطعون 
طلباتها  بجميع  لها  القضاء  توجب  التي  ضده، 
الحكم  حدده  ما  على  تزيد  وبمبالغ  رفضت،  التي 

المستأنف.
الطعن  العليا    االتحادية  المحكمة  ورفضت 
المقدم من المطلقة، وأيدت حكم محكمة االستئناف 

مع إعفاء الطاعنة من الرسم والتأمين.
وأوضحت المحكمة االتحادية العليا في قرارها 
أن للمحكمة كامل السلطة في تحصيل فهم الواقع 
بالدعوى، وتحديد النفقة وما يتفرع عنها عموماً مثل 
والمسكن  الحضانة  وأجرة  والخدمة  المواصالت 
والمتعة من دون رقابة عليها في ذلك، مادام حكمها 

وأنها غير  لحمله،  تكفي  أسباب سائغة  على  قائماً 
ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف مناحي دفاعاتهم 
وأقوالهم. وأضافت أن المطعون ضده لم يثبت أن 
والذي  درهم،  ألف   17 البالغ  راتبه  غير  دخالً  له 
امتالكه غيره، وال  دليل على  أي  الطاعنة  تقدم  لم 
تتسع حالته المالية ألن ُيلزم بما طلبته الطاعنة من 
سيارة وسائق وخادمة وأجرة كبيرة للمسكن، وأن 
ما حددته محكمة االستئناف من مبالغ نفقة العدة 
ابنتها  ونفقة  حضانتها  وأجرة  ومتعتها  للطاعنة 
الشاملة للمواصالت، يناسب العناصر المنصوص 
عليها في المادة 63 من قانون األحوال الشخصية 
اإلماراتي، ويراعي حالة المنفق والمنفق عليه، وما 

يعيشان فيه من زمان ومكان.
يكون  به  المطعون  الحكم  أن  إلى  وأشارت 
مجرد  كله  النعي  يكون  ثم  ومن  ذلك،  في  مصيباً 
الدعوى،  واقع  في  يدخل  ما  في  موضوعي  جدل 
وتنحسر  الموضوع،  محكمة  فيه  بالرأي  وتستقل 
عنه رقابة المحكمة االتحادية العليا ما يترتب عليه 

رفض الطعن.
وفي التعليق على حكم المحكمة االتحادية العليا 
في هذه القضية، نؤكد أن ما ذهبت إليه المحكمة هو 

عين الصواب لألسباب األتية:
العليا  االتحادية  المحكمة  مبادئ  من  ألن  أوالً: 

رفض طلب مطلقة بنفقات مبالغ فيها 

 �صعد حممد اأبوزيد - باحث قانوين 
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الراسخة أن محكمة الموضوع لها كافة الصالحية 
ولها  الحقيقة  إلى  أقرب  ألنها  الحكم  إصدار  في 
السلطة التقديرية في معالجة كل دعوى على حدة. 
وهذه السلطة نابعة من ضمير القاضي ومن خالل 
تقديره لألدلة المطروحة في الدعوى والحكم على 
أكثر  يراه  ما  الختيار  القانون  بمقتضى  اساسها 
عدالة وهي تخضع لرقابة المحكمة االتحادية العليا.
قانون  من   63 رقم  المادة  وبحسب  ألنه  ثانياً: 

األحوال الشخصية اإلماراتي رقم 28 لسنة 2005
تشمل نفقة المطلقة الطعام والكسوة والمسكن 
والتطبيب والخدمة إن كانت ممن تخدم في أهلها 

وما تقتضيه العشرة الزوجية بالمعروف. 
وحال  المنفق  سعة  النفقة  تقدير  في  ويراعى 
ومكاناً،  زماناً  االقتصادي  والوضع  عليه  المنفق 

على أال تقل عن حد الكفاية. 
في  )المعاينة(  االستكشاف  شهادة  وتكفي 
الحضانة  وأجرة  بأنواعها  بالنفقات  القضاء 
القضاء  عليها  يتوقف  التي  والشروط  والمسكن 
بشيء مما ذكر وبناء عليه تقوم المحكمة فى دعوى 

النفقة بتقدير المبلغ على حسب دخل الزوج.
ثالثاً:  المطلقة الطاعنة في هذه القضية  سواء 
قبل  من  أو  االتحادية  المحكمة  أمام  طعنها  خالل 
االبتدائية  أمام محكمتي  لدعواها  إقامتها  عند  ذلك 
واالستئناف لم تثبت أن للمطعون ضده دخالً غير 
ألف درهم شهرياً   17 بـ  والمحدد  الشهري  راتبه 
التزامات؟  من  عليه  ما  سداد  بعد  له  يتبقى  فكم 
العليا ومن  االتحادية  المحكمة  قالت  كما  وبالتالي 
الزوج  حال  تتسع  ال  االستئناف  محكمة  قبلها 

من  الطاعنة  طلبته  بما  ُيلزم  ألن  المالية  المطلق 
للمسكن،  كبيرة  وأجرة  وخادمة  وسائق  سيارة 
األحوال  قانون  من   64 رقم  المادة  فبحسب 
الشخصية اإلماراتي يجوز زيادة النفقة وإنقاصها 
أو  الزيادة  دعوى  تسمع  وال  األحوال.  لتغير  تبعاً 
إال  النفقة  فرض  على  سنة  مضي  قبل  النقصان 
في األحوال االستثنائية. وتحسب زيادة النفقة أو 
وتتحرى  القضائية.  المطالبة  تاريخ  من  نقصانها 
عمل  لجهة  الشهري  الدخل  إجمالي  عن  المحكمة 
والمنفق  المنفق  ويراعي حالة  أمالكه  الزوج وعن 

عليه وما يعيشان فيه من زماٍن ومكان.
رابعاً: أعادت المحكمة االتحادية العليا من خالل 
االتفاقيات  بأن  التأكيد  القضية  هذه  في  قرارها 
واألحكام الصادرة في دعاوى األحوال الشخصية، 
والمتعلقة بالحضانة والنفقات وتوابعها من طعام 
وإنما  دائمة،  حجية  لها  ليس  ومسكن،  وكسوة 
بحسب  والتغيير  التبديل  تقبل  مؤقتة،  حجيتها 

األحوال، وذلك وفقاً لما تراه المحكمة. 
التي  بالنفقة  المكلف  حال  تغير  يقضى  وأنه 
اتخذت أساساً لتقدير النفقة يسراً أو عسراً أو تغير 
الحالة االقتصادية وتغير الظروف المعاشية وزيادة 

دخل المنفق. 
المطعون  المطلق  الزوج  القضية قدم  وفي هذه 
ولم  الزيادة  تعتريه  لم  راتبه  أن  على  دليالً  ضده 
به  اعتصم  مع  يتعارض  ما  الطاعنة  المطلقة  تقدم 
له  ليس  في  بالزيادة  طلبها  فإن  ثم  ومن  طليقها، 
االتحادية   المحكمة  حكم   يكون   وبالتالي  محل. 

العليا قد أصاب صحيح الواقع والقانون.

خامساً:  قرار  المحكمة االتحادية  العليا  في 
اإلسالمية   الشريعة   مع   متوافق  القضية  هذه  

السمحاء.
ومن المعلوم أن النفقة في الشريعة اإلسالمية 
السمحاء حق مكتسب للزوجة في حالتي استمرار 
الزواج أو لفترة من الزمن ما بعد الطالق، فعن جابر 
بن عبد الله )رضي الله عنه( أن النبي محمد )صلى 
الله عليه وسلم( قال في خطبته في حجة الوداع: 
»فاتقـوا الله فـي النسـاء، فإنكـم أخذتموهـن بأمان 
الله، ولكم عليهن  الله، واستحللتم فروجهن بكلمة 
أال يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلـك 
فاضربوهن ضربـاً غير مبرح، ولهـن عليكم رزقهن 
على  للزوجات  أن  أي  بالمعروف«،  وكسوتهن 

أزواجهن النفقة بالرزق والكسوة بالمعروف. 
 وعن عائشة »رضي الله عنها« أن هند بنت عتبة 
أبا سفيان رجل شحيح  إن  الله  قالت: »يا رسول 
وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إال ما أخذت منه 
الله عليه  النبي محمد )صلى  وهو ال يعلم«، فقال 
وسلم(: »خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف«. أي 
الواجبة لها ولولدها، وهو ما يكفيها  النفقة  مقدار 
استحقاق  على  يدل  وهذا  بالمعروف،  وولدها 
الزوجة النفقة من مال زوجها ومن األولى أن ينفق 

الزوج عليها وعلى عيالهما.
وكل ذلك مرجعه إلى سعة حال الزوج ومقدرته 
القرآن  في  وتعالى  سبحانه  الله  لقوله  ومصداقاً 
ُوْجِدُكم(  ن  مِّ َسَكنتُم  َحيُْث  ِمْن  )أَْسِكنُوُهنَّ  الكريم 
اآلية 6 من سورة الطالق. أي من سعتكم وحسب 

ظروفكم في كل الحاالت.
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آفاق

موضوعات عديدة تشغل اليوم تفكير العالم، 
للوصول  مكان  غير  في  تعقد  متجّددة  وقمم 
إلى إجابة عن سؤال رئيس: إلى أين يذهب بنا 
العالم إذا نحن لم نسيطر فيه قيمياً على التقنية 
الحديثة؟ وهناك صراعات شعواء على منظومات 
لمغادرة  المناسب  الوقت  حان  اتصاليّة  تقنية 
جيلها الرابع القديم لتبدأ جيلها الخامس الجديد، 
أو ما أُطلق عليه )الجي 5(، وهو نظام لالتصال 
الجمادات  سيجعل  والذي  اليوم،  حتى  األذكى 
تتواصل فيما بينها، إذا ما امتلكته إحدى القوتين 
األعظم الواليات المتحدة األمريكية وجمهورية 
الصين الشعبية، وسيطرت على اقتصاد العالم، 
وتحديداً على 40 في المئة منه، والمقّدر بـ 12 

تريليون دوالر.
وإذا اتفقت هاتان القوتان، الدوليتان الكبيرتان 
تقتضيها  تكامل  عملية  في  التشارك  على 
نصيب  فسيكون  ربما،  المرحلية  الضرورة 
في   24.28 بمعدل  األمريكية  المتحدة  الواليات 
المئة والبقية لجمهورية الصين الشعبية. وفقاً 

لقناة )سي أن بي سي( اإلخبارية.
يستحوذ  الذي  هو   )5 )الجي  وموضوع 
اصطلح  ما  إطار  في  العالم  اهتمام  على  اآلن 
بين  الدائرة  التجارية(  بـ)الحرب  تسميته  على 

التفاحة والوردة )أبل وهواوي(. 
وفي غمرة هذه االنشغاالت النوعية والكبيرة، 
وجدت  سياسة،  يكون  أن  يمكن  عما  وبعيداً 
العالم ذات االقتصادات األدنى والقدرات  دول 
األقل، أن عليها االستمرار في محاولة المواكبة 
الجوانب  خصوصاً  التكنولوجية  للمستجدات 

الُملّحة منها، كالتقنية الحديثة وتطورات الذكاء 
المؤهلة  والعناصر  المتسارعة،  االصطناعي 
اندماجاً  األقل  على  لتسجل  المعرفة،  القتصاد 
الرحبة، ولالستفادة  الفضاءات  في هذه  نسبياً 
منها في صوغ مستقبل شعوبها وتقدم بلدانها.

تكنولوجيا من اأجل اخلري 

اليوم  االفتراضي  العالم  )سكان(  عدد  بلغ 
نحو 3.5 مليار ونصف المليار إنسان، وهؤالء 
على  الواقعي  العالم  سكان  من   %45 يشكلون 

كوكب األرض.
مليارين  نحو  )يقطن(  وحده  الفيسبوك  في 
سوف  قريب  وعما  البشر،  من  المليار  وربع 
تتفوق )جمهورية الفيسبوك( في عدد السكان 
على كل من الصين والهند مجتمعتين، ال سيما 
الجديد  االفتراضي  العالم  ذلك  سكان  وأن 
متسارعة  وتيرة  وهي   ،%9 بنسبة  يزيدون 

جداً، مقارنة بنسبة زيادة السكان على الكوكب 
والبالغة 2.4% هذا ما يقّدره االختصاصيون في 

هذا المجال.
العيون  تفتح  بأن  كفيلة  الحجم  بهذا  أرقام 
على حقائق بالغة الخطورة، باإلضافة إلى أنها 
تستدعي االهتمام على أعلى مستوى في العالم، 
ال سيما في ضوء الثغرات الهائلة التي توفرها 
واإلرهاب،  الكراهية  لمروجي  اإلنترنت  شبكة 
األمر الذي تجلى في حوادث عديدة من أبرزها 
مسجدين  على  اإلرهابي  نيوزيلندا  هجوم 
للمسلمين الذين يعيشون في البالد كمواطنين 
نيوزيلنديين بعد هجرتهم من بالدهم األصلية 
والذي  اإلسالمي،  والعالم  العربي  الوطن  في 
جرى بثه مباشرة عبر موقع فيسبوك وشاهده 

الماليين من البشر، أطفاالً ونساء ورجاالً. 
قمة  تنظيم  جرى  المنطلق،  هذا  من  ولعله 
شعار  تحت  باريس  الفرنسية  العاصمة  في 
)التكنولوجيا من أجل الخير( - الدورة الثانية 

للعام 2019.
وللتذكير فإن دولة اإلمارات العربية المتحدة 
التي  الدول  أوائل  ضمن  من  هي  السياق  في 
لتجريمه  قانوناً  له  ووضعت  اإلرهاب  عّرفت 
محتوى  القانون  هذا  وشمل  عليه،  والمعاقبة 
عبر  المختلفة  االجتماعي  التواصل  وسائل 

الحرف والصورة واللون والمادة الفيلمية.
لقد كان مشهد العمل اإلرهابي ضد المسلمين 
وكان  الجميع.  على  مسيطراً  نيوزيلندا  في 
السؤال المحوري هو: كيف يمكن استدراك األمر 
ومنعه من الحدوث ثانية؟، وذلك يتم في العودة 

حممد ح�صن احلربي - اإعالمي وكاتب �صحفي

»جي فايف« .. بين »التفاحة« و»الوردة«

)اجلي 5( ي�صتحوذ على 

اهتمام العامل يف اإطار 

احلرب التجارية بني)اأبل 

وهواوي(
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المسؤوليات  تحديد  في  المتمثلة  األصول  إلى 
الواحد،  العالمي  المركب  شركاء  بين  واألدوار 
والعمل معاً لئال تخرج األمور عن السيطرة أكثر 

مما هي عليه في الواقع المتحرك والمتغير.
الباريسية  الخير(  )قمة  في  عكف  لقد  نعم، 
عالم  في  نظرائهم  مع  عالميون  قادة  تلك، 
التكنولوجيا وتحديداً مسؤولي الشركات الكبرى 
وأمازون،  وتويتر،  وفيسبوك،  )غوغل،  وهي 

ومايكروسوفت، وآي بي أم وغيرها..(. 
قمة  اجتماع  في  السائدة  المناخات  كانت 
الحالي 2019 تختلف عما كانت عليه في  العام 
لم  إذ   ،2018 عام  نفسها  للقمة  األول  االجتماع 
واإلنترنت  التكنولوجيا  عمالقة  بمقدور  يعد 
التذرع  خالل  من  مسؤولياتهم  من  التنصل 
وال  فقط،  تشبيك  منصات  يوفرون  إنما  بأنهم 

يتحملون مسؤولية ما يجري فيها وعبرها. 
فإذا كانت مثل هذه الحجج قابلة للتسويق في 
ما مضى، فإن المخاطر اليوم أكبر من أن تسمح 
بذلك، ألن النار وصلت إلى بيوت الماليين من 
الناس، ولم يعد االنتظار ممكناً بحيث تتكرر مثل 
تلك الفواجع وتلتهم المزيد من األرواح البريئة. 

لئال يبقى ال�صعار �صعاراً

في  الجميع  على  تعيّن  مهم  أمر  ثمة  كان 
قمة باريس 2019 وضعه في مختبر المراجعة 
يتخذه  الذي  الحرية  مفهوم  وهو  أال  الدقيقة، 
بعضهم مدخالً للعبث بمصائر الناس. إن الحرية 
المنفلتة شأنها شأن الكبت المطلق، كالهما يفتح 
صندوق الشرور، ويهيئ تربة خصبة إلذكاء نار 

الكراهية والتطرف للعصف بالحضارة البشرية.
أما الدرس األوقع، والذي يمكن استخالصه 
فهو  مالبسات،  من  سبقها  وما  القمة  هذه  من 
شأنها،  وعال  تطورت  مهما  التكنولوجيا  أن 
فإن اإلنسان هو الذي يجب أن يقودها، وليس 

العكس.
لذلك، فإن االقتراح الذي قدمه مارك زكربيرغ، 
 ،2019 باريس  قمة  خالل  فيسبوك  مؤسس 
اصطناعي  ذكاء  منظومة  تطوير  في  والمتمثل 
تعمل على استشراف المخاطر والتنبؤ بنزعات 
االجتماعي،  التواصل  شبكات  على  الكراهية 
صاحب  يتوقعه  كان  الذي  الحماس  يلق  لم 
المحللين  بعض  أشار  كما  والسبب،  االقتراح، 
اصطناعي،  ذكاء  ثمرة  نفسه  فيسبوك  أن  هو 
ليحل  يأتي ذكاء اصطناعي  أن  المستبعد  ومن 
ما  آخر،  اصطناعي  ذكاء  عن  ناجمة  مشاكل 
القيادة  دفة  يمسك  الذي  هو  اإلنسان  يكن  لم 
التشريع  في  الفاعل  دوره  استعادة  خالل  من 

إلى  يسيء  لن  األمر  وهذا  والرقابة.  والتنفيذ 
العصف  يدرأ  ما  بقدر  الفردية  الحرية  مفهوم 

بالبشر وتدمير الحجر.
أجل  من  )التكنولوجيا  شعار  تجسيد  إن 
 ،2019 باريس  قمة  عليه  انعقدت  الذي  الخير( 
االعتبار  في  تأخذ  نوعية  مقاربات  يتطلب 
واالقتصادية  والتربوية  االجتماعية  الجوانب 

واألمنية وغيرها. 
مجرد  يظل  الشعار  هذا  فإن  ذلك،  وبخالف 

شعار.
العربية  اإلمارات  دولة  في  أنه  والحقيقة 
المتحدة، وبتوجيهات وإشراف حثيث من قيادة 
اإلماراتية  المؤسسات  كانت  الرشيدة،  البالد 
سباقة  واالتصاالت  التقنية  في  المتخصصة 
في الجمع بين وضع االستراتيجيات والخطط 
االستعداد  وبين  المستقبلية  للعناوين  الفعلية 
وتخطيطاً،  وتحليالً،  استشرافاً  الخامس  للجيل 
وقت  من  اتخذ  قد  االستعداد  أن  سّراً  وليس 
مبكر في صوِغ واعتماد أول استراتيجية وطنية 
الحكومة  من  لالنتقال  وذلك  الخامس،  للجيل 
التي تتواصل  الكاملة  الذكية  الحياة  إلى  الذكية 
فيها اآلالت واألجهزة في كل االتجاهات لخدمة 
على دولة اإلمارات  اإلنسان. وهذا ليس غريباً 

السباقة في ابتكار األفكار وسرعة تنفيذها.
عصر  اإلمارات  دولة  تدخل  الروح  وبهذه 
تحديات  من  ذلك  في  ما  بكل  الخامس  الجيل 
ومخاطر وفي مقدمتها مخاطر األمن ومحاذير 
األمان، وهذا يفرق عن االستسالم للذعر السابق 

ألوانه كنتيجة ألخطار غير مؤكدة.

تدخل الإمارات ع�صر 

اجليل اخلام�ض بكل ما يف 

ذلك من حتديات وخماطر
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آفاق

مقاربات  سن  إلى  اإلجرام  معدالت  تنامي  أوعز 
مع  وبالموازاة  اإلبقاء  مع  حصيفة  شرطية  أمنية 
المؤازرة  قصد  األخرى  والمناهج  التقليدي  المسلك 
عديد  أيقنت  لذلك،  وإضافة  بينهم.  فيما  والعضد 
المستند  التقليدي  االقتراب  أن  الشرطية  األجهزة 
وصد  للحد  لوحده  يقوى  يبات  لم  الفعل  رد  على 
على  لزاماً  كان  لذلك  مستوياتها؛  بجميع  الجريمة 
أمنية  مقاربات  عن  والبحث  ابتكار  المعنية  الجهات 
أضحى  ما  خالل  من  وتبلور  تأتى  ما  وهو  نجوع، 
‘الشرطة  بـنهج  وبحثياً  وأكاديمياً  مؤسسيّاً  يعرف 
Intelligence-Led Polic�‘  ’ باالستخبارا هة  تالموجَّ
La police guidée par le renseigne�‘أو )ing‘ )ILP

ment’. والذي عد الحقاً أحد المناهج الخمسة للشغل 
المعلومات  إدارة  على  أساساً  والمبني  الشرطي، 
وإنتاج استخبارات تشغيلية وتعبوية واستراتيجية.. 
الستيعاب  والتوجهات  القرارات  لصانعي  وتقديمها 
والتحوالت  األمنية،  والمنغصات  لإلكراه  جيد 
ثم،  ومن  اإلجرامية؛  البيئات  في  الطارئة  والتغيرات 
تجويد العمل وتحسين تدبير الموارد. لم ينبثق هذا 
المنهج من علة التنامي في إحصائيات اإلجرام فقط، 
وتنفيذية  وعملية  موضوعية  ضرورات  أوجبته  بل 
على  السيطرة  محاولة  أبرزها  من  ولعل  وتقنية، 
الميزانيات المخصصة للحد من الجريمة وذلك بتقزيم 
الكلفة والُكلف، والتوزيع الحصيف للموارد البشرية، 
والمعلومية  التقنية  للطفرات  الجيد  واالستغالل 
وسالسة  المعلومات  رقمنة  ويسر  والمعلوماتية، 
مع  وتشاركها  واستقبالها  وبعثها  عليها  االطالع 

القطاعات المعنية..
ومن جهة أخرى، يتطلب تبني وتنفيذ نهج الشرطة 
الموجهة باالستخبارات وجود رغبة وإرادة سياسية 
بكيفية واضحة وبشكل  المسؤوليات  قوية، وتحديد 
بيّن مع توفر منظام وظيفي وهيكل تنظيمي ألمعيين، 
حقوق  وصون  مهرة،  محللين  توظيف  إلى  إضافة 
وحماية  الخصوصية  في  الحق  واحترام  اإلنسان 
البيانات والمعلومات، وترسيخ مبدأ المساءلة وربطها 
بالمسؤولية.. لكن وفي المقابل، ما تزال عديد الدول 
والخطيرة  الكبرى  الجرائم  على  النهج  هذا  تطبق 
الجريمة  مستويات  جميع  على  تعميمه  دون  من 
ومقاييسها ـ وهي مؤاخذة على هذا النهج الشرطي 
في أولى تطبيقاته ـ لكن هذا ال يعني أن نهج الشرطة 
وهموم  قضايا  يالمس  لم  باالستخبارات  هة  الموجَّ

الشغل الشرطي.

ال�صياق التاريخي وحماولة التعريف

هة باالستخبارات مقاربة ترنو  تعد الشرطة الموجَّ
إلى خلق تدخل استباقي وليس رد فعل، أي التدخل 

قبل وقوع الجريمة.
التدبيري  النهج  لهذا  األولى  اإلرهاصات  كانت 
كانت  حيث  بريطانيا؛  في  المتطور  المفهوم  وبهذا 
شرطة »كينت« صاحبة السبق في هذا البعد األمني 
من  األخيرة  العشرية  بداية  في  وذلك  االستباقي، 
المقاربة  هذه  توسم  وقتها  وكانت  العشرين،  القرن 
بـ»نموذج شرطة كينت«. لكن هذا ال ينفي أن بعض 
الدول وظفت االستخبارات في شغل أجهزتها األمنية، 
للشرطة  التشغيلي  المستوى  إلى  تصل  لم  لكن 

هة باالستخبارات. الموجَّ
تعريف  على  األمني  الدولي  المنتظم  يستقر  لم 
موحد للشرطة الموجهة باالستخبارات، ولعل أساس 
مجموعة  إلى  مباشر  بشكل  يرجع  االستقرار  عدم 
من العوامل، من ضمنها؛ ِجّدة المصطلح على صعيد 
الشغل الشرطي وعلى مستوى الدراسات األكاديمية 
االستخبارات  مفهوم  تباين  إلى  يعود  كما  األمنية. 
بسريتها  يتعلق  فيما  وكذا  الدول،  بين  والمعلومات 
التطبيقات  ورواجها وسريانها. كما يرجع إلى كون 
تختلف  باالستخبارات  هة  الموجَّ للشرطة  العملية 
مجموع  من  يستزيد  من  فهناك  ألخرى،  دولة  من 
معين  جرم  لتفكيك  عليها  المحصل  االستخبارات 
وبيان المخاطر والتهديدات، وهناك من يسترشد بها 
لبلورة رؤية أو رؤى تعبوية أمنية أو خطية، وهناك 

من يراها وسيلة لجمع وتحليل المعلومات..
للشرطة  تعريف  ووضع  إلعطاء  محاولة  وفي 
الشرطة  أنها  عدها  يمكن  باالستخبارات،  هة  الموجَّ
بناء  وتنفيذية  عملية  استباقية  خطوات  تتخذ  التي 
خالل  من  ونقالته  األمني  للوضع  جيد  فهم  على 
تحليل البيانات والمعلومات؛ ومن ثم، رسم التكتيكات 
بجميع  الجريمة  بمجابهة  القمينة  واالستراتيجيات 
تمثالتها ومظاهرها وجغرافياتها واإلعداد واالستعداد 
االستباقيين للحد منها والسيطرة عليها، في إطار من 
المساءلة والوضوح/الشفافية، وبتأطير من القانون.

أن  على  نستدل  التعريف،  هذا  من  وانطالقاً 
شرطية  آلية  هي  باالستخبارات  هة  الموجَّ الشرطة 
وعمليات  الفعلية  وبرامجها  التنبؤية  توقعاتها  تبني 
المتأتية  الجنائية  االستخبارية  السلة  على  تدخلها 
والمنتجة عبر سلسلة محطات، من الروافد والموارد 
واألذرع العاملة على تحديد المطلوب وبيان التكليف، 

المعلومات وفرزها وتثمينها ومعالجتها  واستجالب 
وتحليلها، وصوالً إلى وسمها باالستخبارات، لتصب 
في النهاية إلى خلق تدخالت استباقية تندرج إما في 
السياق التعبوي/التكتيكي/العملياتي أو في السياق 
الخطي/االستراتيجي قبل حدوث الجرم؛ أي تحديد 
مهاريا  وتحليلها  واستيعابا،  فهما  اإلجرامية  البيئة 
على  ومنتجاته  التحليل  نواتج  وتوزيع  واحترافيا، 
التنفيذ  إجراءات  اتخاذ  ثم،  ومن  القرارات؛  متخذي 

وإعمال القانون وإنفاذه. 
وحري بالذكر، أنه على المستوى العربي ال توجد 
تسمية موحدة لهذه المنهجية الشرطية، فهناك بعض 
يستهدي  الذي  الشرطي  »العمل  تسميها  الترجمات 
»الشرطة  عليها  يطلق  من  وهناك  بالمعلومات«، 
ارتأينا  التي تقودها االستخبارات«، وفي مقالنا هذا 

هة باالستخبارات«. تسميتها بـ»الشرطة الموجَّ

هة بال�صتخبارات دعائم ال�صرطة املوجَّ

تعمل األجهزة الشرطية على تجويد شغلها والرقي 
برخصه  للقانون  التام  االحترام  يلزمها  وهذا  به؛ 
كامل  امتثال  وفي  وموانعه،  ومحارمه  وإجازاته 
لمساطره اإلجرائية وآلياته التدبيرية، وتأثيث ترتيب 
وظيفي متطور وسلس؛ وعليه، فعلى الشرطة الراغبة 
في تبني هذا النهج العملي أن تتصف بعدة خصائص، 

ومن أبرزها:
 1 ـ على مستوى مناظم وهياكل األجهزة األمنية

السلم والطمأنينة هو  إلى استتباب  الدافع  يبقى   
المحرك األساس لألجهزة األمنية وهاجسها اليومي؛ 
لذلك فهي تسعى إلى خلق بيئة نجوع وفاعلة لتضافر 
المقاربة  ضمنها  من  األمنية،  المناهج  بين  الجهود 
البعدي،  والحضور  الفعل  رد  على  المبنية  التقليدية 
تدعيم  جوهرها  التي  المجتمعية  الشرطة  واقتراب 
هة  الموجَّ والشرطة  المواطنين..  مع  والتعاون  الثقة 
وتدخالتها  تحركاتها  ترتكز  التي  باالستخبارات 
التطورات  إلى  إضافة  االستخبارات،  على  وعملياتها 
على  سترسى  التي  والالحقة  التالية  والتفاعالت 

مقاربات أمنية أخرى.
هذا التضافر المتوخى والمرجو من هذه المناهج 
الشرطة  منهج  تفعيل  األمنية  األجهزة  على  يفرض 
ضرورة  عنه  يرشح  ما  باالستخبارات،  هة  الموجَّ
والهيكل  الوظيفي  المنظام  داخل  مالمحه  تحديد 
أي  وعلى  وظيفياً،  له  ستُحدد  أي صورٍة  التنظيمي، 

شكل تنظيمي.

ه باالستخبارات العمل الشرطي الُموجَّ
حممد مبخيوا�س

باحث يف �صوؤون ال�صتخبار والإعالم الأمني- املغرب
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الدول  به  تستدل  موحد  أنموذج  هناك  ليس 
هة  الموجَّ بالشرطة  تعنى  جهة  الستحداث 
كلياً  ومختصة  بذاتها  مستقلة  )جهة  باالستخبارات 
أو مصلحة مركزية  أو مديرية  تابعة  أو جهة  بذلك، 
مكلفة بهذا األمر، أو االستفادة واالستعانة مما تراكم 
وَجدَّ من استخبارات لدى أطراف أخرى أو عبر مركز 
مع  شراكات  عقد  أو  واالندماج،  المعلومات  تبادل 
شركات خاصة أو إبرام عقود مع محللين من ذوي 
الدربة والدراية..(؛ وعليه، يبقى التكييف رهينة واقع 
واألوضاع  والثقافي  واالجتماعي  القانوني  الدولة 

الجيوسياسية.
ورغم ذلك، أبدعت بعض الجهات نماذج لالستئناس 
وتبادل الخبرات والتجارب كـ»منظمة األمن والتعاون 
عمل  أنه  أنموذجها  في  ارتأت  والتي  أوروبا«،  في 
يتطلب عدة نزٍل تندرج خمسة منها في إطار المحطات 
الكبرى، وما تبقى تعد إجراءات تابعة. وهناك، كذلك، 
عملي  دليل  وهو  »نيوجيرسي«  شرطة  أنموذج 

للتأسيس والبناء..
هة باالستخبارات. 2ـ  مساند نجوع الشرطة الموجَّ

هة باالستخبارات يستدعي  إن نهج الشرطة الموجَّ
من  ولعل  وااللتزامات؛  المبادئ  من  مجموعة  توفر 
وأن  وداعمة،  صادقة  سياسية  إرادة  توفر  أبرزها 
يحظى هذا المنهج التدبيري بكل ما يلزم لتنفيذه بما 

فيها: 
ـ إعادة تثقيف المناهضين له، أو الذين أدمنوا واقع 

الحال والمتشبثين بالعمل التقليدي.
ـ عضد القدرات على مستوى المجتمع الشرطي، 
والرفع من القدرة والمقدرة التحليلية تدريباً وتدعيماً 

بالوسائل التقنية واللوجيستية.
لتبادل  ومؤسسية  محكمة  سياسة  وضع  ـ 
المعلومات، وتحديد بشكل تفصيلي دور أي متدخل 

في بنية الشرطة الموجهة باالستخبارات.
ـ ضرورة وجود بيئة مواتية لتضافر الجهود بين 

االستخبارات االستراتيجية وخطط الشرطة.
ـ اشتراط أن ينصب جمع المعلومات حول السلوك 

اإلجرامي تحديدا مع حماية الخصوصية.
المواطنين  وإقناع  المجتمعية  الشراكة  إسناد  ـ 

بضرورة وجود هذه اآللية االستخبارية.
على  والمراقبة  الفاحصة  الجهات  إلزام  ـ  
المنتجات  وجودة  رفعة  على  دوري  تثمين  إجراء 

االستخبارية.
الشرطة  عمل  آليات  في  مرجعية  دالئل  إفراد  ـ 
ـ  ـ ولو مكتبياً  هة باالستخبارات؛ حتى يتوفر  الموجَّ
مساند يستفاد بها، سواء على المستوى المؤسسي 

أو على صعيد البحث العلمي واألكاديمي.
 والجدير بالذكر، أنه ال بد من سن قانون للشرطة 
لعملها  تشريعي  وإطار  باالستخبارات  هة  الموجَّ
يساير التشريعات الوطنية والتعهدات الدولية، والذي 
التطبيقية،  والضرورات  الوظائف،  تحدد  بموجبه 
إن  واالستثناءات  والصالحيات،  والمسؤوليات، 
االستخبار،  طلب  في  الحق  لهم  أو  له  ومن  وجدت، 
والضمانات وطرق رفع التظلمات، وآلية المساءلة أو 
المراقبة أو اإلشراف أو المتابعة وتحديد هذه الجهات 

المناط بها هذه المهمة.
باالستخبارات  هة  الموجَّ الشرطة  تستلزم  كما 
توفر نظام مرن وواضح وشفاف وغير معقد، وأن 
العملية  والكفايات  بالمهارات  العامل  الطاقم  يتصف 
الوظيفية.  المستويات  جميع  صعيد  على  والعلمية 
كما تتطلب استغالالً جيداً للتكنولوجيا وما تتيحه من 
التعاون والتحقيق، سواء على  فرص وإمكانيات في 
المستوى الداخلي للجهاز أو باقي القطاعات األمنية 
لذلك  القانوني  السند  توفر  ضرورة  مع  األخرى، 
احتراما لمبدأي حماية البيانات والمعطيات الشخصية 

لألفراد والخصوصية.

حقوق الإن�صان

هة باالستخبارات ال يرتبط  إن بناء الشرطة الموجَّ
فقط بتقنيات التتبع وبالتوزيع الجيد للموارد المالية 
دعائم  على  يرتكز  بناء  إنه  بل  فقط؛  والبشرية.. 
ولعل  النجاح،  نوال  قصد  وحقوقية  قانونية  أخرى 

الدولية  للمعايير  يستجيب  وسط  في  العمل  أبرزها 
اإلنسان  حقوق  حماية  في  الوطنية  والمقتضيات 

والذود على صونها واحترامها.
هة باالستخبارات سؤالي حق  تطرح الشرطة الموجَّ
تلجأ الستعمال  فلما  البيانات.  وحماية  الخصوصية 
التقاط  غرار  على  الخاصة،  الجنائي  البحث  تقنيات 
المكالمات/التنصت وعمليات التسلل وغيرهما، يجب 
أن تتم جميع هذه العمليات وفق التشريعات القانونية 

وموضحة الحيثيات..
المنهج  هذا  من  تتطلب  البيانات  حماية  أن  كما 
ـ  المعلومات  أمن  لمسؤولي  إضافة  ـ  الشرطي 
قد  أيٍد  في  تقع  أن  من  لصونها  الجهد  يضاعف  أن 
تستغلها لالبتزاز أو التشهير.. أو أن تبات على كل 
معينة  لجهات  تسريبها  أو  مجمع..  كل  وفي  لسان 

قصد االستمالة واالستقطاب.

خامتة

تدبير  آلية  باالستخبارات  هة  الموجَّ الشرطة  تعد 
ونهجاً تعاونياً وتفعيالً استخبارياً، ترنو لفهم أعمق 
وأحسن لواقع الجريمة واتجاهاتها. والمراد من هذا، 
للقيادة لوضع قرار رشيد، سواء  العضد  تقديم  هو 
مدققة وممحصة  معلومات  إلى  يستند  آجل،  أو  آني 
وإدراك جيد للبيئة التشغيلية؛ ومن ثم، تفكيك بيئات 
والحد  والسيطرة على حواضنها وتطويقها  الجرائم 

من تمددها.
على  أن  القول،  نافلة  من  وهذا  البيِّن،  من 
الشرطة مداومة الخلق لمقاربات فطنة خصوصاً 
الممتدة  وارتباطاته  السيبراني  البعد  تنامي  مع 
على  الحصول  وسهولة  وزمنياً،  جغرافياً 
ميادين  وتنوع  خالله..  من  جمة  محظورات 
واالتجار  الحدود،  عابرة  خاصة  اإلجرام 
في  المشروع  غير  والبيوع  البشر،  في 
المتعلق  والعنف  المخدرات،  وتجارة  األسلحة، 
وشيوع  األموال،  وتبييض  باأليديولوجيات، 
أدوات التجسس الفردية، والجرائم اإللكترونية.
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الشرطة العالمية

االعتداء على األطفال جريمة بشعة ال تقل في 
خطورتها عن جريمة القتل، ولهذا يجب التصدي 
بقوة لكل من يحاول تشويه حياة أي من هؤالء 

المالئكة الصغار.
التي  الرئيسة  األهداف  أحد  ُيمثل  القول  هذا 
الواليات  في  القانون  تطبيق  أجهزة  تسعى 
الدوريات  شرطة  خاصة  تنفيذها  إلى  المتحدة 
التي وفقاً لطبيعة عملها الميداني تواجه العديد 

من حاالت االعتداء الجسدي على األطفال.
بصفتهم  األمريكية،  الشرطة  أفراد  ويخضع 
الدرع والمنقذ للضحايا، لتدريبات خاصة بهدف 
التعامل الجيد والفعال مع حاالت االعتداء على 
األطفال سواء قبل أو بعد تعرضهم ألي اعتداءات 

 999 - خا�ص

جسدية قد تدمر حياتهم في هذه السن المبكرة.
بها  يمر  التي  التجارب  تعدد  من  وبالرغم 
أن  إال  العملية،  حياتهم  خالل  الشرطة  رجال 
ُتمثل  األطفال  على  االعتداء  لجرائم  مواجهتهم 
لهم بعض الصعوبة إذ إنها تترك في نفوسهم 
التي  السلبية  والتأثيرات  الجروح  من  الكثير 
حاالت  ُمعظم  على  وُيطلق  بسهولة.  تختفي  ال 
»الجرائم  اسم  األطفال  على  الجسدي  االعتداء 
من  بالتهديد  عادة  الضحية  يشعر  إذ  الباردة« 
قبل المشتبه به، كما أنه يعرفه جيداً وال يرغب 
الضحية  أن  إلى  إضافة  به،  األذى  إلحاق  في 
ُيدرك أنه يتحمل بعض اللوم وال يريد الوقوع 
أن  سبق  قد  بعضهم  أن  خاصة  المتاعب،  في 

يتلقى  وعندما  قبل.  من  االنتهاك  لهذا  تعرض 
بوقوع  تخبره  هاتفية  مكالمة  الدورية  رجل 
جريمة ضد أحد األطفال في أحد األماكن فإنه 
يصاب بالكثير من القلق واالزعاج بسبب طبيعة 

هذا النوع من الجرائم الخطيرة.
ويقوم ضباط الدورية بتوجيه اسئلة للجهة 
التي أبلغت عن الجريمة لمعرفة معلومات أولية 
من  والتأكد  الجريمة،  ومرتكب  الضحية  عن 
سالمة الضحية وهل سيحتاج إلى فحص طبي 
الضابط  ذلك  يقوم  النهاية  وفي  ال،  أم  عاجل 

بإبالغ مؤسسات رعاية األطفال بما حدث.
الطفل،  يستجوب  أال  الدورية  ضابط  وعلى 
عقود  وعبر  والتجارب  الدراسات  أظهرت  فقد 

ضحايا الجرائم الباردة
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جيداً  متدربين  غير  قيام ضباط  أن  الزمن  من 
نتائج  إلى  يؤدي  الضحايا  األطفال  باستجواب 
التي  العلوم  من  الكثير  وهنالك  سلبية وسيئة. 
على ضابط الدورية دراستها جيداً لكي يتعامل 
بالشكل  األطفال  على  االعتداء  جرائم  مع 
بالغين  أشخاص  استجواب  أن  كما  المناسب، 
قاموا باإلبالغ عن الحادث سيحدد ما إذا كانت 
المعلومات التي تلقاها ذلك الضابط كافية لفتح 
بالغ حول ما حدث، وإعداد بيان يتضمن أقوال 
الطفل الضحية. وهنالك ثالث نقاط مهمة يجب 
على ضابط الشرطة التركيز عليها عند استقباله 
للمكالمة الهاتفية، وهي معرفة من هو المشتبه 
به ثم هل اليزال ُيهدد الطفل، ومتى حدثت هذه 
تأتي  الطفل  وحماية  سالمة  وألن  الجريمة، 
الدورية  أولويات ضابط  بين  األول  المقام  في 
وقف  أجل  من  جهوده  كل  يبذل  أن  عليه  فإن 
وبشكل  األطفال  لها  يتعرض  التي  االنتهاكات 
مركز  إلى  الطفل  نقل  يعني  قد  وهذا  سريع. 
للرعاية أو إيجاد عائلة ترعاه، وإذا أشار الطفل 
الضحية إلى أنه تعرض لالعتداء الجسدي خالل 
الـ72 ساعة التي سبقت ذلك فإنه يجب إحالته 
إلى الفحص الطبي على الفور، فقد يتم الحصول 
على دليل بوقوع اعتداء عليه، أما إذا كان زمن 
االعتداء قد تجاوز تلك المدة فإنه ُيمكن عندئذ 
تفتقر  وعادة  الطبي.  بالفحص  القيام  تأجيل 
معظم هذه القضايا لوجود شهود أو أدلة مادية 
كاف  وقت  لوجود  حاجة  هنالك  فإن  ولهذا 
الذي  الدورية  فضابط  متكاملة.  قضية  إلعداد 
المشتبه  يعرض  أن  في  يرغب  ال  األمر  يتولى 
الوقت  وفي  تجهيزها  يتم  قضية  هنالك  أن  به 
الخطوة  هذه  على  التأكيد  عدم  يجب  نفسه 
ألسرة الضحية التي تكون لديها الرغبة في عدم 
التأخير في مواجهة المشتبه به، كلما كان ذلك 
أفضل للقضية، كما يجب تشجيع األسرة على 

عدم سؤال طفلها عما حدث معه.

اإجراء املقابلة مع ال�صحية

بعد تقديم التقرير المبدئي عن الجريمة فإن 
الطفل من قبل  هنالك حاجة إلجراء مقابلة مع 
الشرعي، والذي يتعامل  الطب  اختصاصي في 
عادة مع قضايا االعتداء الجسدي الذي يتعرض 
له األطفال ويجب مالحظة أن الشكوك تثار من 
قبل األطفال إزاء أي أسئلة أو اقتراحات توجه 
إليهم، كما أنهم يلجؤون أحياناً إلى إعطاء ردود 
أن  ويجب  األسئلة.  تكررت  حال  في  مختلفة 
الجلوس مع  بالقدرة على  االختصاصي  يتمتع 
الطفل الضحية لساعات والحصول على أقصى 
له،  استجوابه  معلومات خالل  من  يستطيع  ما 
خالل  بالحيادية  أيضاً  يتصف  أن  يجب  كما 
قوياً  مدافعاً  يكون  وأن  المعلومات  تلك  جمع 
عن الحقيقة. ويتطلب البرنامج المتعلق بإجراء 
هذا النوع من المقابالت مكاناً مريحاً وتسجيل 
المقابلة ألغراض تتعلق باألدلة، فتسجيل المقابلة 
يعطيها غطاًء دفاعياً في المحكمة كما يجب على 

المقابلة مثلما  جميع المحققين أن يتعاملوا مع 
أجريت. وقبل بدء المقابلة يجب إحضار الطفل 
للحجرة التي ستتم المقابلة فيها لمنحه الكثير 
الوقت  وفي  عنه،  التوتر  وإلزالة  الطمأنينة  من 

نفسه يتم منع دخول الوالدين إلى الحجرة.

نهج ُموّحد

الطفل  عن  األمريكي  الدفاع  مركز  يضم 
تجنب  إلى  تسعى  التي  البرامج  من  مجموعة 
يتولى  والتي  الجرائم،  األطفال ضحايا  سقوط 
مع  بالتعاون  تعددي  انضباط  فريق  تنفيذها 
وفي  والقضائية.  األمنية  األجهزة  من  العديد 
مدينة سان دييغو بوالية كاليفورنيا األمريكية 
بوميرادو«  »بالومار  مؤسسة  أيضاً  هنالك 
المخصص  ببرنامجها  تشتهر  التي  الصحية 
الجسدية  االعتداءات  من  األطفال  لحماية 
ومساعدة الضحايا منهم، حيث يحظى برنامج 
الستجواب الضحايا الذي تقدمه بشهرة كبيرة 
على  باإلشراف  ويقوم  المتحدة.  الواليات  في 
في  تعمل  التي  ماكليالن  كاثرين  البرنامج  هذا 
هذه المؤسسة منذ خمسة وعشرين عاماً، حيث 
تتعاون في هذا المجال مع أجهزة الشرطة، كما 
أنها ُتعّد أبحاثاً بين الوقت واآلخر عن الجرائم 
واالعتداءات الجسدية التي يتعرض لها األطفال.

رجل  على  الصعب  من  كان  حال  وفي 
الشرطة استخدام برنامج المقابلة واالستجواب 
أن  عليه  فإن  األطفال  من  للضحايا  الجنائي 
الطفل  مع  مقابلة  إجراء  في  نفسه  على  يعتمد 
المطلوبة  المعلومات  على  والحصول  المعني، 
ماكلينان  وُتوصي  ومناسبة.  جيدة  بطريقة 
الشرطة  ضباط  تدريب  استمرار  بضرورة 
على وسائل التعامل الفعال مع قضايا األطفال 

الذين يتعرضون لالعتداءات الجسدية وضمان 
قيامهم بتسجيل تلك المقابالت صوتاً وصورة. 
وعلى ضابط الشرطة في بداية المقابلة أن ُيقدم 
من  كنوع  األول  اسمه  للطفل مستخدماً  نفسه 
التواضع، وأن يخبره بأنه يهدف إلى مساعدته، 
كما أن على الضابط أن يدرك أن معظم األطفال 
في  أنفسهم  يجدون  عندما  بالقلق  يشعرون 
موقف يتطلب وجود رجال الشرطة فيه، كما أن 
إلى أن عدم قدرته على  الطفل  عليه أن يطمئن 

اإلجابة على أي سؤال ليس باألمر الخطير.

اأ�صئلة كثرية

الماضي  في  يخضع  الضحية  الطفل  كان 
مختلفين،  مسؤولين  مع  المقابالت  من  للعديد 
التي  األسئلة  الكثير من  لتوجيه  يتعرض  حيث 
ُتصيبه باإلرهاق واالضطراب والتشتت، ولهذا 
تم اللجوء إلى إجراء مقابلة واحدة معه، والتي 
تكون عادة شاملة وتغطي معظم جوانب القضية 
المرتبطة به، إضافة إلى السماح للجهات المعنية 

بمتابعة المقابلة ومعرفة ما دار بها.
الحواجز  بعض  وربما  تناقضات  تظهر  وعادة 
األطفال،  رعاية  ومؤسسات  الشرطة،  أجهزة  بين 
إال أن جهود الطرفين كانت تتالقى في نهاية األمر 
لهم.  الحماية  وتوفير  األطفال  ُمساعدة  أجل  من 
الشرطية  لألجهزة  األساسي  الهدف  يتمثل  وال 
والقضائية ومؤسسات رعاية األطفال في توفير 
على  العمل  بل  لألطفال،  المدى  قصيرة  حماية 
التعرض  أخطار  عنهم  ُتبعد  التي  السبل  إيجاد 
لجرائم االعتداء الجسدي بشكل مستمر. كما تعمل 
هذه األجهزة على تعقب مرتكبي جرائم األطفال، 
للقانون  المناسب وفقاً  العقاب  نيلهم  والتأكد من 

ولردع من يحاول التورط في مثل هذه الجرائم.
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علي ع�بيد الهاملي
aliobaid4000@yahoo.com

ضفاف

من منا ال يعرف أغنية أم كلثوم الشهيرة »يا مسهرني«؟ 
الشهير سيد  الموسيقار  الكبير أحمد رامي، ولحنها  الشاعر  التي كتب كلماتها  األغنية  كلنا نعرف هذه 

مكاوي، وشدت بها كوكب الشرق عام 1972 في سينما »قصر النيل« بالقاهرة.
كان االعتقاد السائد أن السهر مرتبط بالعشق والغرام، أو بالحالة العاطفية لإلنسان عموماً. وكان بعضهم 
يعتقد أنه حالة صحية، كونه يحفز على اإلبداع، مثل نظم الشعر والكتابة األدبية الجميلة، لكن الدراسات 
الحديثة أثبتت أن قلة النوم غدت مرض العصر لدى الكثيرين. ومن بين الدراسات المهمة التي بحثت في هذا 
الموضوع، كشف عدد من الخبراء األستراليين عما يحدث بالضبط للجسم والعقل عندما ال يحصل المرء على 
قسط كاٍف من النوم في ليلة واحدة، حيث أوضح موقع »Sleep.org« أنه عندما يكون اإلنسان مستيقظاً، فإن 
الدماغ ينتج بنشاط مادة كيميائية تسمى األدينوسين، وهي مادة تتراكم على مدار اليوم لتنتج عنها الرغبة 
في النوم عندما تصل إلى أقصى مستوياتها في نهاية اليوم. وأثناء النوم، يعمل الجسم على التخلص من هذه 
المادة الكيميائية، ما يساعد على االستيقاظ والشعور باالنتعاش واالنتباه، فإذا لم ينم اإلنسان جيداً فقد يجد 
 »Bed Threads« نفسه يقاتل »ضباب الدماغ« كنتيجة لعدم تطهير مادة األدينوسين. فيما قال خبراء في مركز
إن النوم المتقطع في ليلة واحدة له تأثير على وظائف المخ، وخاصة الذاكرة، حيث يقلل النشاط في مركز 
ذاكرة الدماغ الحصين، وهذا يعني أن من ال يحصل على نوم كاٍف في الليل يجد صعوبة في حل المشكالت.

وهناك ما يسمى »نوم الجمال«. وهو مصطلح ربما يبدو غريبا ً، لكنه يشير إلى أن الحصول على نوعية 
نوم جيد كل ليلة له تأثيرات إيجابية على المزاج واإلنتاجية، فضالً عن الحصول على مظهر أكثر جاذبية. 
المنعشة  الخاليا  وكذلك  النمو،  هرمون  من  معين  نوع  إلنتاج  بجد  الجسم  يعمل  النوم،  أثناء  أنه  والسبب 
واإلصالحية، ولكن في حال تقطع النوم بانتظام، فإن إنتاج الكوالجين يتناقص، ما يعني أن البشرة يمكن أن 

تفقد مرونتها وثباتها، وبالتالي فإن النوم يجعلنا نبدو بصحة جيدة وأكثر انتعاشاً.
قلة النوم تؤثر أيضاً، وفق الدراسات، على المنطق. وهو أمر له تأثير غير مباشر على العواطف، ويمكن 
أن تعود الحالة المزاجية وعدم القدرة على تنظيم المشاعر إلى الحرمان من النوم، وهو أمر قد يؤدي إلى 
جملة من المشكالت المهنية المختلفة. وأخيراً فإن األشخاص الذين يفشلون باستمرار في الحصول على 
قسط كاٍف من النوم معرضون لخطر متزايد لإلصابة بأمراض مزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والسكري 

وارتفاع ضغط الدم. ويرتبط الحرمان من النوم أيضاً بمشكالت أخرى مثل زيادة الوزن والسمنة.
بعد هذه الجولة العلمية في أضرار قلة النوم، نعود إلى أغنية أم كلثوم الشهيرة، ونتساءل إن كان الشاعر 
الكبير أحمد رامي قصد من كلمات األغنية بث أشواقه لمحبوبته أم الشكوى من اعتالل صحته، خاصة إنه 
يقول في أحد مقاطع األغنية: »إسأل عن اللي يقضي الليل.. بين األمل وبين الذكرى«، ثم يتساءل: »وهو العمر 
فيه كم يوم؟«. ولكن أّيًاً كان غرض الشاعر، فقد اعتبر النقاد أغنية »يا مسهرني« واحدة من أكثر األغنيات 
العاطفية تأثيراً في الجيل الذي تفاعل معها عندما غنتها سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم في أوائل 
السبعينيات من القرن الماضي، ووصفها األطباء ألصحاب القلوب العاشقة، وسهر معها الجمهور في كل 

مكان داخل الوطن العربي وخارجه، وما زال الكثيرون يسهرون معها حتى اليوم.
ورغم الدراسة العلمية التي تحذر من أضرار قلة النوم، إال أن بعض أنواع السهر محمود وضروري، مثل 
السهر على أمن األوطان والمواطنين، كما تفعل الشرطة التي ُيطلَق عليها العين الساهرة، وكما يفعل جنود 
القوات المسلحة، وكذلك السهر على راحة المرضى في المستشفيات، والسهر من أجل تحصيل العلوم. وهنا 

يحضرنا بيت اإلمام الشافعي الشهير:
بَقدِر الكدِّ ُتكتسُب المعالي

          ومن طلب العال سهر الليالي
نتمنى أن يكون قد اطلع على هذه الدراسة الساهرون ليلة رأس السنة الجديدة، وإن كنا نشك في أنها 
القديم  العام  ليوصل  بخير، من سهر  والجميع  عام  فكل  لها مسبقاً،  التي خططوا  السهرات  عن  ستثنيهم 

بالجديد، ومن نام مبكراً فحافظ على جماله وصحته ومنطقه.

يا مسهرني

تمّلك منزلك في الجادة،
الوجهة العصرية الجديدة في الشارقة

arada.com
800-ARADA (27232)

*تطبق الشروط واألحكام

ذا بوليفارد
 منازل ذكّية على بعد دقائق 	 

من قلب دبي والشارقة

إطالالت رائعة على شارع رئيسي مزين باألشجار 	 
مع باقة من المحال والمقاهي المتنّوعة

نادي صحّي وحوض سباحة مشترك	 

 شقق من غرفة نوم ابتداًء من
 4,500 درهم شهريًا*
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رحلة إلى بغدادرحلة إلى بغداد
))11 من  من 33((

شذرات من مذكرات الرحالة األلماني ماكس 
ماكس  رحلة  كتابه  من  أوبنهايم مستقاة  فون 
فون اوبنهايم من البحر األبيض المتوسط إلى 
الخليج منشورات مركز الوثائق والبحوث في 

أبوظبي.
درس  وقد  كولونيا،  مدينة  من  المؤلف 
الحقوق في ستراسبورغ وبرلين، وأدى الخدمة 
عام  الدكتوراة  كتابة رسالة  وأنهى  العسكرية، 
والجزائر  تونس  زار   1886 عام  وفي   1883
وأساليب  الحياة  نمط  على  وتعرف  والمغرب 
العيش في البالد العربية وتملكه شغف شديد 
الجزء  في  استقر   1892 عام  وفي  باإلسالم 
أشهر  وعاش سبعة  القاهرة  مدينة  من  القديم 
هناك درس فيها اللغة العربية. وفي عام 1893 
خرج في الرحلة التي بدأها من بيروت ثم دمشق 
ثم تدمر ودير الزور ونصيبين والموصل إلى 
أن وصل إلى بغداد ومن هناك إلى البصرة ثم 
بوشهر على الساحل اإليراني وبلدة لنجة وبندر 
عباس ومسقط، إلى أن وصل عدن ومنها إلى 
الساحل الشرقي للقارة األفريقية. وقد اقتطفنا 
من هذه الرحلة الطويلة حديثه عن العراق الذي 
العراق  كان  عندما  هناك،  إلى  وصل  أنه  يبدو 
البحث  واستهل  العثماني.  الحكم  تحت  واقعاً 
بالكتابة عن مدينة بغداد، فجاءت في 25 صفحة، 
ثم انتقل بعدها إلى الحديث عن العراق ما قبل 
اإلسالم، ثم انتقل إلى زمن الدولة العباسية ثم 
الدولة العثمانية. وهذا وقع في 20 صفحة، ومن 
أن  إلى  القديم  بالتاريخ  العرض  سنبدأ  جانبنا 
إلى  بالحديث  نستمر  ثم   1900 عام  إلى  نصل 

النهاية بشكل مختصر.
استهل حديثه عن بغداد قبل اإلسالم، فقال، 
لم يكن لبغداد وجود في التاريخ البابلي القديم 
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ما  بالد  عاصمة  بابل  كانت  إذ  اإلسالم،  قبل 
بين النهرين الكبرى، وبالتالي كانت بابل تلعب 
العباسيون تشييد  أراد  اليوم. ولما  دور بغداد 
عاصمتهم في مكان اسمه »سلوقيا«. كانت هذه 
المدينة قد اختفت ولم يبق منها إال دير يسمى 
سوق البقر وقرية صغيرة تدعى عتيقة تقع غير 
بعيد عن الدير في جهة الشرق. ويقال إن حديقة 
تدعى بغداد شيدها أحد الساسانيين كانت تمتد 
رواية  وهذه  دجلة،  لنهر  الشرقية  الضفة  على 
ربما تستند إلى االسم الذي يعني قسمه األول 
ثم  أي حديقة.  الفارسية  اللغة  في  »باغ«  وهو 
المدينة  مؤسس  عن  بالحديث  المؤلف  ينتقل 

فيقول:

د دار ال�صالم اأبو جعفر املن�صور ي�صيِّ

مؤسس المدينة هو الخليفة العباسي الثاني 
أبو جعفر المنصور الذي نقل مقر خالفته سنة 
وأخصب  أغنى  الموضع وسط  ذلك  إلى  762م 
»دار  المدينة  المنصور  سمى  وقد  المناطق. 
اإلمبراطورية  مركز  أصبحت  التي  السالم« 

وقد  الصين.  حدود  إلى  امتدت  التي  العالمية 
اعتمد المنصور على المنجمين وعلومهم ليتأكد 
من أن هذا المكان سوف يجلب له الحظ بصفة 
مميزة أكثر من مدينة الكوفة أو مدينة الهاشمية. 
المركزي  والمسجد  القصر  شيد  البداية  وفي 
والثكنة العسكرية في الضفة الغربية لنهر دجلة 
وأشرف على بنائها بنفسه، ثم تجمعت المدينة 

وجيء  أحياء  إلى  وتقسمت  المباني  هذه  حول 
من  للبناء  أخرى  ومواد  الجمال  غاية  ببوابات 
دمشق والمدائن وواسط. ثم أنه بنى قصراً آخر 
على ضفة نهر دجلة اسماه قصر »الخلد« وهكذا 
ازدهرت المدينة بين القصرين في كل يوم من 
دون هوادة، ثم أمر ببناء قصر »الرصافة« لولي 
جسور  ثالثة  شيّد  ثم  المهدي،  محمد  عهده 
للنقل بين قسمي المدينة الرصافة والكرخ. وقد 
الذين  الخلفاء  عهد  في  نموها  المدينة  واصلت 
تولوا الحكم بعد ذلك. فقد روى السفراء األلمان 
الخلفاء  عهد  في  مرتين  بغداد  زاروا  الذين 
المباني  العباسيين األوائل، قصصاً عجيبة عن 

الرائعة والعيش الرغيد الذي ال حظوه فيها.
حكم  فترة  عن  بالحديث  المؤلف  ينتقل  ثم 
العباسي،  الخليفة  على  وتسلطهم  البويهيين 
العراق  اكتسح  إذ  945م،  عام  في  وهذا حصل 
جيل من قوم يسمونهم »البويهيون« وهم من 
بقايا الملوك الساسانيين، وكان قائدهم يسمى 
وأسقط   ،945 عام  بغداد  دخل  بويه،  بن  أحمد 
حكم »ابن رايق« وقبل يد الخليفة »المستكفي«، 

روى ال�صفراء الأملان الذين

زاروا بغداد مرتني يف عهد 

اخللفاء العبا�صيني الأوائل، 

ق�ص�صًا عجيبة عن املباين 

والعي�ض الرغيد
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ولكنه أعلن عن نفسه حاكماً للعراق، وراح ينشر 
يحدثنا  الفترة  تلك  هناك. عن  الشيعي  المذهب 

المؤلف فيقول:
»أصبح أفراد من الساللة البويهية حكاماً في 
النهرين وبالد فارس وأمراء مستقلين  بين  ما 
بعضها  على  تشن  دويالت صغيرة  ويحكمون 
أهلية  غارات متواصلة وتخوض حروباً  بعضاً 

بسبب النزاعات العائلية الدائمة«.
حكم  فترة  عن  بالحديث  المؤلف  ينتقل  ثم 
قادها  تركية  قبائل  وهم  للعراق،  »السالجقة« 
وكان  956م،  عام  بغداد  ودخل  بك«  »طغرل 
حكم  وأسقط  »المستكفي«  يومذاك  الخليفة 
دينية.  كسلطة  الخليفة  على  وأبقى  البويهيين 
وعلى خالفة القائم بالله، ثم منح طغرل بك لقب 
الفعلي للعراق، وأعلن  الحاكم  السلطان، وصار 
العراق، وكان ذلك في  السني في  المذهب  عن 

نحو عام 1055م.
وقبل أن نتحدث عن حكم السالجقة للعراق 
العباسية  الخالفة  هيبة  إن  القول  من  البد 
العالم  في  يومذاك  ظهر  إذ  تقريباً،  انتهت  قد 
في  حقه  يدعي  واحد  كل  خليفتان،  اإلسالمي 
مصر  في  الفاطميين  خليفة  وهما  الخالفة، 
وخليفة األمويين في األندلس. يقول المؤلف عن 

حكم السالجقة في العراق:
الخليفة  ووضع  بغداد  وضع  تحسن  »لقد 
القبائل  من  األتراك  السالطين  تولى  عندما 
بذلك  وانتهت  الحكم،  مقاليد  السلجوقية 
الجنود  بين  العاصمة  في  الدائمة  االضطرابات 
السني  والخليفة  جهة  من  الشيعة  البويهيين 
فقد  لذلك  أخرى..  جهة  من  السني  والشعب 
األمور  أن  إال  وتقدير.  باحترام  الخليفة  عاملوا 
تغيرت بعد وفاة »ملك شاه« وهو آخر وأعظم 
عندما  الخالفات  السالجقة، فظهرت  السالطين 
تولى األمر السلطان مسعود، وهكذا بدأ العهد 
المغول  ظهر  أن  إلى  باالضمحالل  السلجوقي 
الذين اكتسحوا بغداد وأسقطو الدولة العباسية 
بالكامل، وكان ذلك على أيام الخليفة المعتصم 

الذي أعدمه هوالكو عام 1258م«.
ويحدثنا المؤلف عن حكم المغول في العراق، 

تحت عنوان:

املغول يدمرون بغداد

قاصدة  المغول  جيوش  جحافل  تحركت 
بغداد سنة 1257، وأخذ جزء من القوات طريقه 
عبر الضفة الغربية لنهر دجلة، في حين عسكر 
للمدينة، وبعد  الجانب الشرقي  »هوالكو« في 
جميع  وأسلم  الخليفة  استسلم  أسابيع  ثالثة 
األقل،  على  بحياته  النجاة  أمل  على  كنوزه 

أهله  من  كبير  وعدد  أبنائه  مع  أعدم  أنه  إال 
المدينة على  في  المغول فساداً  وذويه، فعاث 
غير  منها،  جزءاً  وأحرقوا  يوماً  أربعين  مدى 
بإعادة  وباشر  ذلك  بإيقاف  أمر  هوالكو  أن 
مقابل  وفي  المدينة،  أحياء  من  دمره  ما  بناء 
العباسيين  الخلفاء  ومقابر  أضرحة  دمر  ذلك 
الدولة  سيادة  انتهت  وهكذا  كامالً،  تدميراً 
العباسية التي امتدت على مدى خمسة قرون، 
وبذلك اندثرت قيمة بغداد. والشك أن األحداث 

الكثيرة ومحاصرة بغداد واضطرابات الجنود 
كان  هذا  كل  المختلفة،  المذاهب  وصراعات 
من شأنه إضعاف الدولة العباسية قبل نزول 
كذلك  الحال  وبقي  المغول.  بقدوم  الكارثة 
إلى عام 1295، عندما أعلن أحد أمراء المغول 
ودخل  العراق  في  استقالله  »غازان«  ويدعى 
هو وجيوشه كافة في دين اإلسالم وأطلق على 
بين  توزاناً  بذلك  وأوجد  محمود،  اسم  نفسه 

المنتصر والمهزوم«.
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زمان الوصل

د. محمد رضوان الداية
كاتب وأستاذ 

األدب األندلسي والمغربي

أسهم المستشرقون اإلسبان في العصر الحديث 
األندلسية ونشرها من جهة،  النصوص  تحقيق  في 
األدب  المختلفة في  األندلسية  القضايا  وفي دراسة 
أهل  بإبداع  يتعلق  ما  سائر  وفي  الفكر،  وجوانب 

األندلس في العلوم والفنون ومناشط الحياة.
وكان لألدب واألدباء في جانبي  الشعر والنثر في 
األندلس نصيب كبير من اهتمام أولئك المستشرقين 
أندلسي-  تراث  أنه  على  تراثنا  إلى  نظروا  الذين 
المنشورة  األندلسية  النصوص  وكانت  إسباني. 
بعض  ليقدم  كافية  المتقدمة  الطباعة  مراحل  في 
المستشرقين اإلسبان رؤاهم ومطالعاتهم في األدب 

األندلسي عامة، وفي بعض أعالمه البارزين أيضاً.

»1«
يكتب  وقد  غومس«  غارثية  »إميليو  هؤالء  ومن 
اسمه: »غومز« في صورته العربية، وهو من أشهر 
سنة  غومس  خلف  وقد  األندلسيات.  في  الباحثين 
وفاته،  بعد  بالنثيا  جنثالث  آنخل  المستشرق   1949
وصار عميد المستشرقين اإلسبان، وكان عضواً في 
العربي  األدب  وأستاذ  اإلسبانية  الملكية  األكاديمية 
في جامعة مدريد، ورئيس تحرير مجلة »األندلس« 
أكبر مجلة علمية مخصصة لدراسات تاريخ اإلسالم، 
وحضارته في غرب البحر األبيض المتوسط وكان 
غومس قد التحق سنة 1917 بقسم الدراسات العربية 
في جامعة مدريد، ونال فرصة الرحلة إلى المشرق 
ولقي  مصر،  في  ودرس  علمية،  مهمة  في  العربي 
عدداً من كبار العلماء فيها مثل شيخ العروبة زكي 
باشا، والدكتور طه حسين، وتمكن من اللغة العربية، 
في  تدرج  ثم  الدكتوراه،  ونال  مدريد،  إلى  عاد  ثم 
وحاضر  واسعة،  شهرة  ونال  األكاديمي،  التسلسل 
وكان  األندلسيات.  في  مرجعاً  وصار  بلده،  خارج 
جامعة  في  العربية  اللغة  أستاذ  وظائفه:  جملة  في 
غرناطة. وترك »غومس« عدداً من المؤلفات أكثرها 
في  معروفاً  شاعراً  وكان  األندلسية،  القضايا  في 

بمآثر  اإلسبان  تعريف  في  أثر  له  وكان  إسبانيا. 
العرب وأدبهم.

ومن هذه الكتب واحد عنوانه: »الشعر األندلسي: 
بحث في تطوره وخصائصه، صدر باإلسبانية سنة 
  1952 سنة  مؤنس  حسين  الدكتور  وترجمة   ،1949
وطبع أكثر من مرة في القاهرة. وترجم الكتاب أيضاً 

إلى لغات أخرى كالفرنسية واإليطالية.

»2«
بين الدكتور مؤنس أهمية الكتاب، ومزايا مؤلفه، 
أربع خصائص تؤهله  لغارثيا غومس  اجتمعت  فقد 
باللغة  واسع  علم   :1 األندلسي  الشعر  في  للكتابة 
العربية، وتمكن من أصولها وتاريخها وخصائصها 
2: إحساس شعري وإدراك  فني دقيق 3: منهج علمي 
فهذه  واسعة.  إنسانية  وثقافة  رحيب  أفق   :4 دقيق 
المزايا أتاحت للمؤلف تقديم كتاب ذي أهمية علمية، 
صادر عن ذوق أدبي نقدي مرهف، وأتاحت للمترجم 

نقله إلى القارئ العربي.
هذه  هو  أحدهما  قسمين  من  مؤلف  والكتاب 
الدراسة األدبية النقدية في الشعر األندلسي، والثاني 
على  تطبيقاً  تعد  منتقاة  أندلسية  شعرية  مختارات 
غومس  غارثيا  ترجم  وقد  لها.  وتكميالً  الدراسة، 

األشعار العربية المختارة إلى اإلسبانية: لغته األم.
الثاني هي ألبي  القسم  اختارها في  وأول قطعة 

الحسن علي بن غصن، قال فيها:
وما هاجني إال ابن ورقاء هاتفٌ

                   على فنن بين الجزيرة والنهر
حمامة  »ابن  طائر  الشاعر  عواطف  هيج  والذي 
جمالية  الطائر صفات  ولهذا  اللون«  رمادية  ورقاء: 

مختلفة:
مفستق طوق، ال زوردي كلكل

                  موشى الطلى أحوى القوادم والظهر
أدار على الياقوت أجفان لؤلؤ

               وصاغ من المرجان طوقاً على الثغر

حديد شبا المنقار داج كأنه
              شبا قلم من فضة مد في حبر

توسد من فرع األراك أريكة
              ومال على طّي الجناح مع النحر

المختلفة  ألوانه  في  عالية  صفات  له  طائر  فهو 
طوق  له  وأوصافه.  شكله  في  المتناسقة  األنواع، 
سمراء  وقوادم  الزوردي،  وكاحل  اللون،  فستقي 
إطار  له  ومنقار  كالؤلؤ  وأجفان  كالياقوت  وعيون 
ذهبي اللون، وهذا المنقار قوي »حديد« أسود، هذا 

الطائر اتخذ من شجرة األراك مكاناً للتنزه.
وربط الشاعر بين هذا الطائر الرائع األلوان، وكأنه 
االطائر  إن  فقال  وشخصه،  حاله  وبين  أسطوري 

تعاطف معه:
ولما رأى دمعي مراقاً آرابه

             بكائي، فاستولى  على الغصن النضر
ً وحث جناحيه وصفق طائرا

            وطار بقلبي حيث طار، وال أدري!...

»3«
مهد غارثيا غومز لدراسته عن الشعر األندلسي 
المشرق  في  الشعر   تطور  عن  موجزة  بمقدمة 
العربي. لقد كان الشعر العربي في العصر الجاهلي، 
إلى  النبوي  العصر  »من  اإلسالمي  العصر  وفي 
يمثل حياة العربي  آخر العصر األموي« كان شعراً 
المرتبط بالبيئة البدوية، والبيئة العربية غير المعقدة 

أيام العصر األموي. 
لقد كان الشاعر لسان القبيلة، وكان الشعر مجاالً 
لوصف البيئة البدوية في أحوالها ونباتاتها ورمالها 
وواحاتها ثم صار الشاعر - كما قال غومس- مداحاً 
مأجوراً »آي متكسباً« أو هاجياً مثيراً للعداوات، ولم 
الجمال..  البارعة  الحرة  البدوية  تلك  حبيبته  تعد 
وانتقل الشاعر إلى أجواء القصور والمجالس وأهل 
من  الشعر  إليه  وصل   ما  والحظ  والترف.  الغنى 
وصف  الحياة الجديدة، وإغراق الشعراء في تنميق 

رؤية استشراقية في الشعر األندلسي 
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وتلقائيته«.  القديمة  بساطته  »بعد  وتزيينه  الشعر 
العباسيين  الشعراء  كبار  بعض  عودة  إلى  وأشار 
إلى األصول القديمة كأبي تمام والبحتري، ومن ثم 
المتنبي، وهو كما قال غومس »أعظم شاعر أطلعته 

العربية بعد اإلسالم«.
المشرق  في  الشعر  حركة  في رصد  واسترسل 
إلى أن دخل الشعر العربي كثير من الزخرف والزينة 

فأفقده كثيراً من جدته وبهجته وتجدده.

»4«
في  والغرب  »الشرق  عنوانه  فصل  في  وبحث 
طرحهما:  لسؤالين  جوابين  عن  األندلسي«  الشعر 
ماذا أخذ الشعر األندلسي من المشرق؟ وماذا أعطى 
أعطى  المشرق  إن  قال:  المشرق؟  األندلسي  الشعر 
األندلس الشعر »القديم« يعني التراثي الكالسيكي« 
الصحراء،  في  نشأ  الذي  القصائد  شعر  الرائع: 
الداخل  الرحمن  عبد  نظمها  من قطعة  وضرب مثالً 
بعد أن أنشأ دولة أموية جديدة، واستقر في األندلس، 

وهي قوله:
يا نخل أنت غريبة مثلي

            في الغرب نائية عن األهل
أبكي، وهل تبكي مكممة

             عجماء لم تطبع على جبلي؟
»النخلة ال تفصح وال تتكلم كاإلنسان« ثم قال:

لو أنها تبكي إذن لبكت
             ماء الفرات ومنبت النخل

لكنها ذهلت وأذهلني
           بغضي بني العباس عن أهلي!

وأكد اختالط عناصر الشعر في األندلس بعناصر 
الشعر المشرقية، وتوقف عن الحكم على تمييز بعض 
للزمن. وهو  الخيوط من بعضها اآلخر، وترك ذلك 
يريد ظهور اآلثار الجديدة من النصوص األندلسية 
في الشعر والنثر، فإنها مرة بعد أخرى تبين وتفسر، 

وتضيء الطريق.
وأما عطاء األندلس للمشرق في الفنون المنظومة 
فكان في فن الزجل وفن الموشحات. وهما نمطان 
هناك،  وتطورا  األندلس،  في  وظهرا  نشأ  النظم  من 
وقلدوا  المشارقة،  فتقبلهما  المشرق،  إلى  انتقال  ثم 

الموشح والزجل، وألفوا في ذلك الكتب الكثير.

»5«
كتابه  فصول  في  غومس  غارثيا  استعرض 
األخرى حركة الشعر في األندلس مع توالي األعصر 
التاريخية: عصر اإلمارتين »قبل دخول عبد الرحمن 
الذي  الناصر  عبدالرحمن  زمن  إلى  دخوله  وبعد 

تسمى بالخالفة 316هـ«.
المدة تياران في الشعر: أحدهما  وظهر في هذه 
الشعر  والثاني:  العرب،  وطريقة شعر  األوائل  يتبع 
المحدث الذي ظهر في الشرق مع العصر العباسي، 
ومن شعراء األندلس من النهج الثاني: يحيى بن حكم 
الغزال أول سفير أندلسي قصد إلى أوروبا »بيزنطة 

- القسطنطينية«.
الموسيقي  »زرياب«  أثر  »غومس«  ورصد 
الموسيقى  الفنية،  الحركة  في  المبدع  البغدادي 

والغناء، وما تبع ذلك من أثر في النصوص الشعرية، 
ومن ثم: ظهور الموشحات.

وتوقف في عصر الخالفة عند ابن شهيد صاحب: 
»التوابع والزوابع« وابن حزم، ونقل من شعريهما، 
والتنويه  كتبه،  وذكر  حزم  ابن  وصف  في  واطنب 
بوجوه نشاطه الكثيرة، ونقل من شعره قوله »وابن 

حزم هنا يتحدث عن نفسه«:
لم تستقر به دار وال وطن

            وال تدفأ منه قط مضجعه
كأنما صيغ من رهو السحاب فما

               تزال ريح إلى اآلفاق تدفعه
والشعر ثابت في كتابه النفيس: »طوق الحمامة« 
ووصفه غومس بأنه طاقة زهر أريجة »عطرة« من 
النفسي  والتحليل  الشعر،  ومقطعات  األقاصيص 
الخلقي للحب...« ورصد من شعر ابن حزم قطعاً من 

غير المألوف في الشعر األندلسي كقوله في قطعة:
أمن عالم األمالك أم أنت إنسي؟

               أبن لي فقد أزرى بتميزي العي

وهي داخله في فلسفة عميقة من أحوال الحب.
األندلسي  الشعر  في  مطالعاته  »غومس«  وتابع 
والمرابطين،  الطوائف،  عصر  التالية:  األعصر  في 
غرناطة.  أصحاب  األحمر  بني  وعصر  والموحدين، 
وقد ظهرت ثمرات العصر األموي »138 - 422« في 
زمانهم، واسترسلت بعد ذلك في ظهور شعراء كبار 
أيام الطوائف والمرابطين كابن زيدون، والمعتمد بن 
عباد، واألعمى التطيلي، وظهر أبرع وصافي الطبيعة 
عند العرب »ابن خفاجة« »ث: 533هـ« وتكونت حوله 
جماعة اتبعت نهجه الفني، وصدح صوت الوشاحين 
ونضج  غرناطة،  أيام  آخر  إلى  األموي  العصر  منذ 
العرب  المشرق. وفي عصر  إلى  الزجل، ورحل  فن 
لسان  فيهم:  كبار  ووشاحون  شعراء  ظهر  األخير 
الدين بن الخطيب وابن زمرك وابن خاتمة واألمير 

يوسف الثالث.
وصار للشعر األندلسي مع الزمن سماته وأعالمه 
وخصائصه وإن ظل - وهذا طبيعي- موصوالً في 

خصائصه العامة بالشعر العربي في المشرق.

 المستشرق  غومس
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إقرار معالي وزير الداخلية 
لنظام منح اإلجازات 

الدراسية ملنتسبي قوة 
الشرطة واألمن، يأتي 

تعبيراً عن املستقبل الذي 
نتطلع إليه، ونعمل من 
أجله. فمع كل التقدم 

الذي حققه جهاز الشرطة 
واألمن في دولتنا على مدى 

السنوات املاضية، فإن 
هناك اتفاقاً بني اجلميع 

على أننا لم نحقق بعد كل 
ما نصبو إليه، وال زلنا في 
حاجة إلى بذل الكثير من 
اجلهد، وتوفير الكثير من 

اإلمكانيات.

مختارات مما نشرته مجلة
»الشرطة« خالل عقودها 

األربعة املاضية

إعداد: موزة احلمادي

األرشيف

قال يوسف الشمري مدير فرع المرور بأبوظبي، بالرغم 
من كثافة المرور في العيد، فقد انخفضت نسبة الحوادث 
استعداداتنا  كانت  فقد  السابقة،  األعياد  مع  بالمقارنة 
هذه المرة كبيرة، حيث تم إلغاء جميع اإلجازات لتوفير 
الدوريات  السير، وتكثيف  لتنظيم عمليات  الالزمة  القوة 
على الطرق الداخلية والخارجية، وتشديد الرقابة عليها، 
ونتيجة لذلك زاد حرص الناس ومراعاتهم لقواعد السير 
والمرور، وبالتالي انخفض معدل الحوادث إلى حد كبير.. 
فقد بلغت جملة الحوادث خالل عطلة العيد 45 حادثاً فقط 
منها 32 حادث صدم و11 حادث تدهور و2 دهس، وأسفر 

عنها ثالث حاالت وفاة و18 إصابة.
وعن األسباب المؤدية لهذه الحوادث يقول مدير فرع 

المرور: 
معظم هذه الحوادث نجمت عن عدم االنتباه واإلهمال 
تحت  والقيادة  السرعة  وجنون  السواقة،  في  والطيش 

تأثير الخمر، وعدم اتباع قواعد السير على الطريق.
واختتم حديثه قائالً:

الكبيرة  بالمسؤولية  منهم  شعوراً  المرور،  رجال  إن 
من  للحد  بوسعهم  ما  كل  يبذلون  عاتقهم،  على  الملقاة 

حوادث المرور، ونأمل أن يتعاون المواطنون وتتضافر 
الحوادث  تقليل  للعمل على  المرور  جهودهم مع شرطة 

حماية ألنفسهم ولسائر مستعملي الطريق.

اللجنة العليا ألسبوع املرور لعام 1981

أصدر معالي وزير الداخلية قراراً بتشكيل اللجنة 
المقدم  برئاسة   1981 لعام  المرور  ألسبوع  العليا 
سعيد سمسوم مدير عام الشرطة بالفجيرة وعضوية 
العالقات  إدارة  ومدير  باإلمارات  المرور  مديري 

العامة بالوزارة.
أسبوع  لتنظيم  التحضير  اللجنة  هذه  وتتولى 
ومتابعة  لذلك  الالزمة  الخطط  ووضع  المرور، 
هذا  المرور  أسبوع  يبدأ  أن  المقرر  ومن  تنفيذها.. 
أوصت  الذي  الموعد  وهو   ،1981/3/26 في  العام 
الجمعية العربية للوقاية من الحوادث بأن يجري فيه 

تنظيم يوم المرور العربي.

مدير فرع املرور بأبوظبي: تنظيم املرور جهد ال يتوقف
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شرطة اإلمارات تحتفل بيوم الشرطة العربية
تكريم الشرطة المثاليين والمتعاونين مع الشرطة

الشرطة  يوم  بمناسبة  احتفاالً  الداخلية  وزارة  أقامت 
العربية، الذي يجري االحتفال به في كل عام على المستوى 

العربي في الثامن عشر من ديسمبر في كل عام.
وقد أقيم االحتفال تحت رعاية سعادة العميد حمد سعيد 
مدير عام الشرطة بأبوظبي وحضره جمع كبير من ضباط 

وزارة الداخلية واإلدارة العامة للشرطة بأبوظبي.

كما شارك في االحتفال معالي الدكتور  أحمد محمد 
بجمهورية  األسبق  االجتماعية  الشؤون  وزير  خليفة 
القومي  المركز  إدارة  مجلس  وعضو  العربية  مصر 
للبحوث االجتماعية والجنائية ورئيسه السابق، حيث 
ألقى محاضرة حول موضوع الجريمة بين الحاضر 

والمستقبل.

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
كلية الشرطة تحتفل بتخريج الدفعة الثانية لمرشحي الضباط

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب  العهد  ولي  نهيان 
أقيم حفل تخريج الدفعة الثانية من مرشحي ضباط كلية 

الشرطة بأبوظبي، والدورة الثانية لفنيي االتصاالت.
وشهد الحفل سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان 
بن  والشيخ حمدان  الشرقية،  المنطقة  في  الحاكم  ممثل 
هزاع  والشيخ  الخارجية،  وزارة  وكيل  نهيان  آل  زايد 
رئيس  الظاهري  بن سرور  نهيان وسلطان  آل  زايد  بن 

المجلس االستشاري الوطني.
وكبار  والوزراء  الشيوخ  من  عدد  الحفل  شهد  كما 
واللواء  وعسكريين،  مدنيين  من  بالدولة  المسؤولين 
زكي بدر وزير الداخلية بجمهورية مصر العربية والوفد 
المرافق له الذي كان يزور البالد وعدد من المدعوين من 
الدبلوماسي  السلك  وأعضاء  اليمنية  العربية  الجمهورية 
وكبار  الخريجين  أمور  وأولياء  واألجنبي  العربي 

الشخصيات العامة.

استقبلت دولة اإلمارات عاماً 
جديداً بأقدام راسخة على 

طريق املستقبل، الذي رسمته 
قيادتها، ويعمل من أجله 

شعبها.
االحتفال باليوم الوطني 
استطاع أن يبرز القاعدة 
القوية التي يرتكز عليها 
كيان الدولة في مختلف 

مجاالت التقدم.. ولم يكن 
العرض العسكري الكبير 

مجرد استعراض للقوة، وإمنا 
كان دليالً على املستوى الذي 

استطاع شعبنا أن يرتقي 
إليه، بفضل توجيه قيادته، 

ونتيجة جهده وعمله.
كما لم يكن العرض الشبابي 

والطالبي أقل داللة على 
الصورة  املشرقة الزاهية 
للحاضر واملستقبل معاً.
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احتضنت أبوظبي، أواخر 
شهر ديسمبر املاضي، القمة 

السادسة والعشرين جمللس 
التعاون لدول اخلليج العربية 

»قمة فهد«، التي افتتحها 
صاحب السمو الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس 
الدولة »حفظه اهلل ورعاه«.. 
وانعقدت أعمالها على مدى 
يومني متعاقبني، ليخرج قادة 
دول اجمللس بقرارات غاية في 

األهمية في هذه املرحلة 
الدقيقة من تاريخ املنطقة 

والوطن العربي.

2
0
0
6

وزارة  وكيل  الشعفار  عبدالله  سيف  اللواء  سعادة  قام 
الداخلية، بزيارة إلى مقر قيادة قوات األمن الخاصة الجديد 
بالذيد في الشارقة، يرافقه سعادة اللواء خليفة حارب الخييلي 

وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون اإلدارة والتخطيط.
وكان في استقبالهما سعادة العميد سالم محمد المزروعي 

قائد قوات األمن الخاصة ومديرو وحدات القيادة.
قيادة  بمبنى  المختلفة  األقسام والفروع  الزيارة  وشملت 
القيادة  تعتزم  التي  والمنشآت  الجديد  الخاصة  األمن  قوات 

تنفيذها حالياً. 
ووجه سعادة اللواء سيف الشعفار بضرورة اإلسراع في 
إنجاز المشروعات الجديدة والتي تواكب مسيرة التطوير في 

وزارة الداخلية.

استقبل سعادة العقيد أحمد ناصر الريسي مدير عام 
المستشار  أبوظبي، سعادة  المركزية بشرطة  العمليات 
والشؤون  العدل  وزارة  وكيل  العوضي  عبدالرحيم 
المرافق  والوفد  الدولي  للتعاون  المساعد  اإلسالمية 
بين شرطة  اآللي  الربط  لدعم سير مشروع  وذلك  له، 

أبوظبي والنيابة.
بيئة  خلق  ضرورة  على  االجتماع  في  الطرفان  واتفق 
خاللها  من  يتم  والنيابة  الشرطة  بين  نموذجية  تشغيلية 

تطبيق جميع بنود الربط اآللي وعقد اجتماع أسبوعي بين 
أعضاء مشروع الربط. كما تم تحديد برنامج زمني للتطبيق 

النهائي واالنتهاء من المشروع شامالً.
السيد  بمكتبه  الريسي  ناصر  أحمد  العقيد  استقبل  كما 
لنظم  أبوظبي  لجنة  رئيس  المنصوري  الجح  راشد 
المعلومات والسيد وليد أحمد المهيري عضو اللجنة حيث 
تم خالل اللقاء استعراض الخطوات التطويرية التي قطعتها 

شرطة أبوظبي في المجاالت التقنية.

الشعفار يتفقد املبنى اجلديد لقيادة قوات األمن اخلاصة

استعراض مراحل تنفيذ الربط اآليل بني الرشطة والنيابة
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بدايات

وفد من وزارة الداخلية برئا�سة املقدم حميد علي �سيف يقوم بجولة ا�ستطالعية لل�سرطة الفرن�سية عام 1981.

العقيد �سامل التاجر نائب مدير �سرطة العني، ي�سهد تخريج دفعة جديدة من مركز تدريب ال�سرطة بالعني عام 1981.
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نساء في الميدان

التميمي:
الروايات واألفالم البوليسية تستهويني!

نجمة حلقة نساء في الميدان لهذا العدد هي 
المدرب مريم أحمد جاسم التميمي، والتي تحمل 

شهادة الدبلوم في التصميم الداخلي.
عام  في  الشرطي  بالمجال  التميمي  التحقت 
2011، ومنذ ذلك الوقت إلى اآلن، وهي تمارس 
القيادة  في  الرماية  قسم  في  الوظيفية  مهامها 

العامة لشرطة أبوظبي.
وعندما سألتها لماذا اخترت المجال الشرطي، 
بطفولتي،  عالقة  له  الموضوع  قائلة:  أجابت 
تعلقت بالعمل الشرطي منذ الطفولة، كنت دائماً 
نقاط  معرفة  الجريمة،  عالم  أخبار  تتبع  أحب 
الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى طرق الجريمة، 
وكنت شغوفة بتتبع أعمال رجال الشرطة في 
سعيهم الحثيث لمواجه أي جريمة، لهذه كانت 

الروايات واألفالم البوليسية تستهويني.
هو  الشرطة  عالم  أن  وجدت  كبرت  وعندما 
وقررت  منه،  جزءاً  أكون  أن  أريد  الذي  العالم 
الخوض في المجال الشرطي، واخترت الرماية 

كوظيفة وحلم في ذات الوقت.
مثابرة  إنسانة  التميمي  أحمد  مريم  المدرب 
وهي  أهدافها،  لتحقيق  دائماً  تسعى  ومجتهدة 
ما  دائماً  الحياة  اإليجابية في  النظرة  أن  تؤمن 
متوازن  بشكل  للحياة  الصحيح  الطريق  تكون 
الكثير  تعطي  اإليجابية  الروح  ألن  وإيجابي، 
من الطاقة واألمل والطموح وكل هذا يعتبر من 

أسرار النجاح و التميز.
وعن الجوائز واألوسمة التي حصلت عليها، 
من  العديد  على  حصلت  التميمي:  مريم  قالت 

في  األولى  المركز  من  والعديد  التميز،  أوسمة 
كثير من النشاطات والمسابقات.

هوايتي  قالت:  التميمي،  مريم  هواية  وعن 
أهوى  فأنا  وظيفتي،  مجال  عن  تماماً  بعيدة 
األلوان  عوالم  في  واإلغراق  والتصميم  الرسم 
أن  يستطيع  الذي  الرصاص  والقلم  والفرشاة 
بالطبع  هذا  ألحالمنا،  موازية  حياة  لنا  يقدم 
بجانب الرياضة بكل أنواعها، خصوصاً رياضة 

المشي والرماية والسباحة.
العمل  التميمي  مريم  قالت  أحالمها،  وعن 
علمني  الرماية  مجال  وخصوصاً  الشرطي، 
حتى  وبالتالي  لشخصيتي،  وأضاف  الكثير 
نظرتي لألحالم والطموحات اختلفت، أصبحت 
للعمل  شغفاً  وأكثر  تركيزاً  وأكثر  دقة  أكثر 
أكثر  أصبحت  اآلن  أحالمي  والتميز،  والحياة 
هناك  يكون  أن  جداً  ويصعب  وجماالً،  اتساعاً 
إنسانة  أكون  أن  أحلم  اآلن،  ألحالمي،  سقف 
مميزة في مجتمعي وفي وظيفتي، وأن أتعلم كل 
يوم وافتح مداركي لكل إضافة نوعية من شأنها 

أن تساعدني في التميز والنجاح.
التميمي  مريم  تقدمها  التي  النصيحة  وعن 
الطريق  قالت:  الشرطي،  علىالعمل  للمقبالت 
للعمل  المقبالت  على  ممتاز،  خيار  العسكري 
والمثابرة  والصبر  بالمسؤولية  التحلي 
واالجتهاد والمحافظة أيضاً على اللياقة البدنية 
تركز  وعيونهن  دائماً  العمل  المناسبة، وعليهن 
وعلمها  اإلمارات  دولة  اسم  على  الحفاظ  على 

الذي يرفرف في كل مكان بفخر وعزة.

على املقبالت على العمل ال�صرطي التحلي 

بامل�صوؤولية وال�صرب واملثابرة واملحافظة 

على اللياقة البدنية

اإعداد:لرا الظرا�صي - ت�صوير: حممد علي  
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المتميزون

هو ال يؤمن بالمستحيل، فهو إنسان طموح 
أفضل  تقديم  إلى  دائماً  ويسعى  توقف،  وبال 
تتضمن  التي  المجاالت  مختلف  وفي  لديه  ما 
اختصاصه، كما أنه مشجع لنفسه في الحصول 
على تطوير قدراته ومهاراته الشخصية والمهنية 

ليسخرها في خدمة الوطن.
عندما تمتلك العزم واإلرادة والمعرفة تمسي 
األحالم واقعاً.. هذا هو الشعار الذي يعيش به 
الرقيب أول طالب عبدالله محمد علي الحمادي 
تنمية  بمركز  الداخلية  وزارة  في  يعمل  الذي 
القادة، فرع مكتب خدمة العمالء.وهو من مواليد 
1986، متزوج ولديه ثالثة من األبناء، وحاصل 
على بكالوريوس امتياز في تخصص االتصال 
في  وتدرج  العليا.  التقنية  كليات  من  التطبيقي 
وظيفته بوزارة الداخلية، حيث التحق أوالً بمركز 
تنمية القادة في عام 2009، ومن ثم انتسب إلى 
نفس  في  الشرطة  كلية  في  العسكرية  الدورة 
العام، ومن ثم عاد إلى المركز من 2009 وحتى 
2017، ثم فرع تطوير البرامج القيادية حتى 2018 
فاإلدارة العامة للشؤون التنظيمية، مركز تنمية 

 اإعداد: اأماين اليافعي

على  ومازال  العمالء  خدمة  مكتب  فرع  القادة، 
رأس عمله حتى اآلن. مسيرة الحمادي المهنية 
جائزة  على  حصل  حيث  باالنجازات،  حافلة 
العليا 2018  التقنية  الكليات  المتميز من  الطالب 
الفريق  من  وتكريماً  وميدالية  وساماً   11 ونال 
نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو 
ضمن  الداخلية  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس 
في  الحكومي  للتميز  راشد  بن  محمد  جائزة 
مجال االبتكار في أربع دورات وغير ذلك. كما 
نال الحمادي شرف التكريم من معالي الشيخ 
على  لحصوله  نهيان،  آل  طحنون  بن  سلطان 
جائزة أفضل فيلم قصير )فيلم المركز األول( 
في مهرجان العين السينمائي والتي كانت تحت 

رعاية معاليه.
ويقول الحمادي: واجهت الكثير من التحديات 
استكمال  فترة  في  كانت  وأصعبها  حياتي  في 
وكان  موظف  أنني  برغم  الجامعية،  دراستي 
وذلك  الظروف،  هذا  في  الدراسة  الصعب  من 
الوقت في عملي وتربية  العمل وضيق  لضغط 
األبناء ومتابعتهم في المنزل، إال أنني أصررت 

على استكمال دراستي الجامعية وتخرجت من 
كليات التقنية العليا وتفوقت على زمالئي بمعدل 
امتياز. وهو مشارك في فرق عمل ولجان داخلية 
سمو  جائزة  في  وفائز  ومشارك  وخارجية، 
وزير الداخلية للتميز، وينافس حالياً في مرحلة 
استكمال  إلى  ويطمح  الجائزة.  في  الشباب 
دراسته للماجستير في مجال القيادة والمستقبل 
وتطوير قدراته ومهاراته وهوايته اإلبداعية في 
أما  والتصوير.  القصيرة  األفالم  صنع  مجال 
أبذل  إنني  المهني فيقول:  بالجانب  يتعلق  فيما 
والمراتب  المستويات  للوصول ألفضل  جهدي 
من خالل تشغيل مهاراتي وطاقتي في عملي.

والتحدي  والتفاؤل  بالعزيمة  زمالءه  وينصح 
في  ملموساً  واقعاً  وجعلها  األحالم  لتحطيم 
سبحانه  بالله  والثقة  والعملية،  العلمية  الحياة 
وتعالى، والتفاؤل بما هو جميل في المستقبل، 
وتنظيم الوقت ووضع خطط وأهداف واضحة 
لتطوير المهارات اإلدارية واألهم من ذلك الصبر 
على التغيرات واالستمرار على تطوير االبتكار 

في المجال العلمي والعملي.

الحمادي: بالعزم واإلرادة تتحقق األحالم
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خارج المهنة

األشخاص  من  الرياضة،  محبي  من  أنا  قالت: 
الذين يعتبرون الرياضة جزءاً أساسياً في حياتهم، 
على المغامرة  تعتمد  التي  الرياضات  دائماً  وأحب 
على  قدرتي  أجرب  ودائماً  والصبر،  والتحدي 
الرياضية  األلعاب  هذه  في  وشجاعتي  التحمل 

المشوقة وغير االعتيادية إن صح التعبير.
هي  المهنة  خارج  باب  من  العدد  هذه  نجمة 
تمارس  التي  الشامسي  مطر  غادة  أول  المساعد 
عملها كمفتش أمني في شرطة مطار أبوظبي في 

القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
شغوفة  أنا   قائلة:  الشامسي  غادة  وأضافت 
التحدي  وتتطلب  التي تعتمد على  الرياضات  بكل 
القوة والصبر والجلد، مثل: رياضة تسلق الجبال 
نوع  وأي  )الكاياك(  التجديف  ورياضة  الوعرة 
مضاعفاً  عضلياً  تتطلب جهداً  التي  الرياضات  من 
في  والليونة  والتحمل  التركيز  على  كبيرًة  وقدرًة 

ذات الوقت.

من  بالذات  النوع  لهذا  اختيارها  سبب  وعن 
وهي  الشامسي  غادة  قالت  الخشنة،  الرياضات 
تبتسم: اخترت هذه الرياضات ألن فيها نوعاً من 
الصعبة  الرياضات  هذه  خالل  فمن  الذات،  تحدي 
استطعت أن أكسر جميع حواجز الخوف في داخلي، 
استطعت من خالل هذه الرياضات أن أنافس نفسي 
من  النوع  هذا  من  تعلمت  كما   ، وصبري  وقوتي 
الرياضات الخشنة إنه اليوجد شيء مستحيل يقف 
في طريقي، وأن الفتاة اإلماراتية قادرة على إعطاء 
الميادين  كل  في  األقوى  تكون  أو  وقادرة  األكثر 
التي تتطلب الجهد العضلي والصبر والمثابرة حتى 

تحقق أحالمها. 
هل  عائلتها؟،  من  الرياضات  هذه  تعلمت  وهل 
من  النوع  هذا  يمارس  عائلتك  في  فرد  أي  يوجد 
هذا   كان  المغامرة؟،  على  تعتمد  التي  الرياضات 
ال  الشامسي:  غادة  فأجابت  إليها،  التالي  السؤال 
أنا  عائلتي،  الرياضة في  هذه  يمارس  من  يوجد 

الوحيدة التي أحب هذه الرياضات التي تعتمد على 
من  يندهش  الكل  وفعالً  والتحدي،  والبأس  القوة 
اختياري، ولكني وأنا أمارس هذه األلعاب الرياضية 
أشعر بأني ذاتي.. بأني غادة الشامسي التي أريد 
األلعاب  هذه  بين  الصحيح  موقعي  وأن  أكون،  أن 
الرياضية التي تتحلى بروح المغامرة، لهذا التحقت 
بفريق التحدي و المغامرات بشرطة أبوظبي .. إنه 

فريق ال يقهر.
أحالمي  الشامسي  غادة  قالت  أحالمها،   وعن 
كثيرة ، ولكن في المجال الرياضي : أحلم أن تصل 
الرياضة  بهذه  اإلماراتية  وتحديداً  العربية  المرأة 
إلى العالمية وتكون صاحبة السبق  في هذا النوع 
من الرياضات التي تعتمد على روح التحدي، وأن 
يكون  أن  قادرة  اإلماراتية  الفتاة  أن  للجميع  تثبت 
لها بصمة مختلفة في عالم رياضة المغامرات، كما 
أحلم أن أصبح  أول سفراء في الوطن العربي لهذه 

الرياضات. 

غادة الشامسي : 
أنافس ذاتي وأتحدى قوتي

اإعداد : لرا الظرا�صي  - ت�صوير : حممد علي

بمناسبة اليوم الوطني الثامن وا�ربعين

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد ا	على للقوات المسلحة

وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
أعضاء المجلس ا�على لالتحاد حكام ا�مارات

وإلى شعب دولة ا�مارات الكريم
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أصحاب الهمم

المولود  الشريف  حمدي  أحمد  مصطفى  عاش 
الثالثين من مايو عام  في مدينة طنطا بمصر في 
1987حياة هانئة في كنف أب وأم يحفانه بالحنان 
الحياة  جوهر  والرفق  الرحمة  كانت  فقد  والمحبة، 
الوالدان  سهر  حيث  فيها،  ترعرع  التي  األسرية 
واهتمام  رعاية  من  األبناء  يحتاجه  ما  كل  وأعطيا 

وتقدير.
ولد الشريف بشكل طبيعي، وبعد عام من قدرته 
بشكل  أثرت  شديدة  بحمى  أصيب  المشي،  على 
وهو  اليسرى،  للرجل  العصبي  الوتر  على  كبير 
يقصدان  والداه  بدأ  حينها  الرجل،  حركة  أعاق  ما 
األطباء لمعرفة أسباب الحالة، ثم بدأ برحلة العالج 
في مصر، وأجريت له أربع عمليات جراحية، وهو 
تلك  خالل  الشريف  تعلم  لقد  مستمر،  تحسن  في 
التكيف مع األشياء في الحياة، كما  الرحلة كيفية  
التشجيع  خالل  من  جانبه،  إلى  أسرته  وقوف  أن 
حياة  لممارسة  أهلته  الطيبة،  والمعاملة  والنصح 

بشكل طبيعي«.
مع  التأقلم  اليوم  »استطعت  ذلك:  في  يقول 
أعيش حياتي بشكل طبيعي  اآلن  أنا  ظروفي، وها 
على  اعتدت  فقد   ، عليَّ صعب  شيء  هناك  وليس 
االعتماد على نفسي والثقة في قدرتي، أذهب إلى كل 
مكان وأفعل كل ما أريد.. أي نعم واجهت صعوبات 

بمساعدة  عليها  تغلبت  ولكني  البدايةو  في  كثيرة 
أقربائي«.

الخاصة  السالم  مدارس  في  الشريف  درس 
للغات في طنطا، وبعد تخرجه التحق بكلية التجارة 
الليسانس  شهادة  على  وتحصل  طنطا،  بجامعة 
تخصص محاسبة عام 2008 بعدها بحث عن عمل 
ورزقه الله تعالى بوظيفة في دولة اإلمارات، حيث 
التحق بالقيادة العامة لشرطة دبي في الثاني من 
يوليو عام 2013 وتم تعيينه على مرتب اإلدارة 
في  محاسب  بوظيفة  المجتمع  إلسعاد  العامة 
بعملي  يقول: سعيد  بدبي.  الشرطة  نادي ضباط 
حيث  الوظيفة،  هذه  وفي  الرائع  المكان  هذا  في 
أجد من المسؤولين فضالً عن زمالئي في العمل 
كل أنواع الحفاوة والتشجيع والتقدير.. إنها بيئة 
اإلبداع، وقد جعلتني  عمل صحية ومشجعة على 
أشعر بالمسؤولية وبذل كل ما بوسعي  - إبداعاً 

وابتكاراً- لخدمة دولة اإلمارات«.
يمارس الشريف رياضة السباحة بشكل دوري، 
في  بطوالت  وخاض  طنطا  نادي  في  التحق  كما 
أن  كما  مصر..  مستوى  على  والتنس  السباحة 
طموحه ال حدود له، فهو يتمنى أن يصل إلى أعلى 
إلى  والوظيفي  المهني  بعمله  ويصل  المناصب 
مستوى التميز واالبتكار، وذلك ليثبت إلخوانه من 

أصحاب الهمم أوالً، وللناس في المجتمع ثانياً، أن 
»اإلعاقة« ال تقف حاجزاً أمام إبداع اإلنسان وتميزه.
يواجهها  كثيرة  »صعوبات  الشريف:  يقول 
تمنعهم  لم  أنواعها،  اختالف  على  الهمم  أصحاب 
من أن يتحدوها وينتصروا عليها في نهاية المطاف 
ويحققوا ما يريدون، ويثبتوا في الوقت نفسه أنهم 
كبيرة  مساحة  ولديهم  الذكاء،  من  عال  قدر  على 
من االبتكار، فظروفهم جعلتهم يفكرون في حلول 
عفوية  بطريقة  معها  تعاملوا  التي  لمشكالتهم، 
وذكية ذللت أمامهم كل الصعاب، لذلك يجب علينا 
وتدفع  المستحيل  تصنع  فاإلرادة  نستكين  ال  أن 
إلى  يصل  أن  إلى  التحديات  لمواجهة  الشخص 
واإلرادة من شأنها  العمل،  في  الهدف، ال صعوبة 
عيش  من  الهمم  أصحاب  من  األشخاص  تمكين 
وعطائهم  إبداعاتهم  زيادة  وبالتالي  مستقلة،  حياة 

الوطني«.
وأضاف: »في دولة اإلمارات، التي تعد صديقة 
دعم  على  الرشيدة  قيادتها  تعمل  الهمم،  ألصحاب 
أصحاب الهمم بكل شيء، وال تدخر جهداً في اتخاذ 
متكافئة  فرص  وتوفير  حالتهم  لتحسين  التدابير 
للجميع. وقد بذل المسؤولون في اإلمارات جهوداً 
جبارة، كل في مجاله، لتمكين أصحاب الهمم، فشكراً 

لإلمارات«.

اإعداد: خالد الظنحاين

الشريف: اإلمارات دولة صديقة ألصحاب الهمم
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شخصيات

أخبار  تتواتر  دائماً  الرقمية،  العملة  مجال  في 
قرصنة  بين  ما  باستمرار،  والتحايل  النصب 
أحد  اختفاء  إلى  وصوالً  العملة،  تبادل  عمليات 

ُمصّدري العملة بعد سرقة أموال العمالء.
المرأة  قصة  من  شهرة  أكثر  قصة  توجد  وال 
ُعرفت  والتي  »ون كوين«،  كانت وراء عملة  التي 

بوحش االحتيال عن طريق العملة الرقمية.
وثقت بي بي سي القصة في الوثائقي »الملكة 
كانت  التي  البلغارية  للمرأة  المفقودة«،  الرقمية 
المستثمرين  أقنعت  التي  »ون كوين«،  وراء عملة 
 4.9 إلى  إجماليها  مبالغ وصل  بدفع  العالم  حول 
مليار دوالر. وأسهم المستثمرون في ما ُرّوج له 
بأنه رؤية جديدة لألموال، تقدمها الدكتورة رويا 
العالم.  حول  الفعاليات  من  سلسلة  في  إغناتوفا، 
كانت إحداها في ملعب ويمبلي في لندن عام 2016.

عرفها  كما  عاماً(،   39( رويا  والدكتورة 
وتخبرهم  الحشود  تخاطب  كانت  جمهورها، 
بالتقدم الذي تحققه »ون كوين«، وأنها في طريقها 
للتفوق واالستحواذ على بيتكوين، والقضاء على 
وكانت  فكرتنا«.  ُتقلد  التي  الزائفة  العمالت  »كل 
امام  رويا  الدكتورة  لها  روجت  التي  الرسالة 
كوين«  »ون  بأن  ويمبلي،  ملعب  في  الحضور 

ستكون »بال حدود، وآمنة، وسهلة االستخدام«.
نجوم  بينهم  من  بالفكرة،  الكثيرون  واقتنع 
وهي  اإلنترنت،  طريق  عن  اإلذاعية  البرامج  أحد 
اسكتلندية من غالسغو، إذ استثمرت عشرة آالف 
ومقرها  العملة،  تعرض  التي  الشركة  في  يورو 
بلغاريا. كما أقنعت أفراد عائلتها باستثمار مبالغ 

وصلت إلى 250 ألف يورو.
لكن في عام 2017، اختفت الدكتورة رويا، ولم 
التحقيق  وكشف  الحين.  ذلك  منذ  أحد  يشاهدها 
الذي أجراه معدو البرنامج مدى نجاح »ون كوين« 
وثائق  وتوضح  العالم.  حول  رسالتها  نشر  في 
خاصة بالشركة أن أفراداً من 175 دولة استثمروا 
االستثمارات  أغلب  أن  كما  الشركة.  في  أموالهم 
ُجمعت خالل ستة أشهر من عام 2016، أثناء جولة 

قامت بها الدكتورة رويا.
وبلغت استثمارات المقيمين في المملكة المتحدة 
في هذه الفترة 26 مليون جنيه استرليني. ويذكر 
فريق البرنامج أن إجمالي االستثمارات البريطانية 
في هذه العملة بلغ 96 مليوناً، وبالفعل تبدو الكثير 
بالنسبة ألي  متكررة  الرقمية  العملة  من فضائح 
فهي  لفترة،  المالية  الصحافة  في  عمل  شخص 

المحتالة
ملكة العملة الرقمية التي ا�شتولت على 5 مليارات دوالر واختفت.
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نفس الحيل ُتستخدم بأسلوب تكنولوجي متقدم.
وفي عام 2016، كانت عملة بيتكوين أحد أشكال 
وأصبحت  القديم،  المالي  النظام  على  الثورة 
أهمية  أكثر  تكون  أن  وشك  على  تشاين«  »بلوك 
األساسية«  العملة  »طرح  وخدمة  اإلنترنت،  من 
كادت أن تلقن »وول ستريت« درساً في أن فكرة 

االكتتاب تنتمي »للقرن الماضي«.
العمالت  قيمة  الهائل في  التراجع  بعد  واليوم، 
الرقمية، وتجلي فشل كل منها في تحقيق الوعود 
بسبب  تكن  لم  ولو  )حتى  للعمالء  قدمتها  التي 
االحتيال(، أصبحت كلمة »رقمية« خطراً على أي 

مشروع جديد. 
لكن في عام 2017، اختفت الدكتورة رويا، ولم 
في  بدأت  أن  بعد  الحين،  ذلك  منذ  أحد  يشاهدها 
إنفاق ثروتها الجديدة في شراء عقارات بماليين 
صوفيا،  البلغارية  بالعاصمة  الدوالرات  من  عدة 
ومنتجع »سوزوبول« المطل على البحر األسود، 

بخالف يخت فاخر خاص.
الدكتورة  على   2018 عام  غيابي  حكم  وصدر 
رويا في الواليات المتحدة، بتهمة غسيل األموال. 
إال  هي  ما  كوين«،  »وان  إن  العدل  وزارة  وقالت 
مارس  وفي  للتحايل.  التقليدية  األشكال  أحد 
الماضي، ألقى مكتب التحقيق الفيدرالي األميركي 
القبض على مدير مشروع »ون كوين«، قسطنطين 
إغناتوفا، أخي رويا إغناتوفا، بتهمة التآمر الرتكاب 
االحتيال اإللكتروني، في حين ترفض شركة »ون 
إنها  وتقول  باالحتيال،  االتهامات  كل  كوين« 

»تستوفي كل شروط العملة الرقمية«.
ويظل السؤال األهم: أين الدكتورة رويا؟

كشفت  الماضي،  العام  من  سابق  وقت  في 
أثينا  إلى  سافرت  رويا  أن  األميركية  السلطات 
رسمية  رحلة  آخر  وهي   ،2017 أكتوبر  في25 
أين  أحد  يعرف  الحين ال  ذلك  ومنذ  لها،  مسجلة 
ذهبت بعد ذلك. وهناك إشاعات أن لديها جوازات 
إن هناك  سفر روسية وأوكرانية، كما قيل أيضاً 
األصلي  بلدها  في  يحمونها  أقوياء  أشخاصاً 
بلغاريا، وإنها يمكن أن تكون مختبئة على مرأى 
تجميلية  جراحة  طريق  عن  الجميع،  من  ومسمع 
تجعلها غير معروفة، وآخرون قالوا إنها قد تكون 
في لندن، وأخيراً ذهب بعضهم إلى احتمال وفاتها، 

األمر الذي ال يعدو كونه احتماالً.

القضايا القانونية 
الرقابة  هيئة  أصدرت   ،2015 30 سبتمبر  في   
المالية البلغارية تحذيًرا من المخاطر المحتملة في 
العمالت المشفرة الجديدة، مشيرة إلى »ون كوين« 
كمثال. بعد هذا التحذير، أوقفت »ون كوين« جميع 
البنوك  بلغاريا وبدأت في استخدام  األنشطة في 
في الدول األجنبية للتعامل مع التحويالت البنكية 

من المشاركين. 
ميرور  ديلي  كتبت صحيفة   ،2016 فبراير  في 
احتيال  عملية  هي  كوين«  »ون  أن  البريطانية 
لها  »ال قيمة  بأنها  إياها  السريع، واصفة  لإلثراء 
الرقمية  وعملتها  الشركة  إدراج  تم  وقد  تقريباً«. 

بينها  من  الدول  من  العديد  المراقبة  قوائم  في 
في  والتفيا.  والنرويج  والسويد  وفنلندا  بلغاريا 
االحتكار  مكافحة  »هيئة  تبنت   ،2016 ديسمبر 
نتورك  »وان  شركة  ضد  مؤقتًا  أمراً  اإليطالية« 
سيرفيسيز« التي تنشط في الترويج لعملة »ون 
أنشطتهم  ووصف  إيطاليا،  في  وممثليها  كوين« 
بأنها »نظام مبيعات هرمي غير قانوني« وصدر 
العملة  هذه  وبيع  الترويج  عن  بالتوقف  أمر 
أصدر   ،2016 ديسمبر  في  إيطاليا.  في  الرقمية 
البنك المركزي الهنغاري تحذيراً من أن عملة »ون 
كوين« هي مخطط هرمي. وفي الصين، تم القبض 
»ون  في  والمستثمرين  األعضاء  من  العديد  على 
كوين« في عام 2016 وتم االستيالء على أصول 
بقيمة 30.8 مليون دوالر أمريكي. في مارس 2017، 
نصح البنك الوطني الكرواتي الجمهور »بممارسة 
المتعلقة  القرارات  في  الحذر«  من  عالية  درجة 
العملة  هذه  عمليات  أن  إلى  وأشار  كوين،  بـون 
ال تخضع إلشراف البنك، وحذر من أن الخسائر 
بالكامل.  المستثمرون  يتحملها  سوف  المحتملة 
في 23 أبريل 2017، ألقت الشرطة الهندية القبض 
على 18 شخًصا في نافي مومباي لتنظيمهم حدًثا 
للترويج لعملة »ون كوين« حيث تواجدت الشرطة 
االتهام  موضوعات  على  للحكم  سرية  بصورة 
قبل التصرف. بدأ المزيد من التحقيقات في الهند  
مايو  في  للهرم.  األعلى  المستويات  عن  للكشف 
في  أمريكي  دوالر  مليون   3.77 التحقيق  استعاد 
تسعة حسابات بنكية. تم نقل 11.52 مليون دوالر 
أخرى قبل أن تتمكن السلطات من التحفظ عليها. 
في بداية شهر مايو، تم اعتقال شخصين آخرين 
الحسابات  من  دوالر  مليون   3.69 مصادرة  وتم 
المصرفية. في 28 أبريل 2017، أصدر بنك تايالند 
تحذيراً ضد ون كوين ، قائاًل إنها عملة رقمية غير 
التجارة.  في  استخدامها  ينبغي  ال  وأنه  قانونية 
في 29 مايو 2017، أصدرت لجنة الخدمات المالية 
الدولية في بيليز تحذيراً من قيام شركة ون اليف 

نتورك بإجراء أعمال تجارية من دون ترخيص أو 
إذن من اللجنة أو أي سلطة أخرى وتم توجيه أمر 
للشركة للتوقف والكف عن االستمرار في األعمال 
التجارية غير القانونية. في 16 يونيو 2017، ادعى 
الرئيس التنفيذي لشركة »ون كوين« أن الشركة 
الفيتنامية،  الحكومة  قبل  من  مرخصة  كانت 
رقمية  كعملة  باستخدامها  قانوًنا  مسموح  وأنه 
وأنها كانت أول عملة مشفرة في آسيا مرخصة 
رسمياً من قبل أي حكومة. في 20 يونيو 2017، 
فيتنام  في  واالستثمار  التخطيط  وزارة  أصدرت 
بياًنا مفاده أن الوثيقة التي استخدمها ون كوين 
توجيه  تم   ،2017 يوليو   10 في  مزورة.  كدليل 
للشركة  التنفيذي  المدير  اغناتوفا  لرويا  االتهام 
في الهند بخداع المستثمرين. في 17 و 18 يناير 
2018، داهمت الشرطة البلغارية مكتب »ون كوين« 
العام  المدعي  مكتب  طلب  على  بناًء  صوفيا  في 
األلمانية  الشرطة  شاركت  ألمانيا.  بيليفيلد،  في 
تم  كما  والتحقيق.  المداهمة  في  واليوروبول 
التحقيق مع 14 شركة أخرى مرتبطة بـ ون كوين 
واستجواب 50 شاهدا. تمت مصادرة خوادم ون 
كوين وغيرها من األدلة المادية. في 3 مايو 2018، 
حظر بنك ساموا المركزي جميع معامالت صرف 
وأصدر  كوين  ون  بـ  المتعلقة  األجنبية  العمالت 
كوين  ون  بشأن  تحذيًرا  سابق  وقت  في  البنك 
تصفها بأنها مخطط هرمي شديد الخطورة. في 
في  الفيدرالية  المحكمة  وجدت  نوفمبر2019،   21
نيويورك المحامي مارك سكوت مذنبًا في غسل 
األموال واالحتيال المصرفي لدوره في إخراج 400 

مليون دوالر من الواليات المتحدة. 
اإلذاعة  هيئة  2019، نشرت  نوفمبر   24 وفي 
كوين«  »ون  عن  مفصالً  تحقيقاً  البريطانية 
كيف  الكريبتو:  »ملكة  بعنوان:  اغناتوفا  ورويا 
اختفت«. ويعتقد  ثم  العالم،  المرأة  خدعت هذه 
فرانكفورت  في  تقيم  إغناتوفا  أن  صحفيون 

تحت هوية مزورة.
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د. �شمر ال�شام�شي

عناق 
الفكرة

مرحباً بالعقول الراقية على صفحات دفتري وبين أحبار قلمي وسطوري ومعاني كلماتي ، الناظر 
أنيس  المصري  الكاتب والروائي  الثانية من رواية  النسخة  أنها  إلى عقله  يثور  إلى عنوان مقالي 
منصور الذي سطر بأنامله ملحمة قصته التي تحمل ذات العنوان تصارع فيها مع مفرداته ليبرز 
للقراء قصة الفتاة الثرية التي ترتدي دائماً نظارة سوداء وكأنها ترغب في إخفاء آالمها وصراعها 

النفسي.
بينما اليوم نحن على موعد مع أسطورة النظارة السوداء إحدى الفتيات التي ترعرعت على أرض 
العرب وتحت حرارة شمسها التي تصدر منها أشعة الدفء ولون الذهب، فتاة تمردت على كل ما 
هو تقليدي ولها مذاقها الخاص في تناول الموضوعات فتركت كل نقٍد هدام وانصرفت نحو طريق 
نجاحها لتحقق في القرن المعاصر أفضل نجاحات عرفتها األيام رغبة منها في حفر اسمها على 
جدار الزمان مهما كانت الصعاب غير مكترثة بسهام األلسنة التي تخترق القلوب والمشاعر قبل 
العالمية  إلى  بل تخطت حدوده ووصلت  الشخصيات في محيطها،  أقوى  األجساد وأصبحت من 
في  وتعدد جهادها  الحياة،  في  اإلنسان  اإلنسانية وحقوق  معنى  يقدر  فكر  كل  وتبنت  اإلنسانية 
مجاالت كثيرة وجعلت من نفسها درعاً واقية لحقوق  الناس ودرست في كثيٍر من علوم األرض، 

لتتوج ملحمة حياتها بأسمى معاني اإلنسانية مراعاة لحقوق الناس.
وعلى عكس ما يتوقع أصحاب النفوس المريضة في عصرنا الحديث أن ارتداء النظارة السوداء 
للنساء هو قمة الجنون، فالنظارة السوداء أو السواد بوجه خاص لون يعبر عن التستر فقديماً وحديثاً 
السواد رداء تتستر به النساء ، كما أن الليل يتوشح بالسواد أيضاً ليستر كل ما هو جميل أو قبيح، 
يستر كل فعل طيب للخيرين، ويستر كل عيب وجريمة يرتكبها القبيحون فهو لون التستر، حتى 
بواطن البحار والمحيطات أثبت العلم أنها سوداء مظلمة لتخفي في باطنها كل ثمين، فال يطفو على 

السطح إال الجيف.
وأخيراً: ليس كل سواد يستر قبحاً فبطلة قصتنا تختفي تحت عدسات سوادها أرقى عيون تلك 
التي تنظر مناصرة لإلنسانية ببصيرة مستقاة من خالقها الذي بث بداخلها حب الحق ونصرته 
ومراعاة اإلنسانية وتبنيها فأخلصوا النوايا وال تطلقوا سهام ألسنتكم وتصرعوا بها قلوب اإلنسانية 

فتلك هي النظارة السوداء أو بمعنى أدق صاحبة النظارة السوداء .

النظارة السوداء
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بحور القوافي
إشراف: خالد الظنحاني

k.dhanhani@yahoo.com

ِمَواِعيد اْبِتَهاال 

قالوا..

بحور القوافي
إشراف: خالد الظنحاني

k.dhanhani@yahoo.com

فأغلب  غنائيون،  الشعراء  كل  أن  اعتقادي  في 
وأغلب  تقليدية،  عمودية  قصائد  هي  األغاني 
وعصرنا  الماضية  العصور  في  الكبار  الشعراء 
من  الكثير  بأصوات  قصائدهم  غنّيت  قد  الحالي 
تغنوا  الذين  الفنانين  عشرات  فهناك  الفنانين، 
نسميه  فهل  المثال،  سبيل  على  المتنبي  بقصائد 

شاعراً غنائياً؟! 

علي اخلوار
                             شاعر إماراتي

شعر:  شيخة اجلابري

ـــــــَيـــــــال ـــــَمـــــا َجـــــــــــــــــاَوْزت ِبـــــــــْك َحـــــــــّد اخْلَ ِكـــــلِّ

ِمــــَحــــاْل ِهـــــــْي  أْو  َمــــــَجــــــاْز  أْو  َحـــِقـــْيـــقـــه  ِهـــــــْي 

ــم أْبــــــَيــــــْض َحـــــــّل ِفـــــــْي ُرْوِحـــــــــــــْي ْوَســـــــــاْل ــ ــلْـ ــ ِحـ

ـــــــَؤاْل ـــــــــــــــــاِوْزك الـــــــسُّ ِمــــــْبــــــَتــــــَدا َحـــــــاَلـــــــْة ِتَ

َقـــــــْطـــــــِرٍة ِمــــــــْن َمــــــا اْنـــــــِهـــــــَمـــــــاِرْك َيـــــــــْوم َقــــــاْل

ــــــــــــْك َخــــــْيــــــر َفــــــــاْل ِكــــــــــّل َمــــــــا أْدِرْيــــــــــــــــــه إنِّ

إْحـــــــِتـــــــَشـــــــاِدْك ِفــــــــْي ِمــــــَســــــاَمــــــاْت اْلـــــــِوَصـــــــاْل

ــاْل ــ ــَيـ ــ ـ ــلِّ ــ ـــــى ِتــــــَنــــــاِدْيــــــك الـ ِفـــــــــْي ِعــــــُيــــــون الـــــلَّ

ــد اْبـــــَتـــــَهـــــاْل ــ ــ ــْيـ ــ ــ ــَواِعـ ــ ــ ــــلْــــمــــه ِمـ َكـــــــاَنـــــــْت الــــظَّ

ــوع اإلْنــــــِفــــــَعــــــاْل ــ ــ ــلُ ــ ــ ــضِّ ــ ــ ــو َتــــــأِْجــــــْيــــــج ال ــ ــحـ ــ َنـ

ــا ِلــــــلْــــــِوَصــــــاْل ــ ـ ــيَّ ــ ــَهـ ــ ِكـــــْنـــــت أَنـــــــــــــــاِدْي ِلــــــــْك َتـ

ــاْل ــ ــ ــَس ــ ــ ِت ال  ْو  ِبــــــــــــاْلــــــــــــِوَداْع  ـــــــــــْر  أشَّ َيـــــــــوم 

ــر َحــــــاْل ــ ــْيـ ــ ــــــْي ِلـــــــْك أَنـــــــا ِفـــــــْي َخـ ْوِكــــــْنــــــت أَغــــــنِّ

ـــــْكـــــمـــــه ْوَمــــــــْبــــــــَدا اإلْعــــــــِتــــــــَداْل َمـــــْنـــــَهـــــْج اْلِ

ــْة )َتــــــَعــــــاْل(..؟ ــ ــَم ــ ــلْ ــ ــا ِك ــ َهـ ــدَّ ــ ــى َحـ ـ ــلَّ ــالـ َتــــــــــْدِرْي ِشـ

اْلـــــــــِوَصـــــــــاْل الْح  إَذا  ــــــى  الــــــلَّ ــاد  ــ ــ ــَنـ ــ ــ ــِعـ ــ ــ اْلـ

ــــْيــــَنــــا ِجــــــــــَداْل ِتـــــْبـــــِتـــــِعـــــْد َفــــــاْبــــــِعــــــْد ِيــــَكــــفِّ

ــه ْوَجــــــــاَبــــــــْتــــــــِنــــــــْي َمــــــِعــــــْك ــ ــ ــظ ــ ــ ــْح ــ ــ ــلَّ ــ ــ َجــــــــــــــــــاَدْت ال

أْجـــــَمـــــِعـــــْك ــت  ــ ــ ــْن ــ ــ ِك ِحــــــَصــــــْل  َلـــــــى  ــْن  ــ ــ ــِك ــ ــ ل اْدِرْي  َمـــــــا 

ـــــــلُـــــــوع ْلَــــــْســــــَمــــــِعــــــْك ِعـــــــــــــْرق ِمـــــــــــْن َفـــــــْيـــــــض الـــــــضِّ

ِمـــــــْنـــــــَتـــــــَهـــــــى ُصــــــــــــــــــْوره ِتــــــــــــــــــــاِزْم َمــــــــْدَمــــــــِعــــــــْك

ــــــِعــــــْك َيــــــــــا َســـــــــــَعـــــــــــادْة ِمــــــــــــْن ِبـــــــــَوْصـــــــــلِـــــــــْي َطــــــمَّ

ِتــــــــْوَجــــــــِعــــــــْك اً  ِجـــــــــــــــــدَّ ــــــــــْوق  الــــــــــشَّ َنــــــــــــار  ِواّن 

َلَّـــــــــِعـــــــــْك َيــــــــــْومــــــــــه  اْلـــــــــــــــــــــــِوّد  َدْرب  َمـــــــــــــــّد 

ْوِعـــــــــْنـــــــــَدَهـــــــــا َمـــــــــا َمـــــــــــّر َطـــــــْيـــــــِفـــــــْك ِيـــــْتـــــَبـــــِعـــــْك

ْوَكــــــــــــاَنــــــــــــْت األْحـــــــــــــــــــاْم ِعـــــــْطـــــــر ْوِيـــــــــْدَفـــــــــِعـــــــــْك

ــــــــــــــــّب َيــــــــــــوم اْســـــــــَتـــــــــْوَدِعـــــــــْك ِواْنــــــــــِثــــــــــَيــــــــــاْل اْلِ

ــْه ِفـــــــــــْي أْصــــــِبــــــِعــــــْك ــ ــ ــِتـ ــ ــ ـ ــحِّ ــ ــ ْوَكـــــــــــــــــاْن َصــــــــــْوِتــــــــــْك َبـ

ـــــــَيـــــــاِلـــــــْي ِتـــــْفـــــَجـــــِعـــــْك َبـــــــْعـــــــض َســــــــــــــــــــــْوَءاْت الـــــــلِّ

ِعـــــــــــــــــــــــْك( َودَّ مـــــــحـــــــّبـــــــاً  ـــــــبـــــــر  الـــــــصَّ ْع  )َودَّ

ــْك ــ ــ ــِع ــ ــ ــَف ــ ــ ــْن ــ ــ ِي ــــــــــْه  أِظــــــــــنِّ ال  ْو  ِتـــــــــَعـــــــــْرِفـــــــــْه  َمــــــــــا 

ــــــــِعــــــــْك ـــــــــْع َغـــــــــــــــاْك ْوَضــــــــيَّ ـــــــــــــــِذْي َضـــــــــيَّ ْوِشـــــــــــــــالِّ

ْه َواْقــــــــَنــــــــِعــــــــْك ـــــــــْل أْبــــــــــــــــــــــَواْب اْلِـــــــــــــــــــــــــــَودِّ َقـــــــــفَّ

ِصــــــــــــــّك َبــــــــــــــــاٍب َكــــــــــــــــاْن ِمـــــــْفـــــــَتـــــــاحـــــــه َمـــــــِعـــــــْك
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شعر: آمال هدازي ـ الغرب أمي نبهتني
لل�شاعرات فقط:

شعر: حسان العبيدلي

يخ( َسالْم َيا )اْلَمرِّ

أمي نبهتني أن الحياة
نسجت وعودها فوق جناح بعوضة

لم أتذكر ذلك إال بعد حين
لما خذلني األصدقاء وتوعد الموت

كتيبة من األحباء
كل شيء أسود يا أمي

وجه الحقيقة
تركوه مشوهاً على قارعة الطريق

أحياء دمشق لم تعد تلسع أنفاسك برائحة الياسمين
وبغداد ترملت على أبواب متاحفها

الشعراء ماتوا حسرة أمي
والزلت أحلم برغيفك األبيض كل مساء

أتذكرين متى غفوت آخر مرة؟
كان ذلك على عتبة الجبل

حيث صنعاء توعدتني بالحنين
نسجت الذكريات من حرير الوقت

ودمع حبيبتي.
لم أواسيها كما ينبغي

لم أمسح خدها كما يفعل كل محب
تركتها تمطر في شوارعي الضيقة

حيث الرحابة أوسع من سماء
إييييه يازمن، ماذا فعلنا لك

حتى تيتمنا في أحياء الرباط وشوارع باريس
الحنين منحوت في القلب المقدس

أتذكرين حبيبتي.
أن اللحظة هي أجمل فعل

و أن اآلتي ما نعيشه تحت سدرة الحب…
آه من دمع لم تذرفه شفتاك

و أنا على عتبة القول
أصدُّني كي ال أقول لِك أحبك

لم أر
حزنك وأنت تودعينني كغريب ببسمة باهتة

مقتبل  في  نفسه  أضاع  كمن  يائسا  ذهبت 
الكون

و تركتك تنسين حتى اسمي
هكذا عاقبتني على برودتي آخر مرة

كنت سيًئا من فرط الحب
و كنت سيدة من فرط الوجع
التقيتك بعد سنوات ضوئية
كنت مقمرة كقلبي المتوهج

عندما سمعت صوتك أول مرة
لم أعطك اسماً

تركت القدر
يكتب لنا اللقاء
كان ذلك اليوم

و أنا أتطلع بصورك
وجنوني الذي لم يفتر بعد….

األْرض( )َكـــــْوَكـــــْب  ِمـــــْن  ْيـــــــخ(..  )اْلَـــــــرِّ َيــــا  َســــــاْم 

ــْرض ــ َفـ اْلــــــِوَطــــــْن  ْوِحــــــــّب   .. )اإلَمــــــــاَراِتــــــــْي(  أَنــــــا 

َنــْبــض اْلـــــــَوال  ِو  ِمـــْهـــِجـــِتـــْي  ِفـــــْي  اْلـــــِوَطـــــْن  ِعـــْشـــق 

اْلـــَبـــْعـــض ِفـــْيـــِنـــْي  ِواْنــــَشــــَغــــْل  ــْي  ــ ــْوِنـ ــ ــاِرَبـ ــ َحـ َلـــــْو  ْو 

ــْرض ــ ــ ــَعـ ــ ــ ــول ِواْلـ ــ ـ ــطُّ ــ ــالـ ــ أَنـــــــا ِوِرْيـــــــــــث اْلَــــــْجــــــد ِبـ

ــّض ــ ــَق ــ اْن ْوال  )َزاِيــــــــــــْد(  ـــْيـــخ  الـــشَّ ِبـــــَنـــــاْه  َصــــــــْرٍح 

اْلـــِبـــْغـــض َيــــــْعــــــِرْف  ْوال  ِمــــْتــــَســــاِمــــْح  إْنــــــَســــــاْن 

)األْرض( ــْي  ــ ــاِت ــ ــْوَح ــ ــُم ــ ِط ــْوَرْة  ــ ــ ــَث ــ ــ ْب َضــــاَقــــْت  ِواْن 

ِصـــــــــُرْوِحـــــــــْي َشـــــــاِمـــــــَخـــــــاٍت  َزاِيـــــــــــــــــْد(  )َداْر  ِمــــــــــْن 

ِنــــــــــــــَذْرت ِلـــــــــْه ِعــــــــــْمــــــــــِرْي.. ْوِلــــــــــــْه ِســـــْمـــــت ُرْوِحــــــــــــْي

ــْي ْوِتـــــــــْبـــــــــَرى ِجــــــــُرْوِحــــــــْي ــ ــ ــاِسـ ــ ــ ــَفـ ــ ــ ِتـــــْشـــــَهـــــْق ِبـــــــــْه اْنـ

ــــــــَعــــــــاِدْه ِبــــــلَــــــْوِحــــــْي َمــــــْكــــــُتــــــوب ِلــــــــــْي َحــــــــــّظ الــــــــسَّ

ِطــــــُمــــــْوِحــــــْي ِمــــــــــْن  ــا  ــ ــ ــَه ــ ــ ــلَّ ــ ــ ِك َضــــــــاَقــــــــْت  ِواألْرض 

ـــــــاِرْيـــــــخ( ِيـــــْســـــَمـــــْع ْوُيــــــــْوِحــــــــْي ِوْبــــــــــــــــــــ)َزاِيـــــــــْد الـــــــتَّ

ــْه َقـــــــِبـــــــْل َبـــــــْوِحـــــــْي ــ ــ ــِج ــ ــ ــِه ــ ــ ــْن ــ ــ ــــــْد َم ِفــــــْيــــــِنــــــْي َتــــــَخــــــلَّ

ْيــــــــــخ( َواْبــــــــِنــــــــْي ِصـــــــُرْوِحـــــــْي َبــــــــاْرَحــــــــْل إَلــــــــى )اْلَــــــــــرِّ
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بحور القوافيبحور القوافي

أدب عالمي 

و. س. ميروين )1927 - 2019(

وتكرس  أمريكا،  شعراء  شيخ  ستانلي  ويليام  األمريكي  الشاعر  يعتبر 
اسمه رسمياً كشاعر للدولة األمريكية، أو أمير شعراء أمريكا في لغة العرب. 
لم  لكنه  الشعر واألقصوصة،  في  باكراً  برزت موهبته   ،1927 مواليد  من 

يستعجل النشر. 
حصل ميروين على عديد الجوائز الرفيعة منها جائزة بوليتزر الشعرية 
في سنة 1971 ثم 2009 وجائزة اإلكليل الذهبي في سنة 2005 وفي سنة 
2010 سمته مكتبة الكونغرس ملك شعراء الواليات المتحدة السابع عشر.

كان غزيراً في إنتاجه الشعري بشكل ال يصدق على مدار حياته المهنية 
الطويلة وهذا يظهر في مقدار العمل الذي أسهم به في المجلة، ستة وثالثون 
قصيدة، قصص قصيرة، مقاالت، مختارات مما كتبه عن رحالته وسفرياته.

األمريكي  والناقد  للشاعر  ميروين  قال  رحيله  قبل  معه  مقابلة  في 
هي  لي  بالنسبة  أهمية  األكثر  الكتابة  نوع  »إن  هيرش:  إدوارد  المعروف 
التي لم أكتشفها بعد، إنها تحاول أن ُتخرج باستمرار مما ال أعرفه وليس 
ما أعرفه، بمعنى أن الكثير الذي كتبته أصبح من التاريخ، اآلن يجب أن أبدأ 

من جديد«.
كان ظهور ميروين األول على صفحات المجلة في شتاء عام 1955، حيث 
أسهم في نشر قصيدته »Sow« التي ُنشرت بعد ثالث سنوات فقط من 
فوزه بجائزة ييل للشعراء الشباب، يمكن للمرء أن يرى لغة واضحة خالية 
من الرمزية المفرطة وتصويراً شعرياً رائعاً للطبيعة التي نجد وصفها في 

الكثير من أعماله.
لكن ميروين كان أكثر من مجرد شاعر أو كاتب، كان ناشطاً مدنياً حارب 
طوال حياته في معارضة الحرب ولفت االنتباه إلى القضايا البيئية، لقد عاش 
لفترة طويلة في هاواي، حيث ساعد في استعادة األرض المحيطة بمنزله، 
وهي واحدة من أكبر غابات النخيل، يقول ميروين عن الطبيعة: »ال يتعين 
علينا أن نتحلى بالعاطفة فقط حيال ذلك، لكن ال يمكننا أن ندير ظهورنا لهذه 
الحقيقة ونبقى مكتوفي األيدي ونحن نتفرج على دمار الطبيعة من حولنا، 
فإننا ببساطة ندمر أنفسنا وأعتقد أنه ال رجعة للوقوف بوجه ذلك التدمير«.
قدم ويليام ستانلي ميروين أكثر من ثالثين كتاباً بين شعر وترجمة ونثر 
وخالل الحركة المناهضة للحرب في فيتنام التي كان من أشد مناصريها، 
القرن  وتسعينيات  ثمانينيات  وفي  عالية،  احتجاجية  بنبرة  شعره  تميز 

العشرين تأثرت كتاباته بالفلسفة البوذية وفلسفة اإليكولوجيا العميقة.

اللغة
ثمة كلمات معينة توجد في نطاق معرفتنا لن نستعملها مرة أخرى، ولن 
ننساها أبدا. نحن نحتاجها، مثل قفا الصورة، مثل نخاعنا ولون أوردتنا، 
ليوم  ترتجف  بدأت  ذي،  هي  وها  نتأكد،  كي  عليها،  نومنا  مصباح  ننير 

الشهادة. ستدفن معنا، وتبعث مع الباقين.

انفصال
غيابك قد اخترقني

مثل خيط يخترق إبرة
كل ما افعله يغرز مع لونه.

مرثية
لمن سأريها

أعالم عربية
بدر بن عبد المحسن

بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود من مواليد مدينة الرياض في 2 أبريل 
عام 1949 م وهو االبن الثاني لصاحب السمو الملكي األمير عبد المحسن بن عبد 
العزيز »رحمه الله«،  نشأ األمير بدر بن عبدالمحسن في بيت علم وأدب، حيث كان 
والده األمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز محباً للعلم واألدب، كما أنه شاعر مبدع ولديه 
مكتبة ضخمة تضم العديد من الكتب.. في أن مجلس والده مليء بالعلماء واألدباء 
وكبار المفكرين في ذلك الوقت، مما كان له األثر البالغ في حب األمير بدر لألدب 

والشعر _ بعد الله.
في  والمتوسطة  ومصر،  السعودية  العربية  المملكة  بين  اإلبتدائية  مراحله  درس 
مدرسة الملكة فكتوريا في االسكندرية، ودرس المرحلة الثانوية في المملكة العربية 
السعودية، كما درس في بريطانيا وفي الواليات المتحدة األمريكية. ولقد استفاد من 
وجوده في بعض هذه البلدان بلقاءاته مع العديد من الرواد واألدباء و المفكرين وعمالقة 
الفن من أمثال الشاعر أحمد رامي ومحمد عبد الوهاب محمد الموجي وكثيرين غيرهم. 
للجمعية السعودية  في نهاية الستينيات ومطلع السبعينيات أصبح سموه رئيساً 
للثقافة والفنون حيث أضفى عليها العديد من األفكار، وكان لسموه األثر الكبير في 

تطوير هذه الجمعية والرقي بها.
القصائد  من  الكثير  كتب  حيث  المختلفة،  المواضيع  من  العديد  قصائدة  تناولت 
الوطنية الخاصة بالمملكة العربية السعودية، وبعض دول الخليج أثناء زياراته لها، 
ويعد من أكثر الشعراء كتابة في أزمة الخليج تناول في قصائده مواضيع مثل الغزل 

والوجدانيات والتأمليات والرثائيات.
من أهم األعمال التي قام بها سموه قيامه بعمل اوبيريتين لمهرجان الجنادرية عام 
1412 هـ 1992، األول أوبريت »وقفة حق« في مهرجان الجنادرية السابع و»فارس 
التوحيد« في الجنادرية الرابع عشر والثاني حصل على جائزة في مهرجان القاهرة 
لإلذاعة والتلفزيون حيث اختير من ضمن أفضل األعمال، وتميز األخير بالمزج بين 

الدراما والشعر، ما أضفى على العمل رونقاً خاصاً.
العذق«،  تمرة  في  العصفور  ينقش  »ما  أبرزها،  الدواوين  من  عدد  لسموه  صدر 

»رسالة من بدوي«، »لوحة ربما قصيدة«.

قصيدة أستبد 
استبد..استبد أحيان .. استمد كل هذا الظلم من ألمي .. اتحد من رأسي .. لقدمي

وأضرب بعواصفي وبزلزالي .. واّهدم الناس .. واهّدم بحالي .. لين استرد بعض 
اثيابي من الريح .. ولحمي من الشوك..

وابتعد..ابتعد
وأحيان ما أملك العواصف .. وال الزلزال .. وال حتى .. فـ الهجير .. ظالل

لكن استبد..استبد باللي عندي .. اضرب بيدي فـ الهوى..بجبيني فـ الصخر
لين اتعب ..اتعب..وانهمد .. مثل طفل اضناه البكا.. والسهر .. وانتي آخر ماأعد 

في عمري
وأجمل ما أعد .. اعشقي ظلم الغصون الخضر للحطاب .. والجلد لألنياب..والجفن 

للسكين
اعشقي هـالظالم المسكين .. واتركيني انصهر في الشمس

واال ارتعد في البرد .. لكن استبد..واسترد اثيابي من الريح .. ولحمي من الشوك
وابتعد .. ابتعد
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 اأمثال �صعبية:

• نازع وال تخيب يمكن لك في النزاع نصيب..
قدر  عنه  ويدافع  بحقه،  يطالب  أن  يجب  الذي  باإلنسان  المثل  يضرب 

استطاعته فإن لم ينله كله نال جزءاً منه.
• ما عندك تأكل، عندك ما تغرم..

فلم  الذي يرتكب مخالفة ولم تكن في حسبانه،  بالشخص  المثل  يضرب 
يستطع اإليفاء بما سببت له من خسارة.

    كلمة ومعنى
رقوم

قال الشاعر أحمد بن سليم:
في شامخ خضر حيابه

             عالي ملثم بالسحب دوم
دور السنه وفرت عشابه

           يضفي عليه بسبعة رقوم
دوحه ظليل وروض غابه

          سّوى عليه من الزهر عوم
األرض من حوله تشابه

            عباب بحٍر مويه يزوم
يقول الشاعر بن سليم في البيت الثاني إن العشب من كثرة المطر يضفي 
على ذلك المكان الشامخ في وطنه سبعة رقوم، أي خطوط من ألوان الزهر. 
ورقوم جمع رقم وهو فصيح يعني فيما يعني الخطوط والوشي في الثياب، 
فلقد جاء في اللسان، والرقم: ضرب مخطط من الوشي، وقيل من الخز. وفي 
الحديث... أتى فاطمة، رضي الله عنها، فوجد على بابها ستراً موشى فقال: ما 
لنا والدنيا والرقم؟ يريد النقش والوشي، واألصل فيه الكتابة. وفي حديث علي 
بن أبي طالب، كّرم الله وجهه، في صفة السماء: سقف سائر ورقيم مائر: يريد 
به وشي السماء بالنجوم. ورقم الثوب يرقمه رقماً ورقمه: خططه: قال حميد:

فرحن وقد زايلن كل صنعة
           لهن وباشرن السديل المرقما

كنايات مالحية

)طّير خماري(
خماري: حبال الشراع لتخفيف سرعة السفينة فيرفع الشراع بواسطته من 

الوسط عندئذ يفسد الشراع، أي يخلو منه الهواء.
لنا  )طيّر(  فيقول  المسرع  الشخص  في  يضرب   : وقال  الشمالن  أورده 
خماري و)طيّر له(، وكذلك يقال في طلب تأخر السفينة في سيرها فيقول »طيّر 

خماري«كما يضرب لطلب االنتظار والتأني.

سرعة مسيمير
مسيمير: زمار الرمل وهو طائر مقيم في سواحل الخليج.

عالية  بسرعة  يسير  أن  يمكنه  الرمل  بزمار  المعروف  البحري  الطائر  إن 
على األرض حتى ال تكاد ترى رجليه وهو يمشي أو أن رجليه ال تكاد تالمس 

األرض.
اللحاق ببعض  يريد  أمره  للمستحيل في  أو  للسرعة  والكناية هنا تضرب 

أموره.

عبارات
اهبش

للضيف،  المقدمة  الفاكهة  هي  والفوالة  »الفوالة«  أكل  تفضل  أي  »اهبش« 
وتأتي اهبش للرجل واهبشي للمرأة.

هب ريح أدب عالمي 

و. س. ميروين )1927 - 2019(

وتكرس  أمريكا،  شعراء  شيخ  ستانلي  ويليام  األمريكي  الشاعر  يعتبر 
اسمه رسمياً كشاعر للدولة األمريكية، أو أمير شعراء أمريكا في لغة العرب. 
لم  لكنه  الشعر واألقصوصة،  في  باكراً  برزت موهبته   ،1927 مواليد  من 

يستعجل النشر. 
حصل ميروين على عديد الجوائز الرفيعة منها جائزة بوليتزر الشعرية 
في سنة 1971 ثم 2009 وجائزة اإلكليل الذهبي في سنة 2005 وفي سنة 
2010 سمته مكتبة الكونغرس ملك شعراء الواليات المتحدة السابع عشر.

كان غزيراً في إنتاجه الشعري بشكل ال يصدق على مدار حياته المهنية 
الطويلة وهذا يظهر في مقدار العمل الذي أسهم به في المجلة، ستة وثالثون 
قصيدة، قصص قصيرة، مقاالت، مختارات مما كتبه عن رحالته وسفرياته.

األمريكي  والناقد  للشاعر  ميروين  قال  رحيله  قبل  معه  مقابلة  في 
هي  لي  بالنسبة  أهمية  األكثر  الكتابة  نوع  »إن  هيرش:  إدوارد  المعروف 
التي لم أكتشفها بعد، إنها تحاول أن ُتخرج باستمرار مما ال أعرفه وليس 
ما أعرفه، بمعنى أن الكثير الذي كتبته أصبح من التاريخ، اآلن يجب أن أبدأ 

من جديد«.
كان ظهور ميروين األول على صفحات المجلة في شتاء عام 1955، حيث 
أسهم في نشر قصيدته »Sow« التي ُنشرت بعد ثالث سنوات فقط من 
فوزه بجائزة ييل للشعراء الشباب، يمكن للمرء أن يرى لغة واضحة خالية 
من الرمزية المفرطة وتصويراً شعرياً رائعاً للطبيعة التي نجد وصفها في 

الكثير من أعماله.
لكن ميروين كان أكثر من مجرد شاعر أو كاتب، كان ناشطاً مدنياً حارب 
طوال حياته في معارضة الحرب ولفت االنتباه إلى القضايا البيئية، لقد عاش 
لفترة طويلة في هاواي، حيث ساعد في استعادة األرض المحيطة بمنزله، 
وهي واحدة من أكبر غابات النخيل، يقول ميروين عن الطبيعة: »ال يتعين 
علينا أن نتحلى بالعاطفة فقط حيال ذلك، لكن ال يمكننا أن ندير ظهورنا لهذه 
الحقيقة ونبقى مكتوفي األيدي ونحن نتفرج على دمار الطبيعة من حولنا، 
فإننا ببساطة ندمر أنفسنا وأعتقد أنه ال رجعة للوقوف بوجه ذلك التدمير«.
قدم ويليام ستانلي ميروين أكثر من ثالثين كتاباً بين شعر وترجمة ونثر 
وخالل الحركة المناهضة للحرب في فيتنام التي كان من أشد مناصريها، 
القرن  وتسعينيات  ثمانينيات  وفي  عالية،  احتجاجية  بنبرة  شعره  تميز 

العشرين تأثرت كتاباته بالفلسفة البوذية وفلسفة اإليكولوجيا العميقة.

اللغة
ثمة كلمات معينة توجد في نطاق معرفتنا لن نستعملها مرة أخرى، ولن 
ننساها أبدا. نحن نحتاجها، مثل قفا الصورة، مثل نخاعنا ولون أوردتنا، 
ليوم  ترتجف  بدأت  ذي،  هي  وها  نتأكد،  كي  عليها،  نومنا  مصباح  ننير 

الشهادة. ستدفن معنا، وتبعث مع الباقين.

انفصال
غيابك قد اخترقني

مثل خيط يخترق إبرة
كل ما افعله يغرز مع لونه.

مرثية
لمن سأريها

إن مســرتنا االتحاديــة التــي نتهيــأ لاحتفــال بيوبيلهــا الذهبــي خــال ســنوات قليلــة حافلــة 
بصــور البســالة واإلقــدام واإلنجــاز فبــاإلرادة القويــة وضــع آباؤنــا األســاس املتــن ملنجــزات 
مرشفــة شــامخة وقواعــد إنتاجيــة عماقــة وحققــوا نقــات نوعيــة مشــهوداً لهــا يف املجــاالت 
كافــة، وأحدثــوا تحــوالت غــرت مجــرى التاريــخ لتــودع بادنــا إىل غــر رجعــة عهــود الفرقــة 
والبــؤس ولتمهــد الطريــق لتجربــة اتحاديــة ناجحــة، عــززت مفاهيــم املشــاركة واالعتــزاز 

بالوطــن، وعــى الــدرب ذاتــه نحــن ســائرون تعميقــاً لــروح االتحــاد. 

                                              صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، »حفظه الله«
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الكلمة و الظل

بن قاللة  العامري لـ 999:

طالما أمارس شغبي 
مع الكتابة 

يكبر طموحي 

العدد 589 يناير 822020

له  إماراتي،  شاعر  العامري  قاللة  بن  عمر 
واألمسيات  االجتماعية  النشاطات  من  العديد 
الشعرية في الدولة، وحضور واسع في مجال 
اإلعالم المرئي والمقروء من خالل النشر في 
المجالت الثقافية والشعرية. شارك في العديد 
اإلمارات  دولة  في  الشعرية  المهرجانات  من 
وتونس،  والمغرب  واألردن  عمان  وسلطنة 
مؤسس  وهو  اإلنترنت،  على  بارز  نشاط  وله 
»منتدى القافية اإللكتروني للشعر والشعراء«. 
األول  شعرية:  دواوين  خمسة  له  صدر 
الزمن«  »أوراق  والثاني   ،2005 »أحاسيسي«  
2008، والثالث »غيمــة شوق« 2011 الصادر عن 
مركز الشارقة للشعر الشعبي، والرابع »سحر 
للنشر  هماليل  دار  عن  الصادر   2013 القلم« 
والتوزيع، وأخيراً »رباعيات بن قاللة«.. »999« 
معرض  هامش  على  قاللة  بن  بالشاعر  التقت 
الشارقة الدولي للكتاب 2019، وكان هذا الحوار.

* صدر لك مؤخراً ديوان بعنوان: »رباعيات 
بن قالة«، حدثنا عن هذا اإلصدار؟

»رباعيات بن قاللة« هو إصداري  الخامس، 
عن دار مداد للنشر والتوزيع، والذي جاء بعد 
تجربة شعرية عميقة ومتنوعة المعارف، وهو 
ديوان مختلف نوعاً ما عن اإلصدارات السابقة، 
أبيات  أربعة  في  القصيدة  اختزال  خالل  من 
سرعة  القارئ  على  يسهل  ما  المعنى  مكتملة 

وصول الفكرة إلى وجدانه وذائقته.

حوار: خالد الظنحاين
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ال�صاعر يحمل ر�صالة �صامية تتو�صح معاين النبل واجلمال

بن قاللة  العامري لـ 999:

طالما أمارس شغبي 
مع الكتابة 

يكبر طموحي 

وهذا األسلوب اإلبداعي بطبيعة الحال يناسب 
الجيل الجديد الذي يتعايش مع عصر السرعة 
ولغة التكنولوجيا، حيث يمكن طرحه في وسائل 
التواصل االجتماعي بكل سهولة وبالتالي يصل 

إلى شريحة واسعة من محبي الشعر.
الفتة،  عناوين  الشعرية  دواوينك  تحمل   *
وغيرهما،  القلم»،  »سحر  شوق«،  »غيمة  مثل 
ما سر هذه العناوين وما تقييمك للصدى الذي 

تتركه، هذه العناوين، في أذواق الناس؟
الحقيقة  أتت العناوين من خالل القصائد  التى 
انبثقت من رحم تلك األبيات، ذلك أن العنوان هو 
بوابة القصيدة وعمودها وتلك العناوين توحي 
في الغالب بقيمة القصيدة وما تحتويه من معاٍن، 
القارئ بكل سهولة ويسر.  إلى وجدان  لتصل 
في حين أن عنوان الكتاب هو أول ما تقع عليه 
جينيت  جيرار  تعبير  وبحسب  القارئ،  عين 
عن  معبراً  يكون  أن  والمهم  األولى،  العتبة  هو 

محتوى الديوان، وأن يكون جذاباً للقارئ.
تفتحت  كيف  البدايات،  إلى  قلياً  نعود   *
موهبتك الشعرية؟ ومتى ظهرت محبة الشعر 

في ذاتك اإلبداعية؟
بداياتي كانت في ثمانينيات القرن الماضي، 
تلك  أن  إال  الكتابة،  شغب  أمارس  كنت  حيث 
الكتابات بقيت حبيسة األدراج، لكن ما شجعني 
على إظهارها بعد تلك الفترة هو ظهور العديد 
العنكبوتية،  الشبكة  مثل  النشر  مجاالت  من 
بي لنشر نتاجاتي  حيث أنشأت منتدى خاصاً 
األدبي«،  القافية  »منتدى  الشعرية تحت عنوان 
فضالً عن ذلك، فقد نشرت قصائدي في ملحق  
»شعر وفن« الذي تصدره صحيفة االتحاد، ذلك 
اإلصدار الجميل الذي أسهم في إبراز الكثير من 

المواهب الشعرية.  
* كيف تولد القصيدة لديك، بارادتك أم با 

توقيت؟
القصيدة تولد حية كالطفل الذي يخرج إلى 
وتكبر  المعاناة   رحم  من  وتولد  الحياة،   نور 
في عيون من يحب تلك الوالدات الشعرية التي 
تأتي أحياناً بال وقت، بل يرتطم بها الشاعر على 

حين غفلة.
* يمتاز شعرك بالمزج الجميل بين مفردات 
الطبيعة والبيئة والتراث، فإلى أي مدى يمكن 
كتاباته  في  المفردات  هذه  توظيف  للمبدع 

اإلبداعية؟
التي  بالحياة  وثيقاً  ارتباطاً  مرتبط  شعري 
أعيشها، وبالبيئة التي تشهد الكثير من الوالدات 
الشعرية، وبكل تأكيد فإن أثر البيئة ال بد وأن 
من  تغرف  أن  تحاول  التي  الذات  مع  ينسجم 
يتجددان،  والتراث  فالطبيعة  ينضب،  ال  معين 
ذلك  ويظهر  دواخلنا،  في  منغرسان  وهما 
بتلقائية حين نكتب، وقد ال تخلو قصيدة خالدة 
من التناص أو النهل من هذه المشارب العذبة، 
الرؤية  تأتي قصائدي واضحة وضوح  ولذلك 

والقمر في ليل ال يخالط صفوه غبار وضوضاء 
األماكن المكتظة بالضجيج.

في  الشاعر  رسالة  العامري  يرى  كيف   *
هذا الزمن المليء بالتحديات؟ وماهي رسالته 

كشاعر؟
أرى في هذا الزمن المليء بالتحديات  خروج 
في  بلبلة  يخلق  ما  النص  عن  الشعراء  بعض 
الساحة الشعرية  وأثره على المتلقي، فالشاعر 
في  يعيش  وال  مجتمعه،  عن  معزل  في  ليس 
بقضاياهم  يلتحم  لم  وإن  عنهم،  بعيد  كوكب 

فستكون قصائده منعزلة ال تؤثر وال تجذب.
أما رسالتي كشاعر فيجب أن تكون رسالة 
سامية تحمل معاني الجمال، وذات غاية نبيلة، 
وترسم لوحات شعرية تعبّر عن الوفاء للشعر 
وللمتلقي، وتترك بصمة فى مسيرتي الشعرية.

العامين  الشعراء  المثقفين،  بعض  يتهم   *
الشاعر  هل  بمعنى  صحيح،  هذا  هل  باألمية، 

الشعبي غير مثقف؟
الشاعر إنسان ال يختلف عن باقي البشر، فهو 
يعيش معهم كما يعيشون، يقرأ ويتعلم وينهل 
أحداث  في  يغوص  أنه  كما  الكتب،  بطون  من 
الحياة وتجليات الكون، لتظهر هذه الثقافة جلية 
في نصوصه الشعرية، وتكون طافحة بالمعرفة، 

متشحة بجمال العلم.
من  اإلماراتي  المثقف  أو  الشاعر  يعاني   *
والملتقيات  المهرجانات  من  الكثير  تجاهل 
الثقافية التي تنظم هنا في اإلمارات، فما سبب 

ذلك من وجهة نظرك؟
بهذا  معاناة  أو  تجاهالً  هناك  بأن  أعتقد  ال 
يمكن  التي  األبواب  من  العديد  فهناك  المعنى، 
إليها ليدخل في عالمها، لكن  للشاعر أن يصل 
ذاته  حد  في  هو  الدخول  في  التفكير  مجرد 
أوالً  بكل جد  يسعى  أن  الشاعر  وعلى  معاناة، 
في تجويد نصه الشعري، ثم البحث عن منافذ 
أخرى يوصل فيها نصه إلى الناس، والوسائل 
في هذا الزمن كثيرة ومتعددة، فقط على الشاعر 

أن يسعى ليصل.
* إلى أين وصل بك الشعر، وإلى أين وصلت 
المهرجانات  من  العديد  في  شاركت  وقد   به؟ 

الشعرية خارج الدولة؟ 
طالما أنك ذكرت مشاركاتي الخارجية، فهذا 

ال  الذي  األول  شقك  على  جواب  ذاته  حد  في 
ينفك عن الشق الثاني، وطالما أن الشاعر يحمل 
إلى  الشعري  نصه  إليصال  داخله طموحاً  في 
هذا  مع  يصل  وأن  بد  ال  نصه  فإن  المتلقي، 
المسعى، وأن يطير به بجناح اإلبداع إلى محبيه.
* كيف تصف تلك المهرجانات، وهل هناك 
البلدان  في  الشعرية  الساحات  بين  اختاف 

التي زرتها؟
آلياتها حسب رؤية  المهرجانات في  تختلف 
المنظم لها، وحسب اإلمكانيات المتاحة لتفعيل 
دور المهرجان، وفي اختالفها تمايز، واألهم أن 
الشعر  وتخدم  جدوى  ذات  المهرجانات  تكون 

بشكل جميل.
التواصل  وسائل  في  ناشط  أنت  *أيضاً، 
االتصاالت  ثورة  أن  تعتقد  هل  االجتماعي، 

الحديثة أضافت للشعر أم العكس؟
وسائل التواصل االجتماعي لم تضف للشعر 
أي مساحة  كبيرة ألنها تحمل الغث والسمين،  
المعلومة  لوصول  أكثر  ال  تعارفي  منبر  وهي 
الخطأ  تحتمل  نظر  بشكل سريع، وهذه وجهة 

والصواب.
ما  التسامح،  بعام  اإلمارات  دولة  *تحتفل 
دور الشعراء والمثقفين في تعزيز هذه القيمة 

في المجتمع؟
قيم  ترسيخ  في  والمثقفين  الشعراء  دور 
المجتمع  في  والتعايش  والتواصل  التسامح 
عبر نشر القصائد  التي تحتوي على التسامح  
والمودة واأللفة بين الناس من أجل بناء مجتمع 
متسامح يؤمن بأهمية التواصل اإلنساني عبر 

الكلمة من الشاعر والمثقف. 
وما  القادمة،  لمسيرتك  خططاً  تضع  هل   *
هذه  تتضمنها  التي  والمشاريع  األحام  هي 

الخطط، وما جديدك؟
 طالما أن الحلم يرافقنا في هذه الحياة، فإننا 
ال نتوقف عن مصاحبته والسير في طرقه التي 
قد تكون في بعض األحيان وعرة، وفي بعض 
أنني  وطالما  الطموح،  بورد  مفروشة  األحيان 
يكبر  طموحي  فإن  الكتابة،  مع  شغبي  أمارس 
معها وال يتوقف. وهو ما يجعلني أتطلع دائماً 
إلى مشاركات جديدة في مقتبل األيام، وأعد هذا 

هو جديدي مع عالم اإلبداع الشعري.
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اهتمام  بكل  األمريكي  )األوسكار(  يحظى 
تعلن جوائز  العالم، يفصلنا عنه نحو ٤٠ يوماً 
يضع  الكل  فبراير،   ١٠ يوم   ٩٢ رقم  المسابقة 
في حسابه أال  يتعارض  زمنياً مع تلك الفعالية، 
 ٧٠ الـ  دورته  في  )برلين(  مهرجان  إن  حتى 
إلى ٢٠ فبراير، حتى ال يؤثر عليه وهج  انتقل 
األوسكار، بكل ما يصاحبه من صخب إعالمي.

اسم  بقوة  يتردد  بدأ  الماضي  الشهر  في 
أهم  من  كواحد  )اإليرلندي(  األميركي  الفيلم 
أيضاً  ذلك  وتأكد  للجائزة،  المرشحة  األفالم 
بترشحه لمسابقة )الجولدن جلوب(، التي تسبق 
األوسكار، بنحو شهر ُتعقد هذا العام، ٥ يناير، 
وبالطبع )اإليرلندي( ليس هو األوفر حظاً، ربما 
الماضي  الشهر  في  تناولناه  والذي  )الجوكر( 
يقترب أكثر من  منصة التتويج،  إال أن المؤكد 
أن )اإليرلندي(، حتى لو لم يحظ بجائزة أفضل 
فيلم فإن لديه جوائز التمثيل لألبطال المساعدين 
)آل باتشينو( و)جوبيشي(، وأحدهما سيقتنص 
الجائزة، والمخرج  المخضرم الذي يقترب من 
أيضاً  سيلحق  سكوسيزي(  )مارتن  الثمانين 
بالقائمة النهائية  للترشح  لألفضل، فهو تسبقه 
أفالمه التي صارت عالمات في تاريخ السينما 
مثل )اإلغواء األخير للمسيح( و)سائق تاكسي( 
بطولة  الفيلم  وغيرها،  نيويورك(  و)عصابات 
النجم المفضل لسكورسيزي والذي شكل معه 

ثنائياً ناجحاً، إنه األيقونة ريبورتو دي نيرو.
يصل زمن الفيلم إلى ثالث ساعات ونصف 
أننا  أبداً  يعني  ال  هذا  فإن  ذلك  ورغم  الساعة، 
له  ليس  الزمن  اإليقاع،  مترهل  فيلم  بصدد 

عالقة  مباشرة بسرعة اإليقاع، أبطاله تجاوزوا 
في  مساحتهم  للكبار  أن  يؤكد  وهو  السبعين، 
السينما العالمية، على العكس تماماً من السينما 
العربية، التي تتجاهل تماماً تلك المرحلة العمرية.
المهرجانات  في  عرضه  بعد  انتقل  الفيلم 
افتتح  حيث  السينمائي(،  )القاهرة  وبينها 
الفعاليات  في دورته األخيرة، وعرض تجارياً 
للماليين  متاحاً  بعدها   ليصبح  لمدة قصيرة  
شروط  عليه  انطبقت  )نتفلكس(،  منصة  عبر 
في  أوالً  بعرضه  جلوب  والجولدن  األوسكار 

السينما، لمدة ال تقل عن أسبوع.
الشريط السينمائي الملحمي يتحرك  برشاقة  
في مرحلة زمنية  تتداخل فيها  األزمنة قرابة 
٥٠ عاماً،  منذ مطلع الخمسينيات وحتى  نهاية 
قائم  فهو  الماضي،  القرن  من  التسعينيات 
كبناء درامي، على استعادة  الحدث من لحظة 
حاضرة )الفالش باك(، إال أنه ال يلتزم حرفياً 
بهذا المنهج، قد يقفز أو يتراجع  زمنياً، )بشكل 
متعرج(، والرهان الفني الذي نجح في تحقيقه، 
هو أن يضبط  كل المفردات الشكلية والجمالية 
والنفسية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية 
للزمن، كما أنه -ال ينفي عن منهجه  التوثيقي- 
إعمال الخيال، يستند إلى حقيقة ولكنها ليست 
بجناحين  يحلق  فهو  الوثيقة،  هي  بالضرورة 
ال  أنه  إال  التاريخي،  االلتزام  عن  بعيداً  أحياناً 

يتجاوز أبدا سماء الحقيقة.
 )اإليرلندي(  به جهد استقصائي، لإلمساك 
بالوقائع، والتي من المؤكد ال يمكن اختصارها 
في وجه واحد فقط، التاريخ المعاصر الذي نحيا 

أشياء  بحذف  تشكيله  أحياناً  يعاد  ظالله،  في 
إن  يقولون  للمصالح،  وفقاً  أخرى،  وإضافة 
التاريخ يكتبه المنتصرون، هذه المرة ال يوجد 
انتصار أو هزيمة، ولكنها رؤية خيالية  تستند 
في بنيتها التحتية إلى الواقع. التاريخ المعاصر 
ألمريكا مليء باألسئلة  التي تحولت مع الزمن 
إلى ألغاز مثل اغتيال الرئيس جون كنيدي، ثم 
اغتيال المتهم باغتيال كنيدي، لتزداد مساحات 
الغموض أكثر وأكثر. وال يزال اللغز بعد مرور 
كل هذه السنوات لُغزا ً عصياً عن تقديم إجابة 

قاطعة.

)اإليرلندي (...  
يحكي عن األسئلة  السياسية التي صارت ألغازًا !
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ستوب!
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أكشن عن  مأخوذ  زاليان  ستيفن  سيناريو   الفيلم 
تشارلز  للصحفي  المنازل(  تطلي  )أنت  كتاب 
الفيلم  بطل  التقطه  األول  والخيط  براندت، 
البطولة،  دور  بأداء  وحلم  نيرو،  دي  روبرت 
وأشار إلى صديقه  المخرج سكورسيزي، الذي 

وجد فيه ما يستحق أن يشاركه الحلم.
يؤدي دي نيرو دور القاتل المحترف، السائق 
العمالية،  النقابة  زعيم  أصبح  الذي  الخاص 
يحظى بمكانة شعبية يتستر من خاللها لتنفيذ 

جرائمه ويشاركه آل باتشينو وجو بيتشي.
 استخدم المخرج تقنية  الكاميرا التي  تؤدي  
لتصغير العمر بدالً  فقط من المكياج الذي دأبت 
السينما طوال تاريخها على استخدامه، وبالطبع 
في زمن  التصوير الرقمي، من الممكن تحقيق 

كل ذلك! 
لصالحه،  فنياً   الفيلم  حسم   المخرج 
التقليدي  الحل  من  بدالً  التقنية  تلك  باستخدام 
لنجوم  الشباب  األدوار في مرحلة  وهو إسناد 
عالمياً  الدائر  الجدل  أنهى  أنه  كما  أصغر سناً، 
وأخرج فيلماً مصنفاً أساساً للعرض على النت 
العديد من أصحاب  يزال  )نتفلكس(،  حيث ال 
دور العرض يناصبون هذا النوع من  األفالم 

العداء.
المذهب  خالل   من  الفيلم  على  تطل 
المنظومة  يحرك  والذي  النفعي  )البراجماتي( 
األمريكية طوال تاريخها.  من الممكن ان يحيل  
كل شيء إلى مكاسب مادية وصفقات وال يهم 
النظام   التضحية برأس  الحالة أن تتم  في هذه 

مثلما فعلوا مع كنيدي.
)اإليرلندي( يحكي عن أمريكا الزمن القريب 
ويشير  الثالثة  األلفية  قبل  قرن  نصف  قرابة 

أيضاً  بظالل إلى الزمن  الحالي.
جمهور  وعلى  السينما  جمهور  على  راهن 
في  المشارك  سكورسيزي  المخرج  المنزل, 
اإلنتاج، كان يحلم منذ سنوات بهذا المشروع، 
اإلنتاج  شركات  كثيراً  له  تتحمس  لم  الذي 
)نتفلكس(  تحمست  ولكن  الصارمة،  بقواعدها 

وكسبت الرهان  الرقمي.
استطاع الفيلم الجمع بين الحسنيين، انطبقت 
لعرضه  لألوسكار  الترشح  شروط  عليه 
سينمائياً، وفي الوقت نفسه فازت به )نتفلكس(، 
الميزانية، قدمت  الكبير من  القسط  التي دفعت 
لجمهورها الممتد في كل أنحاء المعمورة  تلك 
الملحمة السينمائية، التي تحكي عن أمريكا وعن 

العالم المعاصر!

)اإليرلندي (...  
يحكي عن األسئلة  السياسية التي صارت ألغازًا !

قبل أيام،  ونحن على مشارف 2020 ، تابعنا في العديد من  الفضائيات والمواقع وعلى صفحات  
الجرائد والمجالت، استفتاء ألختيار األفضل في 2019 .

هل صدقتم النتائج؟ ألم  تالحظوا أن الكل صار يحظى بالمركز األول ، ليصبح السؤال المنطقي 
من هو إذن  الثاني؟ 

عادة ومع نهاية العام تنشط ُغدة الرغبة في التفوق لدى النجوم، األمر ليس صعباً على االطالق، 
الحضور عادة ألي حفل يكفي لتدشين النجم بلقب  األفضل، من خالل )فبركة( استفتاء، ُتعلن 

نتيجته  في غضون ساعات قالئل.
دائماً ما تتكرر تلك الواقعة، إحدى القنوات التليفزيونية أجرت استفتاًء عن أفضل ممثل وممثلة 
المجيء لالستديو  الفائزين على  التفاوض مع  يبدأ   مسلسل وفيلم وأغنية،  وأيضاً،  ومخرج، 
للتصوير، يطلب بعضهم مقابالً مادياً  مبالغاً فيه، بينما آخرون يعتذرون الرتباطهم بقناة أخرى، 
تستضيفهم على الهواء وأيضاً تمنحهم الجائزة، وحتى يحفظ  القائمون على القناة ماء وجوههم، 
يتم  تغيير النتيجة، وتمنح الجائزة لكل من وافق على الحضور، ويتم على وجه السرعة اختراع 

جمهور، يسجلون معه، وكأنه صاحب االختيار.
 لو راجعت ما نشر في الجرائد والمالحق الصحفية الفنية عن الجوائز التي تمنح لألفضل، 
الكتشفت أن كل منها انتهى إلى استفتاء، يتناقض تماماً مع اآلخر، من يحصل على )صفر( في 
جريدة ،ترفعه األخرى إلى سابع سماء، ومن وصل إلى المركز األول في موقع، نراه وقد ألقى 

به  في استفتاء آخر إلى سلة المهمالت.
تابعوا ما سوف يحدث في األيام القليلة القادمة ، إذا لم يكن قد حدث بعض منه  بالفعل ، عدد من 
الجمعيات و التجمعات والنقابات والجرائد والمجالت تستضيف نجوماً  كالً منهم يحمل شهادة 
ُتثبت أنه األول، وألننا كما قال دسوقي أفندي )وكيل المحامي(  الذي أدى دوره عادل إمام في 
مسرحية )أنا وهو وهي( تلك العبارة الموحية )بلد شهادات صحيح(، ولهذا فهم يحملون معهم 

الشهادة  التي تصورها الكاميرا، باعتبارها وثيقة فوق مستوى  التشكيك!
 في الماضي لم نعرف تلك الصراعات، بكل هذا الصخب، حيث يزداد معدل  التناحر على رقم 
واحد )نمبر وان(، ال أقصد فقط محمد رمضان الذي غنى لنفسه )نمبر وان(، ولكن العديد من 

النجوم فعلوها بدون غناء  وال حتى عناء.
الجمهور ليس كما يعتقد هؤالء النجوم، يصدق كل من يحمل في يده جائزة ، الناس لديها أيضاً  

تقييمها الذي  ال يعرف أبداً  المجاملة وال الحسابات  خارج النص.
ال ينجو مع األسف  من هذا النهم حتى الناجحين ،  مثل المطرب  تامر حسني ، فهو  لديه قطعاً  
على الساحة العربية جمهوره  العريض كمطرب وممثل ، إال أنه لم يكتف بهذا القدر، اخترع 
جائزة وهمية، نسبها للموسوعة العالمية )جينيس( لألرقام القياسية، حيث قال إنه األكثر إلهاماً 
وتأثيراً  في العالم ، بينما منطوق الجائزة الرقمية، يؤكد بما ال يحتمل التأويل ، أنه حقق أكبر 
رقم على اللوحة اإلعالنية التي حملت اسمه في إحدى الحفالت، بعد ساعات قليلة من إعالن 
تامر، جاء التكذيب  على الصفحة اإللكترونية للموسوعة ، فال يوجد لديها أو لدى أي جهة  في 

الُدنيا، مقياس للمشاعر ودرجات اإللهام ، فاضطر تامر لالعتذار.
القارئ،   عزيزي  ملعبك  في  اآلن  الكرة  فإن  والتكذيب،  المراجعة  تملك  )جينيس(  كانت  وإذا   

ولديك أنت )ترمومتر(  للتقييم  مستحيل خداعه، ألنه يسكن قلبك!

خدعوك فقالوا )االأف�شل(!

طارق ال�شناوي

tarekelshinnawi@yahoo.com
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سياحة

دولة الفاتيكان، وهي أصغر دولة في العالم من 
المساحة حيث تبلغ مساحتها 0.44 كيلومتر  حيث 
مربع، وتقع الفاتيكان في قلب مدينة روما عاصمة 
كل  من  بها  تحيط  والتي  اإليطالية،  الجمهورية 

االتجاهات،  وتفصلها عنها أسوار.

دينية  سياحية  وجهة  الفاتيكان  وتعتبر 
للكنيسة  األعلى  المقر  باعتبارها  للمسيحيين 
المعالم  من  العالم، كما تضم عدداً  الكاثوليكية في 
السياحية التاريخية التي تستقطب السياحة الدينية 

والعادية، وأبرز هذه المعالم:

متحف الفاتيكان 

تأسس عام 1506، وهو يتضمن  مجموعة  من 
المنحوتات القديمة التي عثر عليها في روما والمناطق 
المحيطة بها. ويتألف هذا المتحف من  ثالثة أقسام، 
القسم  األول هو معرض الفنون الذي يحتوي على 

اإعداد: �صايل اأبو فار�س

سياحة في أصغر دول العالم 
يتوجه عدد كبري من ال�شياح خ�شو�شًا الذين يف�شلون الرحالت ال�شياحية الهادئة وال�شريعة اإىل 

ال�شياحة يف اأ�شغر دول العامل م�شاحة. 

مرفأ للسفن واليخوت السياحية في مالطا
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الثاني  والقسم  تاريخية،  دينية   ولوحات  أيقونات 
هو متحف الفنون الحديثة والذي  يتضمن لوحات 
النهضة األوروبية،  فنية  من فترة ما بعد عصر  
في  يقع  الذي  النحت  متحف  هو  الثالث  والقسم 
بطرس،  القديس  كاتدرائية  شمال  البلفدير  ساحة 
ويتكون متحف النحت من 54 صالة عرض تضم 

منحوتات وقطعاً أثرية.

كاتدرائية القدي�س بطر�س

استمر بناؤها بين القرنين الـ16 والـ18، وتحتوي 
تشمل  النادرة  الفنية  القطع  من  علىمجموعة 
ضريحاً  و26  ومنحوتة،  تمثاالً  و95  مذبحاً،    44
هذه  وتتميز  الراحلين.  روما   لباباوات  كأضرحة 
مرتفعة  وقبة  ضخمة  برونزية  بأبواب  الكنيسة 
طولها نحو 119 متراً، ويوجد سرداب تحتها  يضم 

العديد من المقابر القديمة.

�صاحة القدي�س بطر�س

وهي ساحة بيضاوية الشكل بعرض 240 متراً، 
شيدت عام 1667 وتتسع لما يقارب من 200 ألف 
شخص، وتوجد في وسطها مسلة مصرية عمرها 

4000 سنة  جلبت من مصر.

حدائق الفاتيكان 

القديس  كاتدرائية  من  الغربي  الشمال  في  تقع 
التي   األسوار  داخل  الرسولي  والقصر  بطرس 

مرفأ للسفن واليخوت السياحية في مالطا

ناد لليخوت السياحية في موناكو

إطاللة على شاطئ سانت كيتس ونيفيس
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بناها البابا الراحل بولس الثالث، ويقصدها  السائح 
للتنزه وسط  المناظر الطبيعية، ويوجد في داخلها  
راحلين  لباباوات  وأضرحة  الفاتيكان  إذاعة  مبنى 

وتمثال للقديس بطرس.

موناكو

تقع إمارة موناكو على الضفة الشمالية الغربية 
مع  برية  حدود  ولها  المتوسط،  األبيض  للبحر 
نحو  مساحتها  وتبلغ  فقط،  الفرنسية  الجمهورية 
السياحية  الوجهات  من  وهي  كيلومترمربع.   1.95
المفضلة للسياح خصوصاً من األغنياء والمشاهير. 
كما يقصد السياح أماكن أثرية والتاريخية فيها، 
ويحضرون الفعاليات العالمية التي تقام فيها مثل 
المهرجانات الموسيقية  وسباقات الجائزة الكبرى 

للسيارات )الفورموال - 1(.

ناورو

قديماً  ُتعرف  كانت  كما  ناورو أو  جمهورية 
أصغر  هي  والمبهجة«،  السعيدة  »الجزيرة  باسم 
 21 تبلغ مساحتها  العالم، حيث  في  دولة جزيرية 
تقع  واحدة  جزيرة  من  وتتكون  مربعاً،  كيلومتراً 
الجنوبي  النصف  في  أرخبيل مايكرونيزيا   في 
من  المحيط الهادئ. ومن األماكن السياحية التي 
يقصدها السياح في ناورو حصون الجيش الياباني 
الثانية،  العالمية  للحرب  تعود  والتي  الساحل  على 
في  الواقع  الصيني  والحي  الفوسفات،  ومناجم 

الجنوب الغربي، وخليج أنيبارا في الشمال.

توفالو

تقع دولة توفالو بين أستراليا وهاواي، وأعلنت 

كدولة مستقلة عام 1978، وهي حالياً تحت سيادة 
ودول  بريطانيا  مملكة  الثانية  إليزابيث  الملكة 

الكومونويلث.
تبلغ مساحتها  9 جزر  توفالو من  تتكون دولة 
السياح  معظم  ويقصد  مربعاً،  كيلومتراً   26 الكلية 
السياحية  الخدمات  لتوفر  فونافوتي  عاصمتها 
هذه  توافر  لعدم  القرى  يقصدون  ما  وقل  فيها، 
لممارسة  الشواطئ  يقصدون  كما  الخدمات. 
السباحة وركوب األمواج أو الغطس وسط الشعاب 
اسم  توفالو  دولة  يطلق على  الجميلة.   المرجانية 
لخطر  معرضة  وهي  المخفية«،  الفردوس  »جزر 
ظاهرة  بفعل  المياه  منسوب  ارتفاع  بسبب  الغرق 

االحتباس الحراري. 
  

�صان مارينو

جمهورية  مارينو أقدم  سان  ُتعتبر جمهورية 
دولة  داخل  دولة  وهي   ، البشري  التاريخ  عرفها 
حيث تقع داخل األراضي اإليطالية، وال تطل على 
وتبلغ  بحيرات،  وال  أنهار   فيها  يوجد  وال  البحر 
السياح   ويزور   مربع،   كيلومتر   61.2 مساحتها 
والمتنزهات   والحدائق  التاريخية   األماكن  فيها  

الجميلة.

ليختن�صتاين

وسط  تقع  ليشتنشتاين  أو  ليختنشتاين  إمارة 
وشرق  النمسا  غرب  بين  وتحديداً  أوروبا،  
وتبلغ  بحري،  منفذ  أي  على  تطل  وال  سويسرا، 
عالمياً  وتعرف  مربعاً،   كيلومتراً   160 مساحتها 
نسبة  تستوفي  إنها  حيث  الضرائب«،  باسم»جنة 
بسيطة من الضرائب، وهو ما دفع آالف الشركات  

من جميع  دول العالم إلى تسجيل نفسها وإنشاء 
مكاتب اسمية فيها.

اإلمارة  في  السياح  يزورها  التي  األماكن  ومن 
العاصمة فادوز  وجبال األلب والحقول   والمزارع  

الجميلة في منطقتي أوبرالند  وأونترالند.

مار�صال

الهادئ،  المحيط  في  مارشال  تقع  جمهورية 
، تبلغ مساحتها  وتتألف  من مجموعة من الجزر 

181 كيلومتراً مربعاً.
السياح  التي يقصدها  السياحية  الوجهات  ومن 
في مارشال العاصمة ماجورو واألماكن التاريخية 
والحدائق والمتنزهات الجميلة والشواطئ لممارسة 

السباحة وركوب األمواج والغطس.

�صانت كيت�س ونيفي�س

البحر  ونيفيس وسط   كيتس  سانت  تقع دولة 
الكاريبي، وتتكون من جزيرتين هما جزيرة سانت 
 261 مساحتهما  وتبلغ  نيفيس،  وجزيرة  كيتس 

كيلومتراً مربعاً.
ومن األماكن التي يزورها السياح في هذه الدولة 
الجميلة  والمتنزهات  والحدائق  التاريخية  المباني 
والشواطئ والمشاريع العمرانية الجديدة التي يتيح 
مئات  بمقدار  فيها  أموال  توظيف  أو  فيال  امتالك 
شخص  وألي  للسائح  األمريكية  الدوالرات  آالف 

في العالم الحصول على جنسية الدولة.

املالديف

وتبلغ  الهادئ،  المحيط  المالديف في  تقع جزر 
، وتتألف من 1190  مساحتها 298 كيلومتراً مربعاً 

سياحة
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جزيرة، يعيش السكان على 185 جزيرة فقط ، بينما 
ُتستخدم باقي الجزر للصيد والسياحة.  

ماليه  مطار  عبر  المالديف  إلى  السياح  يصل 
بالقرب من  الواقع في جزيرة هول هولي  الدولي 
على  الواقع  غان  مطار  عبر  أو  ماليه،  العاصمة 
المالديف  في  السياح  ويستمتع  مرجانية.  جزيرة 
بالشواطئ الرملية الجميلة، وبغطاء نباتي رائع من 
وبجو   ، واألعشاب  والزهور  والنباتات  األشجار 
في  أوقاتهم  يقضون  أو  وصحي.  ومريح  هادئ 
ومنتجع  باندوس  جزيرة  منتجع  مثل  المنتجعات 
قرية كورامبا. وجزر المالديف كحال دولة توفالو 
المياه  منسوب  ارتفاع  بسبب  بالغرق  مهددة 
توجه  وهناك  الحراري،  االحتباس  ظاهرة  بفعل  
اصطناعية  جزر  إلى  المالديف  حكومي لتحويل 

طافية إلنقاذها من الغرق. 

مالطا

شرق  المتوسط  البحر  مالطا في  تقع دولة 
 3 عن  عبارة  وهي  ليبيا،  من  الشمال  وإلى  تونس 
جزر صغيرة، وتبلغ مساحتها 316 كيلومتراً مربعاً.
تتوفر للسياح في مالطا فرص مشاهدة المناظر 
وزيارة  والجبلية،  الساحلية  الجميلة  الطبيعية 
 2000 من  ألكثر  بعضها  يعود  التي  القديمة  اآلثار 
والعربية  والصقلية  الرومانية  اآلثار  ومنها  سنة 
اللؤلؤ  واصطياد  الغوص  وممارسة  اإلسالمية، 
المخيمات  البحرية والمرجان، ودخول  واألصداف 
ينابيع  من  واالستفادة  الرياضية،  التدريبية 
التعليمية  والسياحة  الطبيعي،  للعالج  حارة  مياه 
اللغة  لتعليم  حيث هناك معاهد خاصة  في مالطا 

اإلنجليزية  للسياح خالل أسبوعين فقط.

لقطة بانورامية لموناكو

أحد المنتجعات السياحية في المالديف
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من هنا وهناك

مشارك في بطولة الشارقة للصقارين بنسختها 
مليحة  في  جدي  مضمار  في  أقيمت  التي  الثالثة 

بمشاركة نحو ألف طير.

دبي  لمطارات  التابعة  المسافرين  مباني  أحد 
التي تبدأ من مطلع الشهر الحالي فرض حظر على 
في  واحدة  التي تستخدم مرة  البالستيكية  المواد 
مطار دبي الدولي الذي يعد المطار الدولي األكثر 

ازدحاماً في العالم.

الجليدي  للنهر  الفضاء  من  ملتقطة  صورة 
تراجع  مدى  يظهر  غرينالند  جزر  في  بيترمان 
كتلته الجليدية نتيجة الذوبان حيث يعتقد أن التغير 
التي  الظاهرة  هذه  عن  مسؤول  العالمي  المناخي 

تنذر بعواقب بيئية مدمرة )ناسا(
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رائد الفضاء لوكا بارميتانو التابع لوكالة الفضاء 
على  الثالثة  الفضائية  بمشيته  يقوم  األوروبية 
الدولية إلصالح جهاز كشف  الفضاء  متن محطة 

األجسام الكونية. )ناسا( 

بطولة  جمهور  اإلمارات  طيران  فاجأت 
طائراتها  إحدى  بعبور  للرجبي  دبي  سباعيات 
السيفنز مرتين على  اإليرباص A380 أجواء ملعب 
بدء  على  عاماً   50 بمرور  احتفاالً  ارتفاع منخفض 

البطولة.

لموظفيها  احتفاالً  أبوظبي  مطارات  نظمت 
في  اإلمارات  لدولة  الـ48  الوطني  اليوم  بمناسبة 
الذي  الشركة  مقر  مقابل  أبوظبي  مطارات  حديقة 
والتراثية  الثقافية  الفعاليات  من  عدداً  تضمن 

وأنشطة وورش عمل تفاعلية.

Issue 589.indd   91Issue 589.indd   91 29/12/2019   9:38 AM29/12/2019   9:38 AM



العدد 589 يناير 922020

من هنا وهناك

لطلبة  الشتوي  »المخيم  فعالية  من  جانب 
ينظمها  التي  الثانية  السنوية  بنسختها  المدارس« 
مركز حمدان بن محمد إلحياء التراث بهدف تنمية 
القيم  وترسيخ  وبدنياً  وثقافياً  تربوياً  الناشئة 

التراثية.

 2019 الظفرة  مهرجان  فعاليات  من  جانب 
بدورتها الـ 13 التي أقيمت بتنظيم من لجنة إدارة 
الثقافية والتراثية بأبوظبي،  المهرجانات والبرامج 

في مدينة زايد بمنطقة الظفرة. )ذي ناشيونال( 

ضابط من شرطة عجمان يكرم كبار المواطنين 
في احتفالية نظمتها القيادة العامة لشرطة عجمان 
لالحتفال مع كبار المواطنين في مركز سعادة كبار 
المواطنين في اإلمارة لمشاركتهم فرحة االحتفال 

باليوم الوطني.
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نزهة

الكلمات المتقاطعة

سودوكو

تراثيــــــات
أذل من  إن  فقال:  الناجح؟  اإلنسان  كبريائه ومن هو  تعلم من  ماذا  الحكماء:  أحد  ُسئل   -
جرحني بصمتي وبنظراتي وابتساماتي من غير أن أتكلم أو أنطق بحرف. وأن استفيد من أخطاء 
السفيه وال أعطيه وقتاً من عمري، أما اإلنسان الناجح فهو الذي يغلق فمه قبل أن يغلق الناس 
آذانهم ويفتح أذنيه قبل أن يفتح الناس أفواههم وال يدع لسانه يشارك عينيه عند انتقاد عيوب 
اآلخرين، وأال يناقش من هو جاهل وأن تكون صراحته في النقد ال تجرح وال تؤذي وأن يتسع 

صدره لمن ينتقده وُيحسن الرد بلباقة وأدب. 

أمثــال عالمية 
- قطرات الماء القليلة قد تصنع جدوالً )مثل ياباني(.

- من ليس في محفظته نقود ينبغي أن يكون لسانه من حرير )مثل ماليزي(.
- لذة االنتقام ال تدوم سوى لحظة أما الرضا والعفو فيدوم إلى األبد )مثل إسباني(.

طرائف العرب 
سأل أشعب صديقاً له: لماذا ال تدعوني أبداً إلى طعامك؟

أجاب الصديق: ألنك شديد المضغ سريع البلع إذا أكلت لقمة هيأت أخرى بسرعة.
فصاح أشعب: جعلت فداك أتريد أن أصلي ركعتين بين لقمة وأخرى؟!.

المطلوب ملء الخانات باألرقام من 1� 9 شرط عدم تكرار 
الرقم أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط 

أفقي وعمودي.

3- عزموا على العمل- تجمع.
4- طرفي والي- ابنة ملك صور وملكتها األولى.
5- رسام فرنسي من رواد المدرسة االنطباعية.

6- متشابهان - في الفم.
7- العب كرة قدم بريطاني- دق الجرس »م«.

8- تهدئة األلم- المه.
9- يشاهدوني - استقبال.

10-مجيء وحضور- غير معلن.
11- كذباً باطالً- صاحب نظرية تطور الكائنات.

أفقياً:
وباني  الصين  وموحد  امبراطور   -1

سورها العظيم.
أوروبية  تاريخي- عاصمة  2- عاشق 

»م«.
أمريكي  أكاديمي  »م«-  مخلص   -3

مؤسس في مجال العمل والقيادة.
4- تصطاده الحيوانات- دولة أفريقية.

5- أكبر دول البلطيق.
6- دولة أفريقية - خصم.

حشرة  عمر-  البناء-  عيب  أصلح   -7
الثياب.

أكاديمية  جائزة   - مساحة  وحدة   -8
عالمية للفنون.

9- لقب رئيس فرنسي راحل- تشرب 
جرعة بعد أخرى.

10-يتعب - ننافس.
١١-شعب- تخيفين.

عمودياً:
1- حارس مرمى مصري شهير.

للهنود  األصلي  الموطن   - يدخر   -2
الحمر.
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 افقي : –المفردات 
 العظيمموحد الصين وباني سورها وامبراطور  – 1
 عاصمة أوروبية )م( –عاشق تاريخي  – 2
 مؤسس في مجال العمل والقيادة أمريكي أكاديمي –مخلص )م(  – 3
 دولة افريقية – اتصطاده الحيوانت – 4
 أكبر دول البلطيق  – 5
 خصم -دولة افريقية   – 6
 حشرة الثياب –عمر  –أصلح عيب البناء  – 7
 عالمية للفنونجائزة أكاديمية  –وحدة مساحة  – 8
 جرعة بعد أخرى  تشرب –لقب رئيس فرنسي راحل  – 9

 ننافس – يتعب – 11
  تخيفين –شعب  – 11

 عمودي : 
 حارس مرمى مصري شهير – 1
 الموطن األصلي للهنود الحمر –يدخر  – 2
 تجمع – عزموا على العمل – 3
 ابنة ملك صور وملكتها األولى –طرفي والي  – 4
 رواد المدرسة االنطباعية رسام فرنسي من – 5
 في الفم  –متشابهان  – 6
 دق الجرس )م( –العب كرة قدم بريطاني  – 7
 هالم –تهدئة األلم  – 8
 استقبال –يشاهدوني  – 9

 غير معلن –مجيء وحضور  – 11
  صاحب نظرية تطور الكائنات – كذبا باطال – 11
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 مربع الجمع 
 ضع الرقم المناسب حسب نتائج الجمع شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة أفقيا وعموديا 
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خلية الكلمات تطابق الكلمات

مربع الجمع

الفوارق

أفقياً  الكلمات  ومعاني  مرادف  وتقرأ  تكتب 
وعمودياً بذات الوقت.

1- تدريب.
2- واسع.

3- أحد أفرع البحر المتوسط.
4- حذرت من الشيء.

ومعاني  مرادف  اكتب   >
الكلمات التي تشترك مع بعضها 
إلى  السهم لتصل  اتجاه  وحسب 

ربط صحيح للكلمات.
الله  بيت  زوار   -1  

الحرام.
إلحدى  ينتمي   -2

القارات.
3- ذو وسامة وجمال.

4- ثوري وزعيم كوبي 
راحل.

5- من لغات العالم.
6- دولة عربية.

7-حب الذات.

11 فارقاً بين كال الصورتين.

ضع الرقم المناسب حسب نتائج الجمع شرط 
عدم تكرار الرقم أكثر من مرة أفقياً وعمودياً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تطـــــابق الكلمــــات

 تكتب وتُقرأ مرادف ومعاني الكلمات أفقيا وعموديا بذات الوقت

  تدريب – 1

 واسع  - 2

 أحد أفرع البحر المتوسط – 3

  حذرت من الشيء – 4
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 زوار بيت الله الحرام – 1

 ينتمي إلحدى القارات – 2

 ذو وسامه وجمال – 3

 ثوري وزعيم كوبي راحل – 4

 من لغات العالم – 5

 دولة عربية – 6

  حب الذات – 7

 خلية الكلمات

لتصل الى ربط صحيح  وحسب اتجاه السهم ومعاني الكلمات التي تشترك مع بعضها اكتب مرادف
 للكلمات 
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صحة

وهو  شيوعاً  األمراض  أكثر  أحد  االكتئاب 
بالحزن  دائماً  اضطراب مزاجي يسبب شعوراً 
وفقدان االهتمام. ويختلف االكتئاب عن التقلبات 
تحدث  التي  المدى،  قصيرة  العاطفية  المزاجية 

كردة فعل على ضغوطات الحياة اليومية. 
تؤكد الدكتورة رانيا أحمد عبد الحليم طبيب 
اختصاصي أمراض نفسية في الخدمات الطبية 
الشارقة، أن االكتئاب قد يصيب األشخاص من 
اإلحصائيات  تشير  كما  العمرية  الفئات  جميع 
إلى أن النساء أكثر عرضة لالكتئاب من الرجال. 
حالة  اإلكتئاب  يصبح  أن  الممكن  ومن 
صحية خطيرة خاصة عندما يكون طويل األمد 
أن  يمكن  حيث  شديدة،  أو  معتدلة  وبدرجات 
به، قد  المصاب  يسبب معاناة كبيرة للشخص 
أو  المدرسة  في  أو  العمل  في  أدائه  على  تؤثر 
على عالقاته مع اآلخرين. كما أنه من الممكن أن 

يؤدي في أشد حاالته إلى االنتحار.

اأ�صبابه

كما هو الحال بالنسبة إلى األمراض النفسية 
إلى  يؤدي  محدد  سبب  هناك  ليس  األخرى 
قد  كثيرة  عوامل  هناك  ولكن  االكتئاب،  حدوث 

تسهم في حدوثه:
حدوث  األبحاث  بيوكيميائية:تؤكد  عوامل   •
تغيرات فيزيائية في أدمغة األشخاص المصابين 
حدوث  أن  المرجح  من  أنه  كما  باالكتئاب. 
اختالل في بعض الناقالت العصبية في الدماغ 

د. رانيا عبد الحليم

قد يتسبب بحدوث االكتئاب وأيضاً وجود خلل 
في التوازن الهرموني في الجسم )مثالً: خالل 
فترة الحمل، أو فترة ما بعد الوالدة( قد يزيد من 

فرصة اإلصابة باالكتئاب.
• عوامل وراثية: وجود أقارب لديهم تاريخ 

إصابة باالكتئاب. 
األحداث  ونفسية:  اجتماعية  عوامل   •
الصادمة أو المسببة لإلجهاد النفسي كاالنتهاك 
عزيز،  فراق شخص  أو  الجنسي،  أو  الجسدي 

أوالمشاكل المالية.
الثقة  قلة  مثل  الشخصية،  سمات  بعض   •

بالنفس واالعتماد على اآلخرين بشكل كبير. 
مثل  أخرى،  عقلية  اضطرابات  وجود   •
أو  الشهية،  أواضطراب  القلق،  اضطراب 

اضطراب الكرب التالي للصدمة.
• إساءة استخدام الكحول أو المخدرات. 

وخطيرة،  مزمنة  بأمراض  االصابة   •
المزمن،  واأللم  الدماغية،  والسكتة  كالسرطان، 

وأمراض القلب.

اأعرا�صه

وجود  حال  في  االكتئاب  تشخيص  يتم   •
عن  تقل  ال  لمدة  التالية  األعراض  من  خمسة 
أسبوعين على أن يكون أحدها المزاج الُمكتئب 

أو فقدان الشعور بالمتعة.
� اضطرابات النّوم؛ كاألرق أو فرط النوم. 

� فقدان الطاقة.
� الشعور بفقدان الثقة في النفس.

� تناقص القدرة على التركيز. 
� التغيّر الواضح في وزن الجسم أو الشهية.

� التهيج أو البطء الحركي. 
� الشعور بالذنب.

� التفكير المتكرر بالموت أو بإيذاء النفس.
وتضيف الدكتورة رانيا أن حاالت االكتئاب 
أي  وشدتها  األعراض  عدد  على  بناء  تصنف 

بسيطة أو متوسطة، أو شديدة.
في  فقط  واحدة  مرة  يحدث  قد  واالكتئاب 
العمر، و لكن عادة ما يعاني األفراد من نوبات 

االكتئاب.. كيف نعالجه؟
اإعداد: اأماين اليافعي
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• ما أمراض الشتاء األكثر انتشاراً؟
- تنتشر في فصل الشتاء العديد من األمراض المختلفة، وما يزيد انتشارها بين الناس 
أن معظم هذه األمراض معدية، وهذا ما يجعل المسبب المرضي ينتقل من اإلنسان الحامل 

للمرض إلى إنسان آخر سليم، ومن أهم أمراض الشتاء األكثر انتشاًرا ما يأتي: 
الحمى: تعّد الحمى من أمراض الشتاء األكثر انتشاراً، حيث تصيب عدًدا ال بأس به من 
الناس، وتحدث الحمى نتيجة للمسببات البكتيرية أو الفيروسية، وتظهر األعراض المرضية 
على شكل ارتفاع حاّد في درجة حرارة الجسم، مع صعوبات في البلع، وبعض األلم في 

الحلق، باإلضافة إلى موجات من السعال يصحبها البلغم.
االلتهابات الحلقية: يعاني المصاب بهذا النوع من االلتهابات من ألم شديد في الحلق 
يزداد عند عملية بلع الطعام، مع وجود ألم في اللوزتين، كما ترتفع درجة حرارة جسم 

المريض، وتكثر لديه حاالت القيء والغثيان.
الزكام: يتسبب في هذا المرض أنواع مختلفة من الفيروسات، وهذا ما يجعله قابالً 
لالنتشار بشكل كبير، ويظهر على المصاب بهذا المرض العديد من األعراض أهمها ارتفاع 
التنفسي،  المجرى  انسداد  بسبب  التنفس  في  ووجود صعوبات  الجسم،  حرارة  درجة 

باإلضافة إلى السيالن األنفي.
األمراض القلبية: تزيد فرصة اإلصابة باألمراض القلبية في فصل الشتاء، ويعود ذلك 
الدموية في جسم اإلنسان، حيث يؤدي  إلى تأثر انخفاض درجة الحرارة على األوعية 
االنخفاض في درجة الحرارة إلى تضيقها األمر الذي يزيد من ضغط الدم في الجسم، 

ويتسبب في العديد من األمراض أهّمها النوبات القلبية.
أمراض المفاصل: تزداد فرصة اإلصابة بأمراض المفاصل في فصل الشتاء بسبب 

انخفاض درجة الحرارة بشكل يؤثر على مفاصل جسم اإلنسان ويؤّدي إلى تيبسها.
• كيف يمكن الوقاية من أمراض الشتاء؟

• الحفاظ على جسم اإلنسان دافئاً.
• تجنب التعرض للتقلبات الجوية المسببة لألمراض.

• تجنب االختالط باألشخاص المصابين بأمراض الشتاء.
الطازجة  العصائر  شرب  خالل  من  األمراض  لهذه  اإلنسان  جسم  مقاومة  تدعيم   •

وتناول الفواكه الغنية بالمواد الغذائية.
• الحفاظ على النظافة الشخصية وضرورة تعقيم اليدين باستمرار.

نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم الطبية، وسيتولى اإلجابة عنها نخبة من 
األطباء االختصاصيني، مع متنياتنا لكم بالصحة والعافية

alyafi3@gmail.com

أمراض الشتاء األكثر انتشارًا

ب
جوا

 و
ال

سؤ
اكتئاب متكررة.

األشخاص  عند  االكتئاب  نوبات  تحدث  وقد 
القطب  ثنائي  الوجداني  المصابين باالضطراب 
بالمزاج  تمتاز  نوبات هوس  من  يعانون  الذين 
المرتفع أو العصبي، والنشاط الزائد، والتحدث 
ما  وغالباً  النوم.  الى  الحاجة  وقلة  بسرعة، 
من  فترات  والهوس  االكتئاب  نوبات  تفصل 

المزاج الطبيعي.

التقييم النف�صي

بعد مراجعة المعلومات التي قّدمها المريض، 
والتاريخ  واألعراض،  العالمات  ذلك  في  بما 
الطبيب،  وتقييم  العائلي،  والتاريخ  الشخصي، 
قد يطلب الطبيب من المريض الخضوع لبعض 
الحاالت  استبعاد  بهدف  المخبرية  الفحوصات 
الجسدية التي قد تتسبّب بظهور أعراض مماثلة 

مثل قصور الغدة الدرقية.

العالج

هناك حاالت االكتئاب البسيطة قد يستجيب 
العالج  مثل  النفسي  العالج  إلى  المريض 
السلوكي المعرفي، ولكن في الحاالت المتوسطة 
بين  الدمج  أن  الدراسات  أثبتت  الشديدة  إلى 
العالج النفسي والعالج الدوائي أكثر فعالية من 

استخدام أحدهما بمفرده.
طريق  عن  العالج  يتم  الحاالت  أغلب  في 
المريض  يحتاج  قد  ولكن  الخارجية.  العيادات 
كان  إذا  المستشفى  داخل  العالج  تلقي  إلى 
ذهانية  أعراض  مع  شديد  اكتئاب  من  يعاني 
بإلحاق  رغبة  وجود  حالة  في  أو  )هلوسات(، 

األذى بالنفس أو باآلخرين.
االكتئاب  مضادات  من  عديدة  أنواع  تتوفر 
منها مثبطات استرداد السيروتونين االنتقائية، 
ويقوم الطبيب النفسي بمناقشة المريض حول 
خيارات العالج، وسرعة االستجابة إلى الدواء، 
التي  والفترة  المحتملة  الجانبية  واالعراض 

ينصح باالستمرار فيها على تناول الدواء.
كالعالج  أخرى  عالجية  خيارات  توجد 
ُيستخدم  ما  عادة  الذي  الكهربائية  بالصدمة 
لألشخاص الذين لم تتحسن حالتهم باألدوية، 
أو في حاالت االكتئاب الشديدة، أيضاً التحفيز 
خياراً  يعتبر  الذي  الجمجمة  عبر  المغناطيسي 
مضادات  إلى  يستجيبون  ال  الذين  لألشخاص 

االكتئاب. 
الرغم من وجود طرق عالج معروفة  وعلى 
من  كثيراً  أن  نجد  االكتئاب،  لعالج  وفعالة 
الوصمة  وتعتبر  العالج  يتلقون  ال  المرضى 
المجتمعية المرتبطة باالضطرابات النفسية أحد 
أهم العوائق التي تقف حائالً أمام الحصول على 
الصحة  منظمة  أكدت  حيث  الصحية،  الرعاية 
االضطرابات  حول  الوعي  نشر  أن  العالمية 
النفسية وأهمية عالجها له دور كبير وفعال في 
الحد من هذه الوصمة وبالتالي تعزيز الصحة 

النفسية لدى أفراد المجتمع.
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تغذية

األطعمة  ظهرت  قزح  قوس  حلويات  موضة  بعد 
مكوناتها  هي  فما  األسود  اللون  ذات  واألشربة 
كريم  اآليس  فى  نجدها  إذ  األسود  اللون  سر  وما 
النباتي  الفحم  إنه  والمخبوزات:  والبيتزا  والعصائر 
النشط. وهو عبارة عن بودرة سوداء عديمة الرائحة 
وله استخدامات طبية وتجميلية واسعة. يتم تصنيعه 
)الخشب(  مثل  الكربون  على  تحتوي  مواد  من 
ويسخن بدرجة حرارة عالية ليتحول نشطاً ويحتوي 
على الكثير من المسام التي تزيد من مساحة سطحه 
مما يجعله كاإلسفنج قادراً على امتصاص مجموعة 

كبيرة من المواد الكيميائية.
بعض  من  الزائدة  الجرعات  لعالج  ويستخدم 
الغذائي، وحاالت اإلسهال  التسمم  أو  أنواع األدوية 
المشتقة من  السموم  واالنتفاخات والغازات، وإزالة 

اليوريا لمرضى الكلى، وتبييض األسنان.
في  يبقى  بل  جسمك  يمتصه  ال  النشط  الفحم 
الجهاز الهضمي لذلك لكي يعمل على السيطرة على 

اإعداد:  �صارة الهاملى

اخت�صا�صية التغذية املجتمعية- م�صت�صفى توام

السموم يؤخذ حال وجوده في المعدة حتى يتمكن 
من ربط السموم أو الجرعة الزائده من األدوية قبل 
سيتم  )حيث  الدقيقة  األمعاء  إلى  باالنتقال  يبدأ  أن 
فكرة  فإن  وبالتالي  الجسم(  بواسطة  امتصاصه 
تطهيره للجسم من السموم ال معنى لها من الناحية 

الفسيولوجية.
لتحضير  السائل  النيتروجين  موضة  وهناك 
والمشروبات  كريم  واآليس  والحلويات  المثلجات 
محدثاً ضباباً عند تعرضه للهواء: النيتروجين السائل 
كيميائياً عديم اللون والرائحة وغير قابل لإلشتعال.

المثلجات  لتحضير  النيتروجين  غاز  ويستخدم 
والحلويات واآليس كريم والمشروبات، ولكن يحذر 
الحاالت  بعض  في  المأكوالت  هذه  استخدام  من 

لخطورتها على الصحة.
االتحاد  مصادقة  بعد  الذهب  استهالك  وراج 
إضافته  يمكن  غذائياً  ملّوناً  اعتباره  على  األوروبي 
عام  منذ  الحلويات  خاصة  األطعمة  سطوح  لتغطية 

1975 وتم إعادة تقييمه في 2016 واعتماده.
أي معدن ثمين يمكن استهالكه بأمان. وغالباً ما 
يشير إلى الذهب والفضة وهو عديم الطعم وال يمكن 
ويتم  غذائية  قيمة  أي  له  ليس  امتصاصه،  للجسم 

إضافته لتأثيره  الجمالي.
ال يتأكسد أو يتآكل في الهواء الرطب وهذا يجعل 
الحتواء  الغذائية  المواد  في  لالستخدام  مثالياً  منه 

معظمها على نسبة عالية من الرطوبة.
الذهب ال يتم امتصاصه أثناء عملية الهضم. ومع 
ال  الذي  الخالص  الذهب  على  فقط  هذا  ينطبق  ذلك 
يقل عن 24-23 قيراطاً ويحتوي الذهب األقل من هذا 
أن يجعل  يمكن  وبالتالي  الشوائب،  المزيد من  على 

استهالكه خطراً.  
وفي العموم من األفضل عدم استهالكه بكثرة في 
األطعمة المستهلكة بشكل يومي خوفاً من األعراض 

التي قد يسببها.

فحم وذهب ونيتروجين.. 
مضافات غذائية على الموضة

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس الدولة
«حفظه ا�»

وإلى صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء

حاكم دبي «رعاه ا�»
وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد ا�على للقوات المسلحة

وألى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
أعضاء المجلس ا�على لالتحاد حكام ا�مارات

وإلى شعب دولة ا�مارات الكريم

بمناسبة اليوم الوطني الثامن وا�ربعين
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قراءات

سماحة اإلسالم بين النظرية والتطبيق

تأتي أهمية هذا الكتاب من كونه استكماالً إلصدارات األرشيف الوطني التي توثق ذاكرة الوطن، وترصد 
تفاصيل التاريخ الحديث لدولة اإلمارات العربية المتحدة، والذي اتجهت فيه بنهضتها وتطورها لتكون دولة 
عصرية لها مكانتها بين دول العالم المتقدمة، ويهدف األرشيف الوطني إلى أن يجعل هذا الكتاب بمحتواه 
اإلمارات  دولة  تاريخ  في  والباحثين  ولألكاديميين  خاص،  بشكل  اإلماراتية  والمرأة  للفتاة  مرجعاً  الثري 
وتطورها بشكل عام؛ بما يحفل به هذا السفر القيّم من خصال حميدة وصفات أصيلة اتسمت بها أم اإلمارات 
سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك -حفظها الله- وألنها قدوة للمرأة -محلياً وعربياً وعالمياً- في العمل الوطني 

واإلنساني الجاد والمخلص، وألن سموها كانت رمزاً للعطاء البنّاء في جميع مراحل حياتها.
إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس األعلى لألمومة والطفولة، 
الرئيس األعلى لمؤسسة التنمية األسرية- رائدة العمل النسائي واإلنساني بدولة اإلمارات العربية المتحدة 

وخارجها بما قدمته من دعم للمرأة من مبادرات ارتقت بها في جميع المجاالت.
القائد  جانب  إلى  إسهامها  ثم  مبارك،  بنت  فاطمة  الشيخة  نشأة سمو  على  الضوء  الكتاب  هذا  ويسلط 
المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه- منذ قيام االتحاد في تشجيع المرأة على التعليم 
وااللتحاق بالعمل، وذلك ما ساعد القيادة السياسية في دولة اإلمارات على تحقيق المنجزات التي تمتعت بها 
المرأة على الصعد كافة، وقد أدت سموها دوراً بارزاً في خدمة قضايا المرأة وخدمة أهداف المجتمع اإلماراتي 

في كثير من الشؤون والقضايا المهمة.

تبدأ هذه المحاضرة من مصطلح السماحة، فتبين أن السماحة في الشريعة اإلسالمية منهج رباني، ومبدأ 
من المبادئ التي أكرم الحق سبحانه وتعالى بها عباده، وأمرهم أن يتعاملوا بها فيما بينهم، وتشير إلى أن مبدأ 
التسامح ال يقف عند حد تعامل المسلمين بعضهم مع بعض فحسب، بل هو منهج حياة شامل َيسُع الناس جميعاً، 
وقد أمر الله عباده المؤمنين بحسن المعاملة مع الناس جميعاً، فالدين اإلسالمي كله قائم على اليسر، والفقه في 

الدين وفي األحكام مبني على التيسير، ولم يقل أحد على اإلطالق: إن الفقه هو التشدد.
ويشير الكتاب إلى أننا ابتلينا في العقود الماضية القريبة بأناس جنحوا نحو التطرف والتشدد، وكان هؤالء 
هم أجهل الناس وأبعد ما يكونون عن شرع الله -عز وجل-. ويدعو الكتاب إلى تحديد المصطلحات بدقة، فتكون 
تعريفاتها جامعة مانعة كاشفة؛ دفعاً للوهم وااللتباس. ويتنقل الكتاب بين محطات عديدة فيسلط الضوء على 
السماحة والتيسير في حياة النبي، والسماحة والتيسير في العقائد، والسماحة والتيسير في التشريع والدعوة، 
مبدأ  أن  موضحاً  المعامالت  في  والتيسير  السماحة  مع  الكتاب  ويتوقف  العبادات.  في  والتيسير  والسماحة 
السماحة في اإلسالم ال يقف عند حدود العبادات، وإنما هو منهج حياة شامل في العبادات والمعامالت وكل 
شؤون حياة البشر، فقد عّد نبينا ملسو هيلع هللا ىلص السماحة والرفق في المعامالت من أسباب رحمة الله تعالى لعباده في 
الدنيا واآلخرة. وتناول الكتاب أيضاً: السماحة والتيسير في البر والصلة، وأخالق الفرسان في الحرب؛ إذ لم 
تعرف البشرية مثل سماحة اإلسالم في الحرب؛ فهي أخالق الفرسان الذين ال ينقضون العهد، وال يغدرون وال 
يقتلون إال من قاتل، فالقتال في اإلسالم مقصور على رّد االعتداء من دون تجاوز، وتبلغ سماحة اإلسالم في 
الحرب أعلى درجاتها في معاملة األسرى. وبعد أن يتناول الكتاب بين موضوعاته، خروج الجماعات المتطرفة 
على مقتضيات السماحة والتيسير، يؤكد -في خاتمة المحاضرة- أهمية تحويل قيم السماحة والتيسير إلى 
واقع ملموس في حياتنا على المستوى الفردي، والمستوى المجتمعي، والمستوى الوطني، والمستوى اإلنساني؛ 

لنكون بحّق دعاة لديننا بسلوكنا وأخالقنا أكثر من تنظيرنا وأقوالنا.
ويستشهد الكتاب بآيات القرآن الكريم، وبأحاديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص وبقصص من السيرة النبوية العطرة على كل 

ما ورد به من أفكار. 

النا�صر: مركز الإمارات للدرا�صات والبحوث ال�صرتاتيجية، �صل�صلة حما�صرات الإمارات، العدد 223، 2019، 65 �صفحة.

تاأليف: حممد خمتار جمعة

هكذا تحدثت فاطمة بنت مبارك
تاأليف: عبلة النوي�س

النا�صر: الأر�صيف الوطني، اأبوظبي، 2019،  367 �صفحة.
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قصص ومعاني أمثال وأقوال

يستعرض هذا الكتاب أنشطة اتحاد إذاعات الدول العربية وإنجازاتها ومكاسبها إلى جانب التحديات التي 
واجهها في كل مرحلة من مراحل هذه المسيرة التي بلغت نصف قرن، ويوضح أن هذه المسيرة التي عاشتها 
منظومة العمل العربي المشترك بأسلوب متفرد متميز، مبني على تمسك القائمين عليه بخصوصيته كمنظمة 
مهنية وحرصهم على “المراكمة” أي بناء كل خطوة على التي سبقتها، مع استشراف المستقبل والتحفز نحو 

اآلتي.
صدر هذا الكتاب بمناسبة االحتفال بخمسينية تأسيس اتحاد إذاعات الدول العربية، ليكون وثيقة مرجعية 
السمعي  اإلعالم  بشؤون  المهتمين  وسائر  والباحثين  وللخبراء  والتلفزيوني،  اإلذاعي  الحقل  في  للمهنيين 

والبصري.
يتألف الكتاب من ثالثة أبواب أساسية، كل باب يستعرض أهم الخطوات التي أفرزتها المحطة، مع إبراز 

النقلة النوعية التي أنجبتها كل خطوة في نسق التطور المهني الذي ظل االتحاد يشهده في نصف قرن.
العامة  الجمعية  بانعقاد  بدأت  مرحلة  وهي  والهيكلة،  التأسيس  مرحلة  على  الضوء  األول  الباب  سلط 

التأسيسية في 1969 وانتهت في 1979 عند نقل مقر االتحاد من القاهرة إلى تونس.
وخصص الباب الثاني لمرحلة التأسيس المستأنف واالنطالقة الجديدة، وهي مرحلة بدأت مع نقل االتحاد 
إلى تونس واستمرت إلى نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات، وقد عرف االتحاد في هذه الرحلة انتعاشة 
أولى ثم واجه مصاعب أزمة منظومة العمل العربي المشترك التي سيخرج منها سليماً ومعافى بفضل قرار 

التحول إلى نظام التمويل الذاتي.

يحتوي الكتاب رافداً متجدداً من روافد التعريف بالتراث والثقافة السودانية، ويفتح كوة مضيئة إلى معارج 
التراث وفضاءاته المثمرة الرحيبة، لتكون هذه المساهمة إضافة حقيقية لمدونات المثل الشعبي في السودان.

ولما كانت األمثال نكهة الحديث وعصارة الحكمة الشعبية، لها أقدام تسير بها وسط الناس وعبر التاريخ؛ 
فقيل: أَْسيَُر من َمثَْل، فإن هذا الكتاب يستحضر كماً كبيراً من األمثال النظيفة بقصصها وكلماتها، والتي ال تنال 

من أحد معين، وال تلتصق بقبيلة ما من قبيل السخرية.
وبين الكم الهائل من األمثال يجد القارئ نفسه أمام أمثلة قد يصعب فهمها إال على أبناء السودان، إذ إنها 
لي  تشّكر  راجال«، و»ما  ود  في  الغرقت  مكشْن«، و»معبوبات  ديكو  »األبى  مثل:  المحلية،  اللهجة  في  مغرقة 
الراكوبة في الخريف«، و»العميان أب جدادة«، و»عجبني للمرقوت«، و»سيد الرايحة يفتح خشم البقرة«، و»شتّت 
مويتو على الّرهاب«، و»البتبلبل بعوم»، و»التسوي كريت في القرض تلقاه في جلدا«، و»جنا الفار حفار«... 

وغيرها الكثير، وال يمكن في هذه العجالة شرح األمثال اآلنفة الذكر.
وإلى جانب األمثال السودانية اللهجة، هناك عدد كبير من األمثال التي عرفت في البالد العربية مع تغيير 
بكلمة أو كلمتين، ومن أبرز هذه األمثال: »جحا أولى بلحم ثوره«، و»تكاكي عندنا وتبيض عند الجيران«، و»تبيت 
نار تصبح رماد« و»البصيرة أم حمد«، و»النوم سلطان«، و»مكره أخاك ال بطل«، و»مسمار جحا«، و»الما عارف 
يقول عدس«، و»المال السايب بيعلم السرقة«، و»ما حّك جلد مثل ظفرك«، و»ال ناقة لي فيها وال جمل«، و»الباب 

البجيب الريح سدو واستريح«، و»اإليدو في الموية ما زي اإليدو في النار«... وغيرها الكثير من األمثال.
ويذكر أن الكثير من األمثال قد استعان الكتاب في توضيحها بالرسومات البسيطة، وقد اعتمد الكتاب في 

فهرسه على األمثال فسردها تباعاً لتصل إلى 100 مثل.
ويذكر أن هذا الكتاب يعّد مساهمة إضافية حقيقية لمدونات المثل الشعبي في السودان، إذ إن اختيار المثل 
الشعبي هو خيار صعب نظراً لصعوبة جمعه الذي يحتاج إلى جهد أكبر مقارنة بغيره من األجناس الفولكلورية. 

النا�صر: دار عزة، اخلرطوم، 2019،    146 �صفحة.

جمع واإعداد: عادل �صيد اأحمد

خمسون عامًا في خدمة اإلعالم العربي.. قصة نجاح
تاأليف: الإدارة العامة لحتاد اإذاعات الدول العربية يف جامعة الدول العربية 

النا�صر: جامعة الدول العربية، 2019، 219 �صفحة. 

قراءات

كونــوا معنــــا
 يف أقوى حتديات موسم سباقات الهجن 

ميـــدان املرمــــوم - طريــــق دبي العـــــني
AL MARMOUM CAMEL RACING TRACK – DUBAI  AL-AIN RD.
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At The AlMarmoom Masterpiece Track

المرموم
تحفة ميادين السباقات
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دور التقنية الحديثة وأثرها على األداء 

االقتصادي  اإلصالح  لقضايا  وتقييمها  وتحليلها  الكويتية  الصحافة  معالجة  كيفية  الدراسة  هذه  تطرح 
في الكويت، انطالقاً من تغطيتها لهذه القضايا واالستراتيجيات التي وضعتها لتفعيل دورها في معالجتها، 
وتطرقت الدراسة إلى الفنون الصحفية التي استخدمتها صحف الكويت في هذا اإلطار، وحددت الدراسة 
ميدانها بالصحف األربع التالية: القبس، الوطن، األنباء، السياسة، حيث سلطت الضوء على اتجاهات المادة 
الصحفية، وطبيعة معالجتها لقضايا اإلصالح االقتصادي، ومصادر الحصول على المعلومات، ونوع الخطاب 
المستخدم، وفي كل ما تقدم اتبعت الدراسة منهج تحليل المضمون، وتكونت العينة من 50 عدداً لكل صحيفة، 

فكان المجموع اإلجمالي لعينة الصحف 200عينة.
المالية  الكويت لألوراق  لفئة سوق  الصحف  تناول  الدالالت اإلحصائية عن وجود فروق في  وأسفرت 
)البورصة(، وهناك تفاوت بين الصحف في تناول فئة قضايا أسواق المال، وأوضحت نتائج الدراسة وجود 

فروق أيضاً في تناول الصحف األربع لفئة الحالة المالية للدولة، والميزانيات العامة.
وتنطلق أهمية هذه الدراسة من كون وسائل اإلعالم من القوى المؤثرة في السلوك البشري؛ فهي تؤدي 
دوراً محورياً في الحياة االقتصادية والسياسية واالجتماعية، وتؤثر في المشهد الواقعي في الحياة، وربما 

تقوم بصنع الحدث بتغطياتها وطريقة طرح الخبر على صفحاتها لتصبح أداة للبناء والتطوير.

توصلت هذه الدراسة إلى أن نوعية القرارات المتخذة كانت أحد أسباب نجاح أو فشل كثير من المنظمات 
من خالل التصرف بمقدراتها، وبما أن القرارات تعتمد على نوعية المعلومات التي تبنى عليها؛ فإن عدم توافر 

خصائص نوعية في المعلومات سيؤدي إلى الفشل. 
وتتلخص مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي: ما أثر التقنية الحديثة على أداء العاملين في وزارة 

الثقافة واإلعالم بالرياض؟.
ويؤكد الكتاب أن جودة المعلومات وما تحتويه من خصائص تجعل من الممكن االعتماد عليها في زيادة فاعلية 
عملية اتخاذ القرارات من الموضوعات الحيوية، حيث حظيت باهتمام كل من الباحثين والممارسين على حد 

سواء، وتقدم الدراسة عرضاً نظرياً لطبيعة وعناصر كل من جودة المعلومات وفاعلية اتخاذ القرارات.
فالمعلومات هي البيانات األولية بعد معالجتها عبر تصنيفها وتفسيرها وتحليلها، وإضفاء القيمة اإلنسانية 
عليها ووضعها في سياق يعكس معنى محدداً، وبالتالي تصبح لها قيمة ويمكن االعتماد عليها واالستفادة منها 

في دعم المديرين في أداء وظائفهم من تخطيط وتنظيم ورقابة وتوجيه واتخاذ قرار.
ولقد عّرفت الدراسة جودة المعلومات على أنها الدرجة التي تقدم بها المعلومات قيمة إلى الذين يستخدمونها 
وإلى المنظمة بشكل عام كما هو معروف لدينا أن قيمة المعلومات تترجم في دعم المدراء أثناء أدائهم لوظائفهم 
في المنظمة من تخطيط وتنظيم ورقابة وتوجيه واتخاذ قرار، وذلك لرفع كفاءة المنظمة وفعاليتها في تحقيق 
أهدافها، ومن الجدير بالذكر أن جودة المعلومات تترجم إلى خصائص للمعلومات، وكلما توافرت هذه الخصائص 

بدرجة كبيرة ارتفعت جودة المعلومات.
يتألف الكتاب من: أدبيات الدراسة، وتساؤالتها، واإلطار النظري لها، وفرضياتها، وأهمية الدراسة وأهدافها 

ومنهجها، وتعريف المصطلحات، ومجتمع وعينة الدراسة، وتحليل المعلومات، ثم النتائج والتوصيات. 

النا�صر: املوؤلف نف�صه، الريا�س، 2019، 56 �صفحة.

تاأليف: حممد بن �صالح اآل حط�س

الصحافة الكويتية وقضايا اإلصالح االقتصادي
تاأليف: الدكتور اأنور عبد الوهاب اجلزاف

النا�صر: مركز درا�صات اخلليج واجلزيرة العربية، الكويت، 2019، 73 �صفحة

قراءات
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ذاكرة الراوي 

يطلق الكتاب شخصية »عقال شطاط« الصومالية من عقالها المحلي إلى قراء العربية في محاولة إلثراء 
العربية، و»عقال  إلى  الصومالية وترجمتها  الشعبية  الحكايات  الكتاب على جمع  الحكائية، ويعتمد  المعرفة 
بين  كبير  فالتشابه  الصومالي،  جحا  هو  أنه  ويبدو  والخوف،  بالجبن  اشتهر  رجل صومالي  هو  شطاط« 
الشخصيتين على صعيد سلوك الخوف وردود أفعال عقال عليه، وهذا ما يتجلى في القسم األول من الكتاب.

وحكايات القسم الثاني »حكايات الحيوان« يبدو أنها مقتبسة من أجواء حكايات »كليلة ودمنة« وحكايات 
شعبية عن الحيوانات من أكثر من ثقافة.

»حكايات متنوعة« عنوان القسم الثالث من الكتاب، ويجمع بين الحكمة والطرافة، وربما تكون هذه الحكايات 
أقرب إلى البيئة الصومالية، مع أن بعضها مقتبس ومعّدل؛ إذ أضفيت عليها البيئة الصومالية، فتغيرت أسماء 

الشخصيات واألماكن وبعض األحداث.
وفي المجتمع الصومالي ُعرفت الحكايات الشعبية حديثاً للسمر، تناقلها الشعب الصومالي من جيل إلى 
جيل، وتحكي هذه الحكايات ما له عالقة بالطبيعة أو الحياة االجتماعية، ويخلص الكاتب إلى أن هناك عالقة 
متأصلة بين الحكايات الصومالية والحكايات العربية، وهذا يدل على أن الشعب الصومالي لم يكن منعزالً عن 

وسطه العربي.
ويورد الكتاب قصة »عقال شطاط والحمل الصغير« والتي تحكي عن عقال شطاط أنه كان ذات مرة يصلي، 
وبقربه حمل صغير، فقفز الحمل فجأة إلى جهة عقال، فسأل نفسه: مما يفّر هذا الحمل؟ ال بد أن يكون هناك 
وحش، ثم ترك الصالة وفّر، فقالت زوجته: ماذا حدث؟ فنظر إليها مقلباً بصره في جميع االتجاهات، وقال: 

أفّر ما دام الحمل الصغير قد فّر.

يعّد هذا الكتاب فصوالً في الذاكرة الشعبية والتقاليد الشفوية، يجمعها التركيز على الثقافة الشعبية واآلداب 
الشفوية، واهتم هذا الكتاب بالثقافة الشعبية ألنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالبيئة والمجتمع، وألن الثقافة الشعبية 
في الجزيرة العربية تتميز عن غيرها من الثقافات الشعبية األخرى بعمق تاريخي يمتد إلى ما قبل اإلسالم 
وتصطبغ بصبغة عربية أصيلة، ألن هذه األرض هي مهد العرب ومنبع اللغة وجّل ثقافتها الشعبية اليوم – إن 
لم يكن كلها- ذات جذور عربية قديمة سواء في أنماط المعيشة أو في العادات والتقاليد أو في العلوم والحرف، 

أو في اآلداب كاألخبار واألشعار، والقصص واألمثال، واألساطير.
يحتوي الكتاب على ثالثة فصول، األول: )اآلخر وآدابنا الشعبية(، وقد خصصه الباحث للحديث عن كتابات 
المستشرقين واهتمامهم بآدابنا الشعبية ودوافعهم واآلثار الناتجة عن ذلك االهتمام، كما تناول فيه موضوع 

ترجمة الشعر النبطي، واألمثال الشعبية واهتمام المستشرقين بها.
ودار الفصل الثاني حول ثمانية موضوعات تناولت الرواية الشفوية في النصوص الشعبية، وآثارها في تحّول 
لهجة النصوص وتحويرها وتأثيرها في فهم الشعر، وتناول في هذا الفصل أيضاً دور الكتابة في تقييد النص 
وإشكالياتها المؤثرة في ضبطه، األمر الذي يؤكد أهميتها في تحقيق المخطوطات الشعرية، ومن موضوعات 
هذا الفصل أيضاً: األدب الشعبي بين الرواية والكتابة، والحياة على الشفاه، والرواية الشفوية وآفاتها، وتحوير 
الروايات  للتأريخ، والشعر بين  النبطي وثيقة  اللهجات، والراوي وتأثيره في فهم النص، والشعر  النص بين 
الشعر  لكتابة  األفضل  والطريقة  الشعبي،  النص  كتابة  الشعر؟ وإشكاليات  تفسد  الكتابة  والمخطوطات، وهل 

النبطي.
وُخّصص الفصل الثالث ألحد عشر بحثاً في جوانب الشعر النبطي المختلفة، كإبراز الصور الجمالية والفنية 
في الشعر، والمناظرات الشعرية الخيالية في األدب الشعبي، ومطلع القصيدة في الماضي والحاضر، ونبوءات 

الشعراء بين الفراسة وشيطان الشعر... وغيرها.

النا�صر: نادي تراث الإمارات، اأبوظبي، مركز زايد للدرا�صات والبحوث، 2019، 152 �صفحة.

تاأليف: قا�صم بن خلف الروي�س

حكايات شعبية من الصومال
جمع وترجمة: عمر عبد اهلل اإيدان

النا�صر: معهد ال�صارقة للرتاث، ال�صارقة، 2019، 64 �صفحة.
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علوم و تكنولوجيا

الوقائع  أن  للخيال  الكامل  التاريخ  يظهر  
إلى  البديلة هي فكرة جذابة ومفيدة، ولو عدنا 
انتشرت  الماضي عندما  القرن  التسعينيات من 
بدأوا   قد  الناس  كان  كبير  بشكل  اإللكترونيات 
في استخدام سماعة الرأس التي أدت إلى غلق 
واستبداله  المرء  يعيشه  الذي  الفعلي  الواقع 
بنسخة  موجودة داخل الكومبيوتر. وكان األمر 

يبدو وكأن تغييراً عالمياً قد حدث.
أثار ذلك بشكل خاص شركات األلعاب  وقد 
التي اهتمت بما يعرف بالوقائع والحقائق البديلة 
أو االفتراضية، ومن الواضح أن العالم  رفض 
الخضوع بكل عناد ألي نوع من التغيير، إال أنه 
كان مجبراً على التأقلم.  وظهر ذلك في تعامله 
الجودة الضعيفة  حيث سعى  مع الصور ذات 
عن طريق التعديل والتغيير إلى إجراء تحسينات 

في جودة ووضوح الصور.
يتعامل  أن  أيضاً  العالم  على  كان  كما 
للمنتجات  السوقية  األسعار  مع  واقعي  بشكل 
نحو  تكلفتها  تبلغ  قد  المذكورة  فالسماعة 
سبعين ألف دوالر وهذا السعر يجب أن يخضع 
المرء  على  أحياناً  يصعب  وقد  لالنخفاض. 
وإجهاد  والغثيان  بالدوخة  اإلصابة  مع  التكيف 
والصداع  الشديد  والتشوش  والقيء  العين 
من مستخدمي  الكثير  يشكو   والتعرق، حيث  
وفقاً   %60 من  )أكثر  التكنولوجية  األجهزة 
إلحدى الدراسات( من حزمة من األعراض مثل 
باألمراض  تسمى  والتي  أعاله  المذكورة  تلك 

اإللكترونية.
الموت  تسبب  ال  األعراض  تلك  أن  ورغم 
للناس إال أن المرض اإللكتروني يساعد بالتأكيد 
على تدمير جوانب من صناعة إنتاج السماعات 

والتأثير سلبياً عليها.
الواقعية  فإن  الزمن  من  عقدين  مرور  وبعد 

الموت  من  عادت  وكأنها  تبدو  االفتراضية 
نعومة  أكثر  تغييرات  يرافقها  أفضل  بصورة 
وهناك  دقة.  أكثر  سيطرة  وأساليب  وسالسة 
االفتراضية  الواقعية  حول  تطبيقات  أيضاً 
الخاضعة  فالتكنولوجيا  األلعاب،  بمجال  تتعلق 
وسائل  في  تستخدمه  ما  وجدت  للتطوير 
اإلعالم االجتماعية والتصميم الداخلي والتدريب 

الوظيفي وحتى التعامل مع األلم.
الشركات  من  عدداً  فإن  ذلك  على  عالوة 
مثل أوكولوس وهي جزء جديد من الفيسبوك، 
في  فعالة  جهوداً  بذلت  سوني«   كاند  و»إتش 
تحسين منتجاتها. وبالرغم من تلك التحسينات 
فإن الواقعية االفتراضية  لم ترتق الى مستوى 
التوقعات واألحالم إذ أسهمت فقط في وصول 
مليارات  ثالثة  إلى   2018 العام  في  المبيعات 
لبيانات  وفقاً  وذلك  دوالر  المليار  ونصف 
السوق  أبحاث  شركة  أعدته  بحث  تضمنها 
من  و%4   2 هنالك  كان  بينما   داتا«،  »سوبر 

السوق العالمية مختصة بمجال األلعاب.
أن  اعتقدوا  الذين  الناس  من  الكثير  وهناك 
المرة جزءاً  هذه  االفتراضية ستصبح  الواقعية 
من تكنولوجيا تحظى بإقبال متزايد، إذ أشارت 
إحدى الدراسات إلى أنه ما بين 4% و25% من 

المستخدمين يواصلون تجربتها.
الواقع  مع  التعامل  إن  القول  ويمكن 
حول  جدل  وجود  بسبب  صعب  االفتراضي  
األول.   المقام  في  وتفعيله  بإثارته  سيقوم  من 
وهناك نظريتان مسيطرتان تشير إحداهما إلى 
الناس يقومون بتجربة حول االختالف في  أن 
مستوى اإلحساس والتزاوج غير المالئم بين ما 
بالعالم  أحاسيسهم وبين معرفتهم  به  تجبرهم 

الحقيقي وهو ما يدفعهم إلى خوض التجربة.
السبب  أن  فترى  األخرى  النظرية  أما 

السيطرة  على  األفراد  قدرة  عدم  األساسي هو 
على أجسادهم واإلبقاء على أمزجتهم وحاالتهم 
النفسية صحيحة والتحرك باتجاه البيئات الفعلية 
النظريتان  صحيحتين  تكون   وقد  والواقعية. 
حول  اختالف  بالتأكيد  هنالك  سيكون  حيث 
المثال  سبيل  وعلى  اإلحساس.  في  التشوش 
فإنهم  رؤوسهم  المستخدمون  يحرك  عندما 
للتغيير  قابالً  يشاهدونه  ما  يكون  أن  يتوقعون 
وعدم  الوقت  بطء  أن  كما  الفوري.   والتعديل 
والمعلومات  المادة  أن  يعني  الصور   وضوح 
التي لديهم تفشل في الغالب في تلبية توقعات 

عقولهم.
قبل  من  ذكية  معالجة  ذلك  كل  ويتطلب 
الكومبيوتر المسؤول عن خلق الصور الخادعة 
والمضللة  في وقت تتواصل التحسينات الرامية 
في  االفتراضية   الواقعية  فقدته  ما  إلى معرفة 
الكثيرين  يصيب  الذي  اإللكتروني  الفضاء 

باألمراض خاصة النساء.
ويمكن تتبع حركة المستخدم من خالل إحدى 
الوسيلتين وهما الحركة الخارجية المعتمدة على 
أدوات إرشاد مثبتة على آالت تصوير خارجية 
األخرى  أما  المستخدم،  جسم  حول  متناثرة 
شكالً  يأخذ  الذي  الداخلي  التعقب  في  فتتمثل 
إضافة   اإلرشاد  أدوات  تتناثر  حيث  معاكساً 
المستخدم  جسم  على  الكشف  أدوات  إلى 

واستخدامها كنقاط إشارة.
وعلى قمة كل ذلك يوجد تصميم للعدسات يتم 
المستخدم  عيني  وأمام  السماعة  داخل  وضعه 
الهدف  أن  إلى  الوصول  بهدف  الرؤية  لتعديل 
يفترض  بينما  مقربة  كصورة  يبدو  الواقع  في 
شكل  يكون  وعادة  بعداً.  أكثر  يكون  أن  به 
حجم  يختلف  حيث  ثباتاً  أكثر  العدسات  تلك  
التعديالت المطلوبة وفقاً للجهة التي تنظر إليها.

 ترجمة : د. ح�صن الغول

الواقع االفتراضي 
في مواجهة المرض اإللكتروني
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جامعة  من  ماكنيليج  بول  الدكتور  يقول 
نيفادا األمريكية، إن هنالك حاالت من التحريف 
والتشويه يصعب تجنبها  مشيراً إلى أنه يمكن 
عيونهم  المستخدمون  يحرك  عندما  مالحظتها 
أكثر  استالمها  يتم  التي  المواد  أن جعل  كما   .
مشكلة  في  التورط  الى   سيؤدي  مصداقية 
تكتشفه   وما  المستخدم   عيني  بين  التناقض 

مجسات الحركة.
وتتعلق الفرضية الثانية  بالوضع غير المستقر 
والتي تستند إلى تقديم تفسير للغموض حول 
الرجال  من  أكثر  يتأثرن  النساء  أن  في  السبب 

فيما يتعلق بالمرض اإللكتروني.
جامعة  من  ستوفريغين  ثوماس  يقول 
النساء  إن  الموضوع  درس  الذي  مينيسوتا 
مع  بالمقارنة  واحد  إلى  أربعة  بنسبة  يتأثرن  
سيارة  بقيادة  يتعلق  بمثال  واستشهد  الرجال، 
لتفسير فرضية الوضع غير المستقر.  فعندما 
يدير السائق عجلة القيادة فإنه يالحظ أنه  يحتاج 
إلى أن يبقي  رأسه  موجهاً صوب الشارع حيث 

يحتاج إلى أن يستقر جسده خاصة عندما تغير 
السيارة من اتجاهها ما يؤدي الى دفع الجسم 

بطرق مختلفة.
ويضيف ستوفريغين: »عندما تمضي الكثير 
من الوقت داخل السيارة فإنك تجد نفسك وقد 
من  نوعاً  يشكل  وهذا  ذلك،  على  تتعود  بدأت 
فإن  االفتراضية  للبيئات  وبالنسبة  المهارة«. 
الكثير من الناس لم يتعلموا بعد الطريقة لتكييف 
ينحنون  فهم   الصحيح،  بالشكل  أجسادهم 
عندما تستدير السيارة االفتراضية إال أنهم في 
الواقع ينحنون بعيداً عن الحالة المستقرة. وقد 
وجد هذا الباحث أن هذا األمر يؤثر على النساء 
اللواتي لديهن مراكز جاذبية أكثر انخفاضاً من 

تلك التي لدى الرجال.  
وهذا األمر قد يسبب لهم التمايل بعيداً وبشكل 
المعدالت  يضاهي  المتزايد  التمايل  وهذا  كبير. 
العالية للمرض اإللكتروني. إال أن باص روكرز 
يعتقد  –ماديسون  ويسكونسين  جامعة  من 
المرأة  لتجربة  بساطة  أكثر  تفسيراً  هنالك  أن 

أن  في  تتمثل  والتي  اإللكتروني  المرض  مع 
سماعة الرأس لم يتم تصميمها لتكون مناسبة 

لتستخدمها النساء.
االفتراضي  الواقع  يؤدي  أن  أجل  ومن 
لتعديل   حاجة  هنالك  فإن  صحيح  بشكل  عمله 
السماعة ليتم تثبيتها على مسافة بين بؤبؤ عيني 
المستخدم. وفي إحدى الماركات الشهيرة وجد 
دكتور روكرز أن 90% من الناس لديهم مسافة 
بين الحدقتين أقل من المكان المفترض وأن %27 
على  السماعة  مع  تتناسب  ال  النساء  أعين  من 

اإلطالق.    
فإن  الدكتور روكرز صحيحاً  وإذا كان رأي 
اإللكتروني  المرض  مشكلة  من  كبيراً  جزءاً 
تغيير  حدوث  طريق  عن  معه  التعامل  يتم  قد 
صغير في تصميم قلنسوة الرأس. وإذا انخفض 
المستوى  إلى  النساء  لدى  الشكوى  معدل 
الناس  الكثير من  الرجال فإن  الخاضع لتجربة 
سيستمتعون بالواقع اإلفتراضي  وربما يؤدي 

ذلك الى إظهار مزاياه وقدراته.
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والناس  التحديات  وتختلف  المصائب  تتنوع 
كالصخرة  الثابت  فمنهم  في مواجهتها مختلفون، 
ومنهم  العاتية،  األمواج  أمام  العظيمة  الصماء 
به  تبالي  األهواء وال  تتقاذفه  الهواء  كالريشة في 

في أي واد أو سهل هلك.
وها نحن في عصر تنوعت فيه أشكال وألوان 
واالجتماعية  واالقتصادية  الفكرية  التحديات 

وغيرها.
الفكرية  التقلبات  خاصة ونحن أمام موجة من 
سبلها  تنوعت  قد  والتي  الفطرية  واالنحناءات 
ووسائلها، فمع وجود القوانين والعقوبات إال أننا 
نرى جرائم متنوعة، وأفكاراً ملوثة متعددة تخترق 
أفئدة الصغار والكبار، وناهيك عن مفسدات القلوب 

واألبدان.
والواعظ  والمعلم  واألم  األب  من  الموجه  حتى 
يحتار في كيفية لجم المراهق من االنجراف خلف 
القبضة  أضحت  حتى  العصر،  تقنية  أفرزته  ما 
الحديدية واألمر المباشر الصارم في التوجيه ينتج 

نتائج عكسية. 
عليها  التحايل  يمكن  المراقبة  وسائل  أن  كما 
بابتكار وسائل متعددة من شأنها االلتفاف على أي 

وسيلة يمكن أن تكون عائقاً أمام الرغبات.
أفسدت  أقبلت  إن  وألوانها  بأشكالها  الفتن  إن 
في  المحن  وأوجدت  األبدان،  وأتلفت  العقول 
المجتمع فكم كانت سبباً في هالك الحرث والنسل، 
واألخالق،  القيم  ضياع  في  سبباً  كانت  وكم 

وانتشار البغضاء والكراهية.
إن الوقاية من الفتن كلها أمر حثت عليه الشريعة 

في نصوص كثيرة:
قال تعالى: )َواَل َتْقَرُبوا الَْفَواِحَش َما َظَهَر ِمنَْها 

َوَما َبَطَن( )األنعام: 151(
“ال تقربوا الظاهر منها والخفي، أو المتعلق منها 
عن  والنهي  والباطن.  بالقلب  والمتعلق  بالظاهر، 

النهي عن مجرد فعلها،  أبلغ من  الفواحش  قربان 
فإنه يتناول النهي عن مقدماتها ووسائلها الموصلة 

إليها”.
َها الَِّذيَن آَمنُوا ُقوا أَنُفَسُكْم  وقال سبحانه: )َيا أَيُّ
َوأَْهلِيُكْم َناًرا َوُقوُدَها النَّاُس َوالِْحَجاَرُة َعلَيَْها َماَلِئَكةٌ 
ِغاَلظٌ ِشَدادٌ الَّ َيْعُصوَن اللََّه َما أََمَرُهْم َوَيْفَعلُوَن َما 

ُيْؤَمُروَن( )التحريم:6(
عن  بالبعد  اإلنسان  فالح  جعل  تعالى  والله 
أمراض القلوب ومنها الشح والذي هو منع الخير 
عن اآلخرين يقول جل وعال: )َوَمن ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِه 

َفأُولئَِك ُهُم الُْمْفلُِحوَن( )الحشر:9(
)باِدروا  وسلم-:  عليه  الله  صلى  النبي  وقال 
باألعمال فتنًا كقطع الليل الُمظلِم، ُيصبُِح فيه الرجُل 
وُيصبِح  مؤمنًا  وُيمِسي  كافًرا،  وُيمِسي  مؤمنًا 

كافًرا، يبيُع دينَه بَعَرٍض من الدنيا.( رواه مسلم.
في  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  أن  ونجد 
الحفاظ على المجتمع مما يؤذيه ويهلكه أمر من 
كان به مرض معد أال يخالط اآلخرين حتى ال 
يمرضهم ويؤذيهم قال صلى الله عليه وسلم: 
البخاري  رواه  ُمِصّح(  على  ُممِرضٌ  ُيوِرد  )ال 

ومسلم.
ولما جاء وفد ثقيف يبايعون رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان بينهم رجل في جذام فأرسل 

إليه: )أِن ارجع؛ فقد بايعناك( رواه مسلم. 
إن السعيد من وعظ بغيره، والسعيد من جنب 
المحيطة  والدول  المجتمعات  في  والناظر  الفتن، 
الله عليه  الفتن عليها قال صلى  أثر  العاقل  يدرك 
وسلم: )السعيُد من ُوِعَظ بغيره، والشقيُّ من شِقَي 

في بطن أمه( رواه مسلم.
من  بعضاً  سنستعرض  الفتن  من  وللوقاية 

الوسائل المعينة على الوقاية منها:
يضيء  نور  فالعلم  ونشره،  الِعلِم  طلب  أوالً: 
الخطأ  من  اإلنسانية  تحفظ  وبه  الحياة،  معالم 

الوقاية من الفتن
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والزلل، وتصان من الضياع والخلل، وما انتشرت 
الفتن إال وكان الجهل قائدها وناشرها. 

والعلماء الربانيون هم المرجع فهم الدين وبيانه، 
ومتى رجع إلى غيرهم وقعت الفتن. 

الله  العاص -رضي  الله بن عمرو بن  عن عبد 
عنهما- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه 
انتزاعاً  العلم  يقبض  ال  الله  )إن  يقول:  وسلم- 
ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلماء، حتى إذا لم 
يبق عالم اتخذ الناس رؤوساً جهاالً، فسئلوا فأفتوا 

بغير علم فضلوا وأضلوا( رواه البخاري ومسلم
قال النووي: هذا الحديث يبين أن المراد بقبض 
العلم في األحاديث السابقة المطلقة ليس هو محوه من 
صدور حفاظه، ولكن معناه أن يموت حملته، ويتخذ 
 الناس جهاالً يحكمون بجهاالتهم، فيضلوا ويضلون.
وقال ابن رجب: “فاقتضت حكمة الله -سبحانه- 
أئمة  للناس  نصب  بأن  وحفظه:  الدين  ضبط  أن 
الغاية  وبلوغهم  ودرايتهم  علمهم  على  مجتمعاً 
من  والفتوى،  باألحكام  العلم  مرتبة  في  المقصود 

أهل الرأي والحديث.
فصار الناس كلهم يعوِّلون في الفتاوى عليهم، 

ويرجعون في معرفة األحكام إليهم.
وأقام الله من يضبط مذاهبهم ويحرر قواعدهم، 
حتى ضبط مذهب كل إمام منهم وأصوله وقواعده 
ويضبط  األحكام  ذلك  إلى  ترد  حتى  وفصوله، 

الكالم في مسائل الحالل والحرام.
وكان ذلك من لطف الله بعبادة المؤمنين، ومن 

جملة عوائده الحسنة في حفظ هذا الدين.
ولوال ذلك لرأى الناس العجب العجاب، من كل 
أحمق متكلف معجب برأيه جريء على ناس وثاب.

بااللتفاف  العواطف  وراء  االنقياد  عدم  ثانياً: 
حول كل ناعق من متكلم وكاتب حتى يعرف. فكم 
لهم  كانت  ألشخاص  وأقوال  فتاوى  من  نشرت 
مناهجهم المنحرفة وآراؤهم المضللة والتي كانت 

سبباً في إثارة الفتن.
الشيطان  من  العجلة  فإن  والتأني  التثبت  ثالثاً: 
يقول  العِجل  أبو حاتم:  قال  الرحمن.  والتأني من 
قبل أن يعلم، ويجيب قبل أن يفهم، ويحمد قبل أن 
يفكر،  أن  قبل  ويعزم  يحمد،  بعدما  ويذم  يجرب، 

ويمضي قبل أن يعزم.
قال ابن القيم: ال حكمة لجاهل، وال طائش، وال 

عجول.
والرِّفق  األناة  ُخلُق  عن  انحرفت  إذا  وقال: 
إلى  ا  وإمَّ وعنف،  وطيش  َعَجلة  إلى  ا  إمَّ انحرفت: 

تفريط وإضاعة، والرِّفق واألناة بينهما.
في  انغمس  فمن  الفتن  مواطن  اجتناب  رابعاً: 
لويالتها  تعرض  فقد  بردائها  وتلبس  أوحالها 

وعواقبها.
فال يسلم من ارتمى في أحضان الفرق واألحزاب 
غياب  في  االبن  يسلم  وال  وسمومها،  نارها  من 
الفتن  التوجيه والمراقبة من تأثر بمواقع وقنوات 
السعيد  )إن  عليه وسلم:  الله  قال صلى  المتنوعة 

لمن جنب( رواه مسلمٌ وأبو داود
خامسا: صناعة القدوة. إن األب واألم والمعلم 
هم ُمثُل عليا يراهم االبن والمتعلم في حياته. فمتى 

حينها  لجأ  خصائصها  فقددت  أو  القدوة  فسدت 
بقدوات أخرى ليجعلها نبراساً في حياته.

تكوين  في  البالغ  أثرها  لها  الحسنة  فالقدوة 
اإلنسان ولذا حث الله نبيه صلى الله عليه وسلم 
على ذلك حيث قال تعالى: )أُْولَئَِك الَِّذيَن َهَدى اللُّه 

َفبُِهَداُهُم اْقتَِدْه( ) االنعام 90(
َكاَن  )لََقْد  المؤمنين:  عباده  وقال سبحانه حاثاً 
َيْرُجو  َكاَن  لَِّمن  َحَسنَةٌ  أُْسَوةٌ  اللَِّه  َرُسوِل  ِفي  لَُكْم 
اللََّه َوالْيَْوَم اآلِخَر َوَذَكَر اللََّه َكثِيًرا( )األحزاب: 21(

ونقاء  أخالقهما  وحسن  األبوين  فصالح 
أفكارهما له أثر في تنشئة األبناء مما ينعكس على 

سلوكهم وأفكارهم.
سادساً: الحرُص على الجماعة فمن فارق الجماعة 
فقد عرض نفسه للفتن قال صلى الله عليه وسلم: 
)من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان 
الترمذي رواه  أبعد(  االثنين  من  وهو  الواحد   مع 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )يد الله مع 

الجماعة( رواه البيهقي.
ويوجه صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل 
إلى اعتبار الحاكم هو األساس والمرجع في مفهوم 
الجامعة وأنه متى خالف أو خرج عن الطاعة فقد 
وقعت منه الفتنة وكان من الهالكين فعن حذيفة بن 
يسألون  الناس  )كان  قال:  عنه  الله  اليمان رضي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت 
أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت: يا رسول 
الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير 
فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل 
دخن  وفيه  نعم.  قال:  خير؟  من  الشر  ذلك  بعد 
هديي  بغير  يهدون  قوم  قال:  دخنه؟  وما  قلت: 
تعرف منهم وتنكر قلت: فهل بعد ذلك الخير من 
شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم 
لنا  الله صفهم  يا رسول  قلت:  فيها.  قذفوه  إليها 
قال  بألسنتنا.  ويتكلمون  جلدتنا  من  هم  قال: 
جماعة  تلزم  قال  ذلك؟  أدركني  إن  تأمرني  فما 
لهم جماعة  يكن  لم  فإن  قلت:  المسلمين وإمامهم 
وال إمام قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض 
 بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك(
“ باب  الحديث  لهذا  الله  النووي رحمه  ولقد بوب 
وجوب مالزمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن 
وفي كل حال، وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة 

الجماعة.
فهي  تعالى  الله  طاعة  على  الحرص  سابعاً: 
عبَّاٍس  بِن  الله  عبِد  عن  لإلنسان  حصين  حصن 
رضي الله عنهما قاَل: ُكنُت َخلَف النَّبيِّ صلى الله 
عليه وسلم فقال: )يا ُغالُم إنِّي أعلُِّمُك َكلماٍت: احَفِظ 
الله َيْحَفْظَك، احَفِظ الله َتِجْدُه تجاَهَك( رواه الترمذي

الكريم  القرآن  تالوة  مالزمة  ذلك  ومن 
ِيْهِدي  الُْقْرآَن  َهَذا  )إَنّ  يقول:  تفسيره  قراءة 
َيْعَملُوَن  الَِّذيَن  الُْمْؤِمنِيَن  ُر  َوُيبَِشّ أَْقَوُم  ِهَي  لِلَّتِي 
)9 )اإلسراء:  َكبِيًرا(  أَْجًرا  لَُهْم  أََنّ  الَِحاِت   الَصّ
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: )أاََل وإِنّي َتاِركٌ 
، هو َحبُْل  ِفيُكْم َثَقلَيِْن: أََحُدُهما ِكتَاُب اللِه َعَزّ َوَجَلّ
اللِه، َمِن اَتّبََعُه كاَن علَى الُهَدى، َوَمن َتَرَكُه كاَن علَى 

َضاَللٍَة(. رواه مسلم

الوقاية من الفتن

من  اإلنسان  حفظ  على  المعينة  الطاعات  ومن 
الفتن ذكر الله تعالى فعن أنٍس رضي الله عنه قال: 
قال: رسوُل اللَِّه: َمْن َقاَل -يعنِي إَِذا َخَرج ِمْن بيْتِِه-
لُْت َعلَى اللَِّه، َوال حْوَل َوال ُقوَة إالَّ  : )ِبْسم اللَِّه توكَّ
َعنُْه  ى  وتنحَّ وُوِقيَت،  َوُكِفيت  ُهديَت  لُه  يقاُل  ِباللَِّه، 

يَْطاُن( رواه أبو داود الشَّ
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي 
اللَّيِْل  ُجنُْح  َكاَن  )إَِذا  قال:  وسلم  عليه  الله  صلى 
َينْتَِشُر  يَْطاَن  الشَّ َفإِنَّ  ِصبْيَاَنُكْم،  وا  َفُكفُّ أَْمَسيْتُْم  أَْو 
ِحينَئٍِذ، َفإَِذا َذَهَب َساَعةٌ ِمْن اللَّيِْل َفَخلُّوُهْم، َوأَْغلُِقوا 
يَْطاَن اَل َيْفتَُح َباًبا  اأْلَْبَواَب َواْذُكُروا اْسَم اللَِّه َفإِنَّ الشَّ
ُروا  َوَخمِّ اللَِّه،  اْسَم  َواْذُكُروا  ِقَرَبُكْم  َوأَْوُكوا  ُمْغلًَقا، 
َعلَيَْها  َتْعُرُضوا  أَْن  َولَْو  اللَِّه  اْسَم  َواْذُكُروا  آِنيَتَُكْم 

َشيْئًا، َوأَْطِفئُوا َمَصاِبيَحُكْم( رواه البخاري ومسلم
والدعاء من أعظم الوسائل الحافظ لإلنسان من 
الفتن ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال للصحابة: )قال : تعوذوا بالله من الفتن 
، ما ظهر منها وما بطن قالوا : نعوذ بالله من الفتن 
ما ظهر منها وما بطن( ولقد كان من دعاء رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : )اللَُّهمَّ أَْصلِْح لِي ِدينِي 
الَِّذي ُهَو ِعْصَمُة أَْمِري َوأَْصلِْح لِي ُدْنيَاَي الَّتِي ِفيَها 
َمَعاِشي َوأَْصلِْح لِي آِخَرِتي الَّتِي ِفيَها َمَعاِدي َواْجَعْل 
الَْحيَاَة ِزَياَدًة لِي ِفي ُكلِّ َخيٍْر َواْجَعْل الَْمْوَت َراَحًة 

لِي ِمْن ُكلِّ َشرٍّ ( رواه مسلم.
حافظ  هو  الذي  أي:  الله:  رحمه  المناوي  قال 
جميُع  فسدت  دينُه  فسد  َمن  فإن  أموري،  لجميع 

أموره وخاب وخسر في الدنيا واآلخرة.
والمعاصي  الذنوب  واجتناب  الطاعات  وفعل 
سبب إليجاد السعادة قال تعالى: )َمْن َعِمَل َصالًِحا 
َطيبًَة  َحيَاًة  َفلَنُْحيِيَنُه  ُمْؤِمنٌ  َوُهَو  أُْنثَى  أَْو  َذَكٍر  ِمْن 
َيْعَملُوَن(  َكاُنوا  َما  ِبأَْحَسِن  أَْجَرُهْم  َولَنَْجِزَينُهْم 
ي ُرُسلَنَا  )النحل: ٩٧(. ويقول الله تعالى: )ُثمَّ ُننَجِّ
الُْمْؤِمنِيَن(  ُننِْج  َعلَيْنَا  َحّقاً  َكَذلَِك  آَمنُوا  َوالَِّذيَن 

)يونس: 103( 
ومن أعظم الطاعات الواجبة التي تحف المسلم 
وربه،  العبد  بين  صلة  فهي  الصالة،  الفتن:  من 
ونور تضيء القلوب والجوارح قال تعالى: )َوأَِقِم 
َوالُْمنَْكِر(  الَْفْحَشاِء  َعِن  َتنَْهـى  الَة  الصَّ إِنَّ  الَة  الصَّ
)العنكبوت: 45(، ثم الحذر من الذنوب والمعاصي 
المتلبس  ويكون  الحفظ  من  اإلنسان  تحجب  فهي 
)إياكم  وسلم:  عليه  الله  صلى  قال  أسيرها  بها 
الذنوب  محقرات  مثل  فإنما  الذنوب،  ومحقرات 
كمثل قوم نزلوا بطن واٍد فجاء ذا بعوٍد وذا بعوٍد، 
محقرات  وإن  خبزهم،  به  أنضجوا  ما  جمعوا  حتى 
 الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه( رواه أحمد
قال الغزالي:صغائر المعاصي يجر بعضها إلى بعض 
عند  اإليمان  أصل  بهدم  السعـادة  أهـل  تفوت  حتى 
الخاتمة. والله تعالى إذا أنعم على عبد نعمة لم يغيرها 
الفتن وكفى بإحداث الفرقة  عليه إال بما يحدثه من 
وأذية  األمر  ولي  على  والخروج  الجماعة  ومخالفة 
وزوالها  النعم  صرف  تستوجب  ذنب  من  اآلخرين 
قال سبحانه: )َذلَِك ِبأَنَّ اللََّه لَْم َيُك ُمَغيًِّرا ِنْعَمًة أَْنَعَمَها 
اللََّه َسِميعٌ  َوأَنَّ  ِبأَْنُفِسِهْم  َما  ُيَغيُِّروا  َحتَّى  َقْوٍم  َعلَى 

َعلِيمٌ( )األنفال: 53(
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سيارات

في  وجريئاً  جديداً  فصالً  مارتن  أستون  بدأت 
أعوام،   106 مدار  على  يمتد  الذي  العريق  تاريخها 
رباعي  دفع  سيارة  أول  عن  النقاب  كشفت  حيث 
رياضية متعددة االستخدامات من إنتاجها. ويأتي 
بي  »دي  اسم  تحمل  التي  السيارة  هذه  إطالق 
البريطانية  العالمة  أمام  واسعة  آفاقاً  ليفتح  إكس« 

المتخصصة بالسيارات الفاخرة. 
لسنوات طويلة  تتويجاً  الجديد  التصميم  ويأتي 
التصميم  مرحلة  بدأت  والتطوير، حيث  البحث  من 
التجارب  انطلقت  2015، في حين  عام  منذ  الرقمي 
»دي  وتفتتح  الماضي.  العام  في  ويلز  في  الفعلية 
أستون  مساعي  في  جديدة  مرحلة  إكس«  بي 
مارتن لتوفير أداء استثنائي مع تصميم فريد من 
حيث الطابع وسهولة االستخدام، في فئة لم تقدم 
العالمة الفاخرة أي سيارة فيها من قبل. وترسي 
فئتها  في  وجريئة  جديدة  معايير  إكس«  بي  »دي 
بفضل ما تقدمه من تنوع وغنى متوقع من سيارة 
رياضية فاخرة تتمتع بتقنيات الدفع الرباعي واألداء 

الديناميكي المتميز معاً.
وسيتم تصنيع السيارة في منشأة أستون مارتن 
الجديدة في سان أثان في ويلز، كما تم تصميمها 
وفقاً لمنصة جديدة كلياً مخصصة لسيارات الدفع 

 999 - خا�ص

نادراً.  إال  القطاع  يعهده  لم  شيء  وهو  الرباعي، 
وكانت مرحلة تطوير وتصميم هذه السيارة فرصة 
حيث  مارتن،  أستون  إدارات  لجميع  استثنائية 
أطلقت العنان إلبداعاتهم وقدراتهم البتكار تصميم 
هندسي بريطاني استثنائي يتجسد في منتج رائع 

حقاً.
على  تصميمها  في  الجديدة  السيارة  وتعتمد 
أستون  طورتها  تقنية  وهي  المترابط،  األلمنيوم 
هيكل  يجعل  ما  الرياضية،  سياراتها  في  مارتن 
ويحافظ  الصالبة،  وشديد  الوزن  خفيف  السيارة 
على الوزن اإلجمالي للسيارة عند 2245 كيلوجراماً. 
ومنذ نشأتها، تم تصميم السيارة بما يتيح أقصى 
التركيز  من  المزيد  إلتاحة  ممكنة،  داخلية  مساحة 
على الرقي والرحابة الرائدة في فئتها للركاب في 
التي  المتانة  ولعبت  والخلفية.  األمامية  المقاعد 
ديناميكيات  تحقيق  في  دوراً  العالمة  بها  تشتهر 

استثنائية على الطرقات العادية أو الوعرة.
إكس«  بي  »دي  سيارة  مارتن  أستون  وزودت 
بنظام تعليق هوائي ثالثي الحجم مع أحدث نظام 
لمنع االنقالب بشدة 48 فولت، ومخمدات كهربائية 
الجديدة  الرياضية  السيارة  لتزويد  للتكيف  قابلة 
هيكلها  رفع  على  قدرتها  وبفضل  هائلة.  بقدرات 

يمنح  50ملم،  بمسافة  تخفيضه  أو  ملم   45 بمقدار 
مع  للتعامل  الثقة  أي سائق  الهوائي  التعليق  نظام 
األنظمة في  الطرقات. وتساعد هذه  أنواع  مختلف 
ثبات وديناميكية السيارة أثناء القيادة، إال أن األمر 
ال يقتصر على ذلك، حيث يمكن برمجتها لتسهيل 
السيارة  في  األمتعة  وتحميل  والخروج  الدخول 

أيضاً.
للتكيف  القابلة  الثالثية  الهواء  نوابض  وتتيح 
وفخامة  راحة  يوفر  ما  متغيراً،  مقاومة  مستوى 
ومهارة من الناحية الديناميكية. وبشكل استثنائي، 
يمتاز نظام التحكم الكهربائي لمنع االنقالب بقدرة 
مقاومة انقالب لكل محور بشدة 1400 نيوتن متر، 
للسيارات  أقرب  القيادة  تجربة  ما يجعل من  وهو 
ويتيح  الرباعي.  الدفع  لسيارت  منها  الرياضية 
هذا النظام المتطور للتعليق الهوائي القابل للتكيف 
تحقيق  االنقالب  لمنع  الكهربائي  التحكم  ونظام 
إلى  يصل  ما  نقل  عند  الراحة  درجات  أقصى 
خمسة ركاب مع أمتعتهم، مع الحفاظ على القدرة 

الديناميكية سريعة االستجابة والتفاعل.
أسطوانات  بثماني  محرك  مع  السيارة  وتأتي 
وشاحنين توربو سعة 4 ليتر، وهو المحرك نفسه 
و»فانتاج«.   »11 بي  »دي  سيارة  في  المستخدم 

»دي بي إكس«: 
سيارة دفع رباعي 

استثنائية بروح رياضية
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وعزم  حصاناً،   550 قوة  إكس«  بي  »دي  وتقدم 
بعناية  ضبطه  تم  وقد  متر،  نيوتن   700 دوران 
النموذج.  لهذا  المحددة  االحتياجات  لتلبية  ودقة 
ومع طابع صوتي متميز، يكفل نظام العادم النشط 
في أستون مارتن إنتاج صوت يليق بسيارة دفع 
والتشويق.  بالتميز  مفعمة  فاخرة  رياضية  رباعي 
وال يقتصر األداء الفريد للمحرك على صوته طبعاً، 
مثل خاصية  متقدمة  تقنيات  إلى  ذلك  يتخطى  بل 
استهالك  توفير  لتعزيز  االسطوانات  تفعيل  إلغاء 
الوقود، مع الحفاظ على تسارع السيارة من 0 إلى 
62 ميالً في الساعة في غضون 4.5 ثانية، وصوالً 

إلى السرعة القصوى 181 ميالً في الساعة.
السيارة مع علبة سرعة بتسع سرعات  وتأتي 
إلى  الدوران  وعزم  القوة  هذه  تحويل  على  تعمل 
للدفع  السيارة  نظام  يتميز  كما  األربع،  العجالت 
تضم  التي  النشطة  التفاضلية  بالتروس  الرباعي 
محدود  كهربائياً  خلفياً  وآخر  مركزياً  ترساً 
بكفاءة  الدوران  عزم  نقل  ذلك  ويتيح  االنزالق. 
إلى الجهتين األمامية والخلفية من السيارة، وعبر 
محورها الخلفي. وبمجرد تكاملها مع نظام التوجيه 
المصمم خصيصاً، والذي تم ضبطه لتوفير تجربة 
رياضية، ستمنح »دي بي إكس« سائقها إحساساً 
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غامراً بالتحكم، مهما كانت الظروف. وتتخطى أول 
سيارات أستون مارتن ذات المقاعد الخمسة حدود 
التي  الطرقات  أنواع  حيث  من  االستثنائي  التنوع 
القيادة عليها، وتمتاز بقابليتها للتكيف مع  يمكنها 
مجموعة واسعة من متطلبات نمط الحياة لمالكيها. 
نسبة  احتياجات  لتلبي  إكس«  بي  »دي  ُصّممت 
والسيدات،  الرجال  السائقين  من  بعناية  محددة 
وقد حرصت أستون مارتن على أن تمنح السيارة 
وسهولة  باأللفة  مباشراً  إحساساً  سائقيها 

االستخدام.
بينما  واسعة،  للقدمين  المخصصة  والمساحة 
بنسبة  للطي  القابلة  الخلفية  المقاعد  تنقسم 
سعات  في  كبيرة  مرونة  يمنحها  ما   ،40:20:40
فئتها.  في  رائدة  داخلية  مساحات  مع  التخزين 
التحميل  وتتمتع السيارة بتصميم متميز لمساحة 
وفتحة  عتبة ضيقة  مع  تأتي  أيضاً، حيث  الخلفية 
تحميل واسعة، ما يتيح استيعاب مجموعة متنوعة 
الغولف  وحقائب  السفر  حقائب  مثل  األمتعة  من 

ومعدات التزلج.
أصغر  في  والفخامة  األناقة  لمسات  وتظهر 
التفاصيل، ومن بينها المساند المنفصلة للذراعين 
والموقع  القفازات،  علبة  وتصميم  المنتصف،  في 
المريح لنظم التحكم الرئيسة، والتي تتخذ مواضعها 

بشكل مدروس.
وتكتسي المقاعد بجلود فاخرة، وفي ميزة هي 
العلوية  المنطقة  بطانة  تتوافر  القطاع،  في  األولى 

جلود  من  بلمسات  الكهربائي  السقف  وستائر 
ألكانتارا الفاخرة، ما يعزز تناغم التصميم وتخفيف 
حدة الطاقة الشمسية من دون المساس بالمساحة 
العلوية. وتحافظ »دي بي إكس« على أصالة المواد 
في جميع أنحاء مقصورتها، مع استخدام مناسب 

للمعادن والزجاج واألخشاب.
مع  الروعة  من  مزيداً  التصميم  ويكتسب 
بأناقة، والذي يضم  المصمم  المركزي  الكونسول 
مساحة تخزين واسعة في األسفل، ومنطقة مركزية 
تمثل تحفة هندسية حقيقية. ومن شأن هذه الميزة 
من  اليد  متناول  في  المهمة  األشياء  على  الحفاظ 
عن سجادة  وبعيداً  الراكب،  مقعد  تشغل  أن  دون 

أرضية السيارة. 
الخشب  قشور  من  الحديثة  التشكيلة  وتكفل 
تصميم  إمكانية  والمركبة  المعدنية  واللمسات 
المقصورة بشكل مخصص يالئم مختلف األذواق. 
وأول  المبتكرة،  المواد  من  تشكيلة  ذلك  ويتضمن 
الصوفية  األقمشة  من  لنوع  القطاع  في  تطبيق 
من  الجديدة  االبتكارات  أحد  ويعتبر   .%80 بنسبة 
الكتان -مشتق من النبات نفسه كنوع من البطانة 
ويضفي  الكربون،  أللياف  متميزاً  بديالً  الناعمة- 

تصميماً جمالياً استثنائياً.
من  غنية  مجموعة  مع  المواد  هذه  وتتكامل 
 TFT بتقنية  شاشة  وتتوضع  المبتكرة.  التقنيات 
الكونسول  في  أناقة  بكل  بوصة   10.25 قياس 
المركزي، بينما توفر شاشة أخرى بالتقنية نفسها 

قياس 12.3 بوصة مجموعة كبيرة من المعلومات 
كميزة  بالي«  كار  »آبل  وظيفة  وتأتي  للسائق. 
بزاوية  الكاميرا  نظام  مع  الحال  هو  كما  قياسية، 
360 درجة، واإلضاءة المحيطة المتوافرة بـ 64 لوناً 

مختلفاً في منطقتين.
وال يقل إتقان التصميم الخارجي لسيارة »دي 
الداخلية، ما يجلب  التصاميم  روعة عن  بي إكس« 
عالم  إلى  الرياضية  مارتن  أستون  سيارات  أناقة 
االستخدامات.  متعددة  الرباعي  الدفع  سيارات 
وانطالقاً من شبك المقدمة المميّز للعالمة التجارية، 
التصميم  وخط  المنحوتة  بالجوانب  مروراً 
المستوحى  الخلفي  الباب  إلى  وصوالً  االنسيابي، 
من سيارات »فانتاج«، تبدو مالمح أستون مارتن 
التفاصيل.  أدق  النظرة األولى وحتى  واضحة من 
الخفية  األقفال  مثل  الجميلة  التفاصيل  وتضفي 
للزجاج الجانبي واألبواب من دون إطار، واللمسات 
التي تفصل  الجانبية  الزجاج لألعمدة  النهائية من 
على  وثقة  وأناقة  انسيابية  السيارة،  أبواب  بين 
في  المميزة  العتبات  وتسهم  السيارة.  إطاللة 
تضييق المسافة الضرورية للدخول إلى المقصورة 
أو  الفستان  تضرر  احتماالت  يقلص  ما  الفاخرة، 

البدلة الجميلة عند الوصول إلى حفل العشاء.
األوسط  الشرق  منطقة  في  السيارة  يبدأ سعر 
بـ 848000 درهم إماراتي، وتتوافر »دي بي إكس« 
التسليم  عمليات  تبدأ  أن  المقرر  ومن  اآلن،  للبيع 

األولى للعمالء في الربع الثاني من هذا العام.

سيارات

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس الدولة
«حفظه ا�»

وإلى صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء

حاكم دبي «رعاه ا�»
وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد ا�على للقوات المسلحة

وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
أعضاء المجلس ا�على لالتحاد حكام ا�مارات

وإلى شعب دولة ا�مارات الكريم

بمناسبة اليوم الوطني الثامن وا�ربعين
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ريدغ دسشار ءاسسيم
عضو سابق في الجلس الوطني االحتادي

maysarashed@gmail.com

لم يكن مرور الثمانية واألربعين عاماً على اتحاد اإلمارات باألمر العادي، ولن يكون كذلك في أي يوم وطني يتكرر 
بتاريخه وتختلف مشاهده. فنحن نتحدث عن ٤٨ عاماً من البناء والنهضة والتعمير، وعن االتحاد الذي لم يتحقق إال 
بهمم رقت للقمم، وبسواعد اتحدت وقتها لنكون اليوم شهوداً على تلك الهمم، وعلى قوة تلك السواعد، وحكمة الفكر 

الذي كان السبب األول في تحقق هذا الحلم للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه«.
الوطن،  في  حباً  يغنونها  وأهازيج  باحتفاالت  الوطني  اليوم  يختصرون  الجديد  الجيل  أبناء  سيما  ال  كثيرون 
ومؤسسات تعلي العلم وتستقطب فرقاً وتنظم فعاليات تعبر عن بهجتنا بهذا اليوم الوطني، فكل ما نراه وما نسمعه 
من احتفاالت تسعدنا، ولكنها تغيب فكر األجيال الجديدة عن الحقائق التاريخية التي تقف وراء ما ننعم به اليوم، وهو 

ما يجب التوقف عنده وااللتفات إليه.
إنجازات اإلمارات التي تحققت في ثمانية وأربعين عاماً هي تاريخ يستحق أن يحفظ في الذاكرة والوجدان، وأن 
تكون صفحاته تاريخاً يدرس في البيت والمدرسة والمؤسسات ليغرس في الفكر والقلب، البد أن يعرف هذا الجيل 
كيف استطاعت اإلمارات بناء اتحادها في ظروف معيشية قاسية، وفي ظل غياب مفهوم الدولة، وفي صحاٍر مترامية 
األطراف تسكنها القبائل وفق قوانينها التي نشأت عليها وآمنت بها فكانت مرجعيتها، وال بد أن يدركوا كيف تم تشييد 
هذا البناء الذي لم يشيد بسهولة، بل بفكر وسواعد وارادة وعزيمة، واتحاد قلوب، وهمم عالية تجاوزت كل التحديات 
التي شهد عليها كل من تجاوزت أعمارهم الثمانية واألربعين عاماً، والذين يعرفون تماماً كيف كانت المعيشة وقتها، 
وكيف حرثوا في البحر في الوقت الذي لم تتوافر فيه اإلمكانيات المادية وال حتى البشرية المعينة على تحقيق ما 

نعيشه اليوم من نعم نحمد الله عليها.
لديه  تكن  ولم  والبشرية،  المادية  مواردها  في  آنذاك  فاقته  دول  بقوة  يكن  لم  عنه  أعلن  عندما  اإلمارات  اتحاد 
من  األولون  استطاع  واإلصرار  والعزيمة  واإلرادة  بالصبر  ولكن  الدولة،  قطاعات  نهضة  على  المعينة  اإلمكانات 
مؤسسي االتحاد تحمل كل ما واجههم من معوقات، اعتمدوا فيها على ذواتهم واستعانوا بغيرهم ممن استطاعوا بناء 
هذه الدولة السيما في قطاعات التعليم والصحة والعمران، حتى أصبحت اإلمارات اليوم واحة ألكثر من مائتي جنسية 

فتحت لها الدولة أبوابها بعد أن أسهم العديد منهم في بنائها.
تاريخ الدولة بكل ما فيه، بتحدياته، وبسياسات تبناها المؤسسون، وبموارد توافرت واجتهد في خلقها البد أن 
يكون حاضراً في أذهان هذا الجيل الجديد حتى يدرك ما يحظى به من نعم، وكيف أن ما ينعم به لم يأت بسهولة 
أو من فراغ، وقتها سيتعلم الدرس المهم في يومه الوطني، سيتعلم أن بناء االتحاد تجاوز سلطات االستعمار وقتها 
وأسهم في والدة تكتل اجتماعي بين القبائل قبل أن يكون تكتالً سياسياً، وعندما قام هذا الكيان لم يقف طموحه عند 
هذا الحد بل اتجه نحو اتحاد آخر يجمع دول مجلس التعاون الخليجي، ويمتد بعدها الرتباط أقوى مع الدول العربية 

في طموح نحو العالمية.
ال يمكن لهذا الجيل الجديد أن يقدر نعمة ما يحظى به اليوم في دولة اإلمارات من رغد العيش، ومن فخر بما تحقق 
وبما أنجز وما جعله كإماراتي مميزاً عن غيره، ال يمكن أن يشعر بقيمة ذلك ما لم يدرك التاريخ في بداياته، وبكل ما 

تضمنه، فالتاريخ في ظاهره ال يزيد عن اإلخبار، ولكن في باطنه نظر وتحقيق كما يقال.
وال يمكن لهذا الجيل تقدير ما يحظى به من دون أن يستوعب الدروس التي تركها لنا المؤسسون وأهمها أن ما 
نعيشه اليوم كان نتيجة جهود جبارة البد من استمرارها للحفاظ على ما نملك اليوم بأيدينا، وما يجّمل حاضرنا 

ويعدنا باألفضل في مستقبلنا، هذا هو المأمول وهو الواجب علينا جميعاً، لنضع االتحاد في عقول وأيٍد أمينة.

أعيادنا محطات فخرنا
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