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مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية
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مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية

تكحلت عيون �لوطن �ل�شهر �ملا�شي بر�ؤية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 

رئي�س �لد�لة »حفظه �هلل« �لذي قام بجولة يف غابة حممية »غناظة« ير�فقه �شاحب 

للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  �يل  نهيان  �آل  ز�يد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 

�مل�شلحة، ��شمو �ل�شيخ طحنون بن حممد �آل نهيان، ممثل �حلاكم يف منطقة �لعني، ��شمو 

�لوزر�ء �زير �شوؤ�ن �لرئا�شة، حيث  �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س  �ل�شيخ من�شور بن ز�يد 

م�شيدًا  �ملحمية،  ت�شهدها  �لتي  �لتطوير  �أعمال  على  �لد�لة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  �طلع 

باجلهود �ملبذ�لة للحفاظ على �لبيئة ��ملو�رد �لطبيعية من �لهدر ��ل�شتهالك �ملفرط، 

�مبا حققته �لد�لة يف جمال حماية �حلياة �لفطرية ب�شكل عام، بعدما �أن�شاأت �لعديد 

من �ملحميات �لطبيعية للحفاظ على �لأنظمة �لإيكولوجية ��ملعامل �جلغر�فية �ملتميزة.

��أكد �شموه �أهمية تعزيز �لوعي �لبيئي لدى �لأجيال �لقادمة، ��حلفاظ على �ملو�ئل 

�لطبيعية �حماية �لنظم �لإيكولوجية، ��عتبارها جزءً� من �لثقافة �حلياتية �ليومية.

هذ� �حلر�س �لأبوي من �شاحب �ل�شمو رئي�س �لد�لة على �لبيئة �مل�شتد�مة يف �لد�لة 

�إمنا هو جت�شيد حي �متو��شل لر�ؤية �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان موؤ�ش�س 

�رعايته  به  �لهتمام  يجب  حي  ككائن  �لبيئة  مع  �لتعامل  يف  ثر�ه«  �هلل  »طيب  �لد�لة 

�تطويره، �ل�شيا�شاته �لبيئية �لطليعية �لتي حولت �ل�شحاري �إىل جنات �جعلت �لعامل 

�ألقابًا �جو�ئز ��أ��شمة كثرية عك�شت حجم  يعرتف بنجاعة هذه �ل�شيا�شات فنال عليها 

�لتقدير �لعاملي للر�حل �جهوده يف جمال �لبيئة. 

�من هذ� �ملنطلق يت�شدر �لهتمام بالبيئة ��لتغري �ملناخي �إحدى �أبرز �لأ�لويات �لتي 

ب�شكل  �أ�شهم  ما  �هو  ��لهتمام،  ��جلهد  �مل��و�رد  من  �لكثري  �لر�شيدة  �لقيادة  لها  تر�شد 

عملي يف بناء م�شتقبل �أكرث ��شتد�مة ملختلف جهات �لوطن، �مّكن �لطو�قم �ملكلفة باإجناز 

�مل�شاريع �لبيئية من �مل�شي قدمًا نحو حتقيق �أهد�فها �لطموحة �تنفيذ خططها �بر�جمها 

���شرت�تيجياتها بنجاح.

�تعطي �لد�لة �أهمية فائقة للحفاظ على �لبيئة �مو�جهة كل ما يهددها من �أخطار، 

�ل�شنو�ت  خالل  �أكرب  ب�شكل  �ل�شيا�شات  هذه  تر�شخت  �قد  ر�شيدة،  �شيا�شات  خالل  من 

�لأخرية، يف ظل ت�شاعد �لأخطار �لتي تهدد �لبيئة بفعل تنامي �لتاأثري�ت �لناجمة عن 

ظاهرة �لتغري �ملناخي.

�يف ظل �هتمامها �لفائق باحلفاظ على �لبيئة، ��شعت د�لة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

جمموعة من �لقو�نني ��لت�شريعات ��ل�شرت�تيجيات ل�شمان �ل�شتد�مة �لبيئية، ��ن�شمت 

�إىل د�ل �لعامل يف �لعرت�ف بامل�شاكل �لبيئية من خالل �لتوقيع ��لت�شديق على �لعديد 

من �لتفاقات �لبيئية، �قطعت �شوطًا طوياًل يف مو�جهة حتديات �لطاقة ��لتغري �ملناخي 

يف �إطار ر�ؤية 2021، ��خلطط �ل�شرت�تيجية لكل �إمارة. 

�ملحافظة على  ��أن  �لبيئة �حت�شينها ق�شيتان جوهريتان،  �أن حماية  �لد�لة  �تدرك 

�لإمار�ت بجهود متو��شلة نحو  �لتز�م �لي�شت �ختيارً�، �تعمل حكومة د�لة  �لبيئة هي 

حتقيق �ل�شتد�مة �لبيئية يف �إطار ت�شريعي �تنظيمي، ي�شاعد يف �ملحافظة على �لبيئة 

�مو�ردها �لطبيعية، �يف ظل ت�شاعد �لتحديات، فاإن �ملطلوب هو م�شاعفة هذه �جلهود، من 

خالل �ملوؤ�ش�شات �حلكومية �ملعنية �م�شاركة فعالة من موؤ�ش�شات �لقطاع �خلا�س.

�لذ� ميكن �لقول �ليوم �إن �لهتمام �لذي �أ�له �لو�لد �ملوؤ�ش�س، �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن 

�شلطان �آل نهيان، »طيب �هلل ثر�ه«، للبيئة، قد �آتى �أكله يف �لفرتة �لر�هنة، �ذلك بحر�س 

�لقيادة �لر�شيدة على ��شع �ل�شيا�شات �جلديدة، �م�شاعدة خمتلف �ملوؤ�ش�شات �حلكومية 

��خلا�شة على حتقيق �لتز�ماتها جتاه �لبيئة، �دمج �لعتبار�ت �ملتعلقة بها يف مر�حل 

تخطيط �مل�شاريع �لتنموية كافة �تنفيذها �فق �أهد�ف �مبادئ �ل�شتد�مة. 
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العدد 591 مارس 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

اإلمارات  دولة  في  لنا  بالنسبة 
يعتبر  ال  المتحدة،  العربية 
مجرد  البيئة  حماية  موضوع 
من  مجردة  كلمات  أو  شعار، 
أي مضمون، بل هو في الواقع 
وتراثنا  تاريخنا  من  يتجزأ  ال  جزء 
نزال  وال  كنا  لقد  حياتنا.  ونمط 
بين  التعايش  بمبدأ  ملتزمين 

اإلنسان والطبيعة .
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11 العدد 591 مارس 2020

إلى  ينظر  الذي  هو  الحقيقي  القائد  إن 
شعبه نظرته إلى أفراد أسرته يالحظها 
ومن  عنها،  ويسأل  ويتابعها  دائمًا 
القائد  يالحظها  الواضحة  البراهين 
بالشعب هو الحوار المفتوح الذي أدعو 
دائمًا إليه.. وإنني أكرر دائمًا أني رب أسرة 

واحدة تكّون دولة االتحاد.
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العدد 591 مارس 122020

أخبار الوطن

خليفــة بن زايد ب�شحبة �ل�شيوخ بجولة يف غابة حممية »غناظة«
قام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
الله« بجولة في غابة محمية »غناظة«، يرافقه صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، وسمو 
العين، وسمو  منطقة  الحاكم في  نهيان ممثل  آل  بن محمد  الشيخ طحنون 
الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون 

الرئاسة.
واطلع صاحب السمو رئيس الدولة »حفظه الله« على أعمال التطوير التي 

والموارد  البيئة  على  للحفاظ  المبذولة  بالجهود  مشيداً  المحمية،  تشهدها 
الطبيعية من الهدر واالستهالك المفرط، وبما حققته الدولة في مجال حماية 
الحياة الفطرية بشكل عام، بعدما أنشأت العديد من المحميات الطبيعية للحفاظ 

على األنظمة اإليكولوجية والمعالم الجغرافية المتميزة.
والحفاظ  القادمة،  األجيال  لدى  البيئي  الوعي  تعزيز  أهمية  سموه  وأكد 
على الموائل الطبيعية، وحماية النظم اإليكولوجية، واعتبارها جزءاً من الثقافة 

الحياتية اليومية.

.. وتجسيدًا لرؤيته.. إنجاز مدينة  محمد بن زايد السكنية في الفجيرة

الدولة  رئيس  السمو  صاحب  مبادرات  تنفيذ  متابعة  لجنة  أنجزت 
مشروع األعمال اإلنشائية لـ»مدينة الشيخ محمد بن زايد السكنية« في 
إمارة الفجيرة، والتي بلغت تكلفة إنشائها نحو مليار و900 مليون درهم.

ويأتي إنشاء هذه المدينة تجسيداً لرؤى صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«، وبتوجيهات صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق 

االستقرار األسري لهم، ومتابعة شؤونهم وتحسين جودة حياتهم. 
الدولة  نهيان رئيس  آل  زايد  بن  الشيخ خليفة  السمو   وأكد صاحب 
الدولة تعمل من خالل استراتيجية متكاملة  الله« أن مؤسسات  »حفظه 
على تطوير البنية التحتية وقطاع اإلسكان تحديداً، وأن مدينة محمد بن 
والتشييد  اإلنجاز  قدرة  على  جديداً  تعّد شاهداً  الفجيرة  إمارة  زايد في 
والتميُّز في التخطيط والتنفيذ. وجدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة حرص 

قيادة الدولة على توفير أفضل سبل العيش الكريم ألبناء اإلمارات، وتلبية 
متطلباتهم خاصة بما يتعلق بالسكن المالئم واالرتقاء باألحياء السكنية 

وفق أرقى المعايير العالمية. 
ورأى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس 
األعلى لالتحاد حاكم الفجيرة أن إنشاء مدينة محمد بن زايد في الفجيرة 
يعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« لتحسين بنيتها التحتية 
واالرتقاء بالمستويات المعيشية للمواطنين، وتحقيق الرفاهية لهم وتوفير 

الحياة الكريمة ألبنائهم وأسرهم.
وقال سموه: »يملؤنا الفخر بأن يحمل هذا التجمع العمراني، بكل ما 
فيه من أفكار مبتكرة وأصالة بالتصميم، اسم أخي صاحب السمو الشيخ 
للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد 
المسلحة، وهو رجل المبادرات التي تعزز التالحم بين الشعب وقيادته 
الوطن،  رفعة  إلى  تهدف  التي  الوطنية  المشاريع  لكل  والداعم  والملهم 

وتضع ضمن أولوياتها راحة المواطن ورفاهيته«.

issue591.indd   12issue591.indd   12 27/02/2020   8:23 AM27/02/2020   8:23 AM



13 العدد 591 مارس 2020

بحضور محمد بن راشد والشيوخ  
�لإمار�ت حتتفي باأبنائها �مل�شاركني يف »�لتحالف �لعربي«

احتفت دولة اإلمارات العربية المتحدة بأبنائها البواسل المشاركين ضمن 
الشيخ  السمو  صاحب  بحضور  وذلك  اليمن،  في  العربي  التحالف  قوات 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  الله«،  »رعاه  دبي 
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ 
أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات، وسمو أولياء العهود ونواب 

الحكام.
كما شهد االحتفال، الذي نظمته القوات المسلحة في مدينة زايد العسكرية 
في أبوظبي، صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس 
األعلى لالتحاد حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي 
عضو المجلس األعلى لالتحاد حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود 
بن راشد المعال عضو المجلس األعلى لالتحاد حاكم أم القيوين، وصاحب 

السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس األعلى لالتحاد حاكم 
رأس الخيمة.

وكذلك شهد االحتفال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم 
ولي عهد دبي، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي 
ولي  القاسمي  بن سلطان  محمد  بن  الشيخ سلطان  المالية، وسمو  وزير 
عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد 
عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، 
وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعال ولي عهد أم القيوين، وسمو 
الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وسمو 
الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومعالي 
صقر غباش رئيس المجلس الوطني االتحادي، وعدد من أصحاب السمو 

والمعالي الشيوخ، وعدد من معالي الوزراء والمسؤولين.

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، والفريق سمو الشيخ سيف بن 
زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بطولة »تحدي اإلمارات 
للفرق التكتيكية«، والتي أقيمت للعام الثاني على التوالي تحت رعاية الفريق سمو 
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وبتنظيم القيادة العامة لشرطة دبي، في المدينة 

التدريبية بالروية في دبي، بمشاركة 46 فريقاً يمثلون 26 دولة.
وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم »رعاه الله« بجهود 
نهيان،  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  رأسها  وعلى  الداخلية  وزارة 
والذي يحرص على تنظيم واستضافة هذا التحدي للسنة الثانية على التوالي 
بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي من أجل صقل مواهب وخبرات عناصر 

الشرطة في دولة اإلمارات، وتوفير الفرص الالزمة لهؤالء العناصر في أجهزتنا 
الخبرات  واكسابهم  العالم  دول  مختلف  من  نظرائهم  مع  لالحتكاك  الشرطية 
والتقنيات الحديثة، وتجسيد التعاون وتفعيله بين هذه األجهزة على المستويين 

اإلقليمي والدولي.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم »رعاه الله« أن األجهزة 
المجتمع  أمن  على  الحفاظ  في  وحيوياً  مهماً  دوراً  تلعب  واألمنية  الشرطية 
واستقراره وحماية الممتلكات العامة والخاصة في هذا المجتمع، بالتوازي مع 
احترام كرامات الناس وحفظ حقوق اإلنسان وحمايته من كل التعديات أو الظلم 
الذي قد يقع عليه، كي تسود العدالة والمساواة أوساط مجتمعنا والمجتمعات 

األخرى.

نائب رئيس الدولة يشهد »تحدي اإلمارات للفرق التكتيكية«

.. وتجسيدًا لرؤيته.. إنجاز مدينة  محمد بن زايد السكنية في الفجيرة
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أخبار الوطن

أمام محمد بن زايد.. �أع�شاء من �لق�شاء ��لنيابة �لع�شكرية يوؤد�ن �ليمني

أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
القضاء والنيابة  القانونية، عدد من أعضاء  اليمين  أدى  المسلحة،  للقوات  األعلى 
ويخلصوا  بالعدل،  يحكموا  أن  وتعالى  سبحانه  الله  معاهدين  الجدد،  العسكرية 

لدستور دولة اإلمارات العربية المتحدة وقوانينها.
بأعضاء  أبوظبي،  في  البحر  بقصر  اليمين  أداء  مراسم  ورحب سموه، خالل 
مع  العمل  في  والتوفيق  السداد  لهم  متمنياً  الجدد،  العسكرية  والنيابة  القضاء 
زمالئهم أعضاء السلك القضائي في الدولة على أداء رسالتهم السامية، متحلين 

بالصدق واألمانة والنزاهة والمسؤولية لتحقيق العدالة. 
العدالة وتطبيق  أن يكونوا خير مثال في ترسيخ مبادئ  وحثهم سموه على 

القوانين واألنظمة.
وقال سموه: »إن أهم ما نملك في دولة اإلمارات مصداقيتنا وسمعتنا الطيبة.. 

مسؤولية  جميعاً  علينا  وتاريخنا..  أهلنا  عن  ورثناها  أصيلة  قيماً  لدينا  أن  كما 
ترسيخ هذه القيم الموروثة في مجتمعنا«.

المتغيرات  ظل  في  تؤدونها  مهمة  ورسالة  دوراً  »لكم  إن  سموه  وأضاف 
والتحوالت السريعة من حولنا، والتي نالت الكثير من قيم المجتمعات، بما تتبوأون 
من مواقع ومسؤوليات خالل فترة أداء واجبكم حتى تسليم الراية. وأهم تطور في 

حياتنا أن نجعل سمعة بالدنا طيبة رفيعة عالية الشأن«. 
وأعرب أعضاء القضاء والنيابة العسكرية الجدد عن تقديرهم للثقة التي أوالهم 
إياها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«، 
القائد  أبوظبي نائب  آل نهيان ولي عهد  الشيخ محمد بن زايد  السمو  وصاحب 
األعلى للقوات المسلحة، مؤكدين التزامهم بحمل أمانة عملهم في تطبيق القانون 

وترسيخ مبادئ العدالة.

ولي عهد أبو ظبي يلتقي أعضاء لجنة »األخوة اإلنسانية«

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات المسلحة أعضاء اللجنة العليا لتحقيق أهداف »وثيقة األخوة 
اإلنسانية«، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية األولى للوثيقة التي وقعها فضيلة 
اإلمام األكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر الشريف وقداسة البابا فرنسيس 

بابا الكنيسة الكاثوليكية العام الماضي2019.
الجهود  توحيد  أهمية  حول  األحاديث  معه  وتبادل  بالوفد،  سموه  ورحب 
قيم  نشر  في  اإلنسانية«  األخوة  »وثيقة  أهداف   لتحقيق  المشترك  والتعاون 

التسامح والتعايش، وبناء جسور األخوة والوئام اإلنساني.
وأكد سموه حرص دولة اإلمارات العربية المتحدة على مواصلة العمل على 
تحقيق أهداف الوثيقة في بناء األخوة اإلنسانية والتعايش المشترك الذي يشكل 
والتنمية  واالستقرار  واألمان  السالم  ركائز  لترسيخ  وقاعدة  أساساً  منطلقاً 

لشعوب العالم.
وأضاف سموه إن دولة اإلمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« تهتم بدعم المبادرات والجهود التي تستهدف 
تعزيز األخوة اإلنسانية والتضامن العالمي. وهذا النهج جعلها أنموذجاً حضارياً 
عالمياً لالنفتاح والعيش المشترك، والتسامح هو الركن األساس لبناء مجتمعات 
التفاهم والتعاون والعيش المشترك واحترام وقبول اآلخر، وهذا ما  يسودها 

تميز به مجتمع دولة اإلمارات منذ نشأتها.
وأعرب أعضاء اللجنة عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان وتثمينهم الدعم الذي تقدمه دولة اإلمارات للجنة.
وأكدوا أن اللجنة ستبذل كل جهد ممكن لتحقيق تطلعات العالم في تطبيق 
مبادئ وثيقة األخوة اإلنسانية، بما يضمن تحقيق الخير والسعادة لكل الناس.
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ولي عهد أبو ظبي يلتقي أعضاء لجنة »األخوة اإلنسانية«

 

.. ويطلق نظامًا جديدًا للتميز في الدفاع المدني

سيف بن زايد ووزراء داخلية »التعاون«  يز�ر�ن موقع �إك�شبو 2020

مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ سيف  سمو  الفريق  أطلق 
الوزراء وزير الداخلية نظام »الفؤوس للتميز - الدورة األولى 2020«، والذي 
يعد وسيلة ابتكارية للتقييم في مراكز الدفاع المدني بدولة اإلمارات العربية 

المتحدة. 
عام  قائد  المرزوقي  محمد  جاسم  الدكتور  اللواء  سعادة  االطالق  حضر 
الدفاع المدني في وزارة الداخلية، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري 
األمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية، والعميد محمد عبد الله النعيمي مدير 
الله  عبد  محمد  والعميد  والسالمة،  والحماية  اإلطفاء  لشؤون  العامة  اإلدارة 
التكاوي مدير إدارة الشؤون اإلعالمية بالقيادة العامة للدفاع المدني في وزارة 

الداخلية، وعدد من الضباط. 
وأكد سعادة اللواء المرزوقي أن وزارة الداخلية حريصة على تعزيز ثقافة 

التميز والريادة وتطوير العمل بشكل مؤسسي قائم على أسس من التقييم 
وأن  العاملين،  وقدرات  كفاءات  ورفع  األداء  تطوير  في  يسهم  الذي  العلمي 
نظام »الفؤوس للتميز« يعد خطوة في مسار تعزيز وقياس األداء، واستكماالً 
لمسيرة متميزة، وللحفاظ على استدامة الريادة والنجاحات جاء هذا النظام 
كوسيلة فاعلة للتقييم وقياس األداء وفق معايير متطورة، تعتمد أسس اإلبداع 
واالبتكار، بما يتناسب مع توجيهات حكومة اإلمارات في تعزيز ونشر ثقافة 
التميز. وأوضح الرائد حميد آل علي مدير إدارة شؤون السالمة العامة والتدخل 
السريع بالقيادة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية، أن نظام الفؤوس 
للتميز هو بمثابة نظام داخلي جديد للتميز بين جميع مراكز الدفاع المدني في 
الدولة لتشجيع روح المنافسة، ونشر ثقافة التميز بين العاملين كافة، بحيث 
يعتمد التقييم على األعمال التخصصية والرئيسة »الوقاية واإلطفاء واإلنقاذ«.

رافق الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية في جولة بموقع إكسبو 2020 دبي، كالً من: سمو األمير عبد العزيز 
بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية السعودي، ومعالي 
الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحريني، 
ومعالي أنس الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الداخلية ووزير 
وزير  البوسعيدي  فيصل  بن  حمود  ومعالي  الوزراء،  مجلس  لشؤون  الدولة 
العام  األمين  الحجرف  مبارك  فالح  نايف  الدكتور  ومعالي  العماني،  الداخلية 
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من ضيوف دولة اإلمارات العربية 
المتحدة من مسؤولي الدول المشاركة في التمرين التعبوي المشترك »تمرين 

أمن الخليج العربي 2«.
وكان في استقبالهم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح 
المفوض العام إلكسبو 2020 دبي، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة 

الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي.
وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: »تشّرفنا بزيارة الفريق سمو 
الداخلية،  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ سيف 
في  العربية،  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  داخلية  وزراء  المعالي  وأصحاب 
إكسبو 2020 دبي. وستكون هذه النسخة من إكسبو الدولي استثنائية بفضل 

المشاركة المتميزة لدول المجلس«.
التعاون  تعزيز  على  دبي   2020 إكسبو  خالل  من  »نعمل  معاليه:  وأضاف 
الدولي بما فيه مصلحة العالم، وفي القلب منه منطقتنا العربية«. وأشاد أصحاب 
هذا  إلقامة  وإعداد  تنظيم  من حسن  شاهدوه  بما  الضيوف  والمعالي  السمو 
الحدث العالمي الرائد واألول من نوعه في المنطقة، مؤكدين أن الحدث الذي 
تستضيفه اإلمارات سيكون نقطة مهمة في مسيرة التنمية االقتصادية الشاملة، 

وعامالً من عوامل الجذب االقتصادي واالستثماري في المنطقة ككل.
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الغالف

خلط الحابل بالنابل
اإلشاعة سلوك عدواني ضد المجتمع، واللجوء إلى نشر اإلشاعات يعتبر أسلوباً من أساليب تقويض الروح 
المعنوية على صعيد الفرد والمجتمع، حيث تعمل على خلق البلبلة الفكرية والنفسية التي تعتبر مفتاح التالعب 

بالعقول ثم السيطرة والتحوير الفكري.
واإلشاعات هي المعلومات أو األفكار التي يتناقلها الناس، من دون أن تكون مستندة إلى مصدر موثوق به 
يشهد بصحتها، أو هي الترويج لخبر مختلق ال أساس له من الواقع، أو يحتوي جزءاً ضئيالً من الحقيقة، وهي 

طريقة للتالعب بالمعلومات وخلط الحقائق بالزيف والبهتان.
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الغالف

تهمس  اإلشاعات  كانت  القريب  السابق  في 
في األذان  وتنقل من فاه إلى آخر، تأخذ وقتها 
حداثة  أكثر  الوضع  أصبح  اآلن  المكان،  لتعم 
في نقل اإلشاعات، السوشل ميديا غول العصر 
الجديد بكل أدواته وسرعته السحرية استطاع 
أن يكون ممراً آمناً لإلشاعات التي تمر كالبرق 
ألواح  الى  وإنما  آذان  أو  أفواه  إلى  تحتاج  وال 
غالياً  ثمناً  يدفع  وأنامل سريعة ومجتمع  ذكية 
من أمنه المجتمعي نظراً إلشاعة كاذبة تخترق 
الجميع وتصبح حقيقة لألسف لكثرة انتشارها.

حتقيق: لر� �لظر��صي 

لهذا في هذا العدد تسلط »999« الضوء على 
هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد المجتمع ككل.

 
سلوك عدواني

وفي هذه القضية أكد العقيد الدكتور حمود 
في  المجتمعية  الشرطة  إدارة  مدير  العفاري 
القيادة العامة لشرطة أبوظبي على أهمية دور 
الفرد في منع انتشار اإلشاعات السلبية وخلق 

ثقافة تحري المصداقية في المعلومات.
عدواني  سلوك  اإلشاعة  إن  العفاري:  وقال 

إلى نشر اإلشاعات  اللجوء  المجتمع، وإن  ضد 
الروح  تقويض  أساليب  من  أسلوباً  يعتبر 
المعنوية على صعيد الفرد والمجتمع حيث تعمل 
تعتبر  التي  الفكرية والنفسية  البلبلة  على خلق 
مفتاح التالعب بالعقول ثم السيطرة والتحوير 

الفكري.
وعّرف العفاري اإلشاعات إنها المعلومات أو 
األفكار التي يتناقلها الناس، من دون أن تكون 
مستندة إلى مصدر موثوق به يشهد بصحتها، 
له من  الترويج لخبر مختلق ال أساس  أو هي 

كالنار في الهشيم
�لفرد يلعب د�رً� مهمًا يف منع �نت�شار �لإ�شاعات �ل�شلبية يف �لإمار�ت �خلق ثقافة حتري 

م�شد�قية �ملعلومات.
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الحقيقة،  من  ضئيالً  جزءاً  يحتوي  أو  الواقع، 
وهي طريقة للتالعب بالمعلومات وخلط الحقائق 

بالزيف و البهتان. 
موقف القانون 

وعن موقف القانون اإلماراتي من اإلشاعات، 
إن قانون  المجتمعية:  الشرطة  إدارة  قال مدير 
العقوبات االتحادي وتعديالته تناول اإلشاعات 
تلك  مروجي  على  قاسية  عقوبات  وفرض 
مكرر   )198( المادة  نصت  حيث  اإلشاعات 
يعاقب بالحبس من سنة الى ثالث سنوات كل 
من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة 
من  كان  إذا  مثيرة  دعايات  بث  أو  مغرضة  أو 
شأن ذلك تكدير األمن العام أو إلقاء الرعب بين 

الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز بالذات أو 
أو  مطبوعات  أو  محررات  أحرز  أو  بالوساطة 
تسجيالت أياً كان نوعها تتضمن شيئاً مما نص 
عليه في الفقرة األولى إذا كانت معدة للتوزيع 
أو إلطالع الغير عليها وكل من حاز أو أحرز أي 
وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العالنية 
استعملت أو أعدت لالستعمال ولو بصفة وقتية 

لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

مدير  العفاري  حمود  الدكتور  العقيد  ونّوه 
دور  أهمية  إلى  المجتمعية  الشرطة  إدارة 
المسؤولية المجتمعية في هذه القضية، وأوضح 
قائالً: اليمكن  ألجهزة الشرطة إن تلعب الدور 
الجريمة فكل فرد منا تقع  الكامل في مكافحة 
منه  تقتضي  اجتماعية  مسؤولية  عاتقه  على 
إليه  تصل  التي  المعلومات  مصداقية  تحري 
عبر قنوات مختلفة، فنحن في عالم تتدفق فيه 
كل  على  يجب  لهذا  واسع،  بشكل  المعلومات 
الحقيقة  معرفة  في  مهاراته  من  يزيد  أن  منا 
من مصادرها الموثوقة واالمتناع عن نشر أي 
عرضة  يكون  ال  حتى  مؤكدة   غير  معلومات 

للوقوع تحت طائلة القانون. 

هوس 
وأضاف مدير إدارة الشرطة المجتمعية إلى 
االجتماعي،  التواصل  شبكات  فضاء  خطورة 
االجتماعي  التواصل  مواقع  فضاء  إن  وقال: 
تمتلئ بالرسائل سواء كانت إيجابية أو سلبية، 
إال أنها لألسف تفتقد لكثير من الدقة سواء من 
إن  حيث  األمنية  ناحية  من  أو  العلمية  ناحية 
إطالق  مهنة  يمتهنون  األفراد  من  الكثير  هناك 

أساس  ال  التي  األخبار  وترويج  اإلشاعات 
بدافع  أو  خبيث  بباعث  سواء  الصحة،  من  لها 

السذاجة وحب الظهور.
لهذا أشار العقيد الدكتور العفاري إلى أهمية 
أخذ الحيطة والحذر، وعدم اعتماد هذه الرسائل 

كمصدر للمعلومات ونشرها إلى معارفهم.
ونوه العفاري أن هناك أجهزة أمنية مختصة 
إلى  تستند  التي  األخبار  نشر  عملية  تتولى 
أو إلى جرائم تم ارتكابها  حوادث وقعت فعالً 
الشرطية  األجهزة  وتمتلك  الواقع  أرض  على 
آلية واضحة ومنهجية علمية في نشر األخبار 
في  ترتكب  التي  والجرائم  بالحوادث  المتعلقة 
الردع  لتحقيق  ووضوح  شفافية  بكل  الدولة 
عدد  أكبر  إلى  األمنية  الرسالة  وإيصال  العام 
ممكن من الجمهور، كما أنها ال تعتمد فقط على 
اإلعالم التقليدي في نشر رسالتها بل تلجأ إلى 
وسائل التواصل االجتماعي مثل تويتر والفيس 
بوك للتواصل الفعال مع الجمهور ونشر األخبار 
أي  من  الجمهور  وتحذير  المواقع  هذه  عبر 
حوادث أو أخبار تؤثر على سالمتهم وبإمكان 
عبر  المختصة  األجهزة  مع  التواصل  فرد  أي 
هذه المواقع واالستفسار عن صحة أي خبر أو 

العفاري: الإ�شاعة 

ظاهرة اجتماعية 

زاد يف انت�شارها 

التوا�صل الإلكرتوين 

اأرحيم: الإ�شاعة 

هدفها تخويف 

النا�س من ظاهرة 

معينة فيتم اإ�صاءة 

فهم املو�صوع يف 

�صكله الأ�صا�صي

الدناين: ملفات 

الو�صائط املتعددة 

جتعل امل�صتخدم غري 

قادر على التمييز 

بني امل�صداقية 

والتزييف 

قية المصدا
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حادث تم تداوله عبر تلك الوسائل.
 

بيئة حاضنة 
وألن قضية اإلشاعات قضية تمس المجتمع 
وتلقي بظاللها على حياة المجتمع وتكون عبئاً 
على أبناء هذا المجتمع، أخذنا لب الموضوع و 
توجهنا إلى الدكتور مستور حماد رحيم أستاذ 
علم االجتماع المشارك في جامعة العين الذي 
أوضح لنا أن اإلشاعة هي ببساطة انتشار أخبار 
كاذبة أو خادعة حول قضية أو موضوع معين، 
ويتم انتشارها وتداولها بكل الطرق المسموعة 
المارد  طريق  عن  أو  والمكتوبة  والمقروءة 

اإللكتروني الذي أصبح كالنار في الهشيم.
وأوضح الدكتور مستور أن نقل األخبار كما 
تّم سماعها من دون التأكد من صحتها يكفي أن 
يكون سبباً مهماً في انتشارها. وقول الرسول 
الكريم صلى الله عليه وسلم »كفى بالمرء كذباً 

أن يحدث بكل ما سمع«.
وأشار أستاذ علم االجتماع إلى أنه في الغالب 
نجد أن األخبار السيئة هي األكثر انتشاراً، ربما 
أن إثبات الحقيقة يتطلب جهداً أكثر مما لو أننا 

صدقنا الخبر السيئ وقمنا بتداوله! 
سريع  بشكل  األخبار  تناقل  أن  إلى  وأشار 
عدة  أسباب  له  باإلشاعة  عنه  ُيّعبر  ما  وهو 
فيه،  تنتقل  الذي  الثقافي  الوسط  أهمها  من 
أنه ال يمكن أن تنتشر أخبار  الغالب نجد  ففي 
كاذبة بشكل سريع إالّ إذا وجدت بيئة خصبة، 
ال  التي  والفروسية  البطولة  قصص  أن  فنجد 
العقل والمنطق تنتشر في وسط ثقافي  يقبلها 
واجتماعي ُيقدر هذه القيمة وإالّ لما كان له أن 
ينتشر ويذيع، وبالمقابل فإن الحاجة لهذا األمر 

أيضاً تجعله يجذب إليه السامعين.
لهذا   وقال:  التالي  بالمثال  الدكتور  وأوضح 
يغفل عن  بساطة  وبكل  الناس  من  الكثير  نجد 
خبراً  وينشر  الطب  مجال  في  العلمي  التقدم 
مفاده أن العشبة الفالنية تعالج مرض السكري 
أو ضغط الدم أو مرض اإليدز أو غير ذلك من 
الحكومات  ُتكرس  التي  المستعصية  األمراض 
فيها  البحث  أجل  من  الدوالرات  مليارات 
ومحاولة إيجاد عالج لها، بالمقابل رجل بسيط 
قد  نائية  قرية  في  إمكانيات  أي  يملك  وال  جداً 

وجد العالج لهذا الداء العضال!
هنا يكون سبب انتشار اإلشاعة نتيجة عجز 
ذاك  أو  المرض  لهذا  عالج  إيجاد  عن  الطب 
والسبب اآلخر والمهم هو الوسط الثقافي الذي 
الذي  الوسط  ذلك  اإلشاعة..  فيه هذه  انتشرت 
نشأت أجياله على تصديق مثل هذه األقوال التي 

ال يقبلها العقل والمنطق.
في  اإلشاعة  انتشار  تأجيج  في  زاد  وما 
مجتمعاتنا العربية بشكل خاصة هي الوسائط 
اإللكترونية سريعة االنتشار والغرابة في األمر 
مصورة  مرئية  مقاطع  صورة  في  أدلة  نجد 

ألشخاص كدليل حي على ذلك!
أغراض  لخدمة  أيضاً  اإلشاعة  تكون  وقد 

معينة  ظاهرة  من  الناس  تخويف  منها  شتى 
فيتم إساءة فهم الموضوع في شكله األساسي، 
تنشر  والعفريت  الغول  قصص  جعل  ما  وهذا 
لتتجاوز  والبسيطة  الُمغلقة  المجتمعات  في 
أطفالنا  فنجد  منه،  انطلقت  الذي  الغرض  بذلك 
دائماً يخافون من مخلوقات غيبية ميتافيزيقية 
االعتقاد  إلى  األمر  ويصل  أصالً  لها  وجود  ال 
ذلك،  على  واإلصرار  المخلوقات  هذه  بوجود 
صورة  في  إبداعها  تم  األمر  واقع  في  وهي 

شخصيات غير حقيقية لتقوم بمهمة معينة.
والذي يزيد الطين بلة كما يقولون إن مستوى 
الوعي بأهمية وجود دليل لكل قضية أو فكرة 
إبداع  في  يبدعون  اإلشاعات  مروجي  جعل 
على  األسباب  من  كنوع  كاذبة  أدلة  وإيجاد 
صدق اإلشاعة و تكون هذه  األدلة )مفبركة( 
وغير حقيقية مثل نشر شهادات حية بالصوت 

والصورة! 

طروحات عقيمة
من جانبه أكد الدكتور عبدالملك الدناني أستاذ 
كلية اإلعالم في كلية اإلمارات للتكنولوجيا في 
تعد   االجتماعي  التواصل  مواقع  أن  أبوظبي 
فضاءات إعالمية ودعائية متاحة على اإلنترنت، 
يمكن أن تستغل خدماتها ألغراض متعددة، في 
المجاالت اإليجابية المفيدة أو السلبية الضارة، 
مثل وسائل اإلعالم التقليدية، حسب احتياجات 
المستخدمين لها وطبيعة األهداف التي يسعون 
الفكرية  واتجاهاتهم  ودوافعهم  لتحقيقها، 
واأليديولوجية والقناعات الراسخة في أعماقهم، 
أو  وقيمة  مفيدة  إنسانية  أهدافاً  أكانت  سواء 
»شيطانية« متمردة على الواقع والقيم والعادات 

والتقاليد.
المواقع  أن  اإلعالم  كلية  أستاذ  وأضاف 
أمام  مصراعيه  على  الباب  فتحت  اإللكترونية 

للتناول  القضايا  بعض  لطرح  المستخدمين 
والتداول والنقاش من دون أي ضوابط أخالقية 
أو مهنية من جهة بعض األفراد أو الجماعات أو 
حتى تلك التي تدعم وتمول من دول وحكومات 
يتقبله  أن  يمكن  الذي  المستوى  إلى  ترقى  ال 
العقل والمنطق، ألنها في األساس هل طروحات 

عقيمة.
أفكار  عن  تعبر  ساذجة  تكون  أن  ويمكن 
منحرفة، ال سيما إن كانت تلك القضايا المتصلة 
بقضايا مصيرية تمس الدين والمعتقد والوطن، 
ومن جهة أشخاص ليس لهم دراية أو معرفة 
رصينة وعميقة بطبيعة هذه القضايا المطروحة، 
فقط مجرد نزعة تعصب لدين أو فكر أو مذهب.

أدلة كاذبة 
األفكار  تعزيز  يتم  أنه  إلى  الدناني  ونّوه 
متعددة  وسائط  ملفات  للنقاش  المطروحة 
تحتوي على وثائق مكتوبة أو صور أو مقاطع 
فيديو، تجعل المستخدم غير قادر على التمييز 
والتزييف  والنقاش  الطرح  مصداقية  بين 
الحاصل في هذا الطرح المفبرك لخدمة أهداف 
يمكن أن تكون مصيرية بالنسبة لمن يقتنع بها، 

ووصل األمر إلى التالعب بمضامينها.
من  تبرز  خطيرة  إلكترونية  قضايا  وهناك 
اإللكترونية«  »الفتاوى  ظاهرة  تفشي  خالل 
التي تمرر من خالل مواقع التواصل االجتماعي 
هذه  تحويه  ما  خطورة  من  التحذير  ويجب 
إلكترونية،  حوارات  من  والمنتديات  المواقع 
وإساءات  مضللة  وإشاعات  مغلوطة  وأخبار 

للدين والمعتقد والعلماء واألحكام الشرعية.
وأضاف: أن مواقع التواصل االجتماعي تروج 
والهدامة،  البناءة  لألفكار  والسمين«،  »للغث 
للحقائق واإلشاعات، من خالل المضامين التي 

تحملها وتروج لها في عقول الشباب العربي.

الغالف
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الغالف

إن أي اختراع يسهل حياة البشرية، ويتدخل 
في إنجاز وقت اإلنسان الثمين هو اختراع مفيد 
يحولون  أنفسهم  البشر  بعض  أن  إال  وحيوي، 

أحياناً هذه النعم إلى نقم –مع األسف الشديد.
العنكبوتية  الشبكة  على  تماماً  ينطبق  كالمنا 
العصر  في  االختراعات  أهم  من  تعتبر  التي 
الحديث، إال أنها وكمثيالتها في الحداثة سالح ذو 
حدين، حد إيجابي يستفيد منه الجنس البشري 
في التعارف والتقارب، ونقل الثقافات المختلفة ، 
وحد سلبي يتمثل في إطالق اإلشاعات ليل نهار.

في كل يوم تقريباً تطالعنا صفحات الصحف 

حتقيق :هاين �لعريفي- �لكويت 

على  المتداولة  األخبار  نفي  من  هائل  بكم 
أصحاب  يتوقف  ال  ذلك  ومع  ميديا،  السوشل 
أخرى  كاذبة  أخبار  إيجاد  عن  اإلشاعات  هذه 

لترويجها.
وما  يومية،  »سالفة«  إلى  تحول  الموضوع 
الكم  علينا اآلن سوى إيجاد حلول إليقاف هذا 
يوم،  كل  في  تطلق  التي  اإلشاعات  من  الهائل 
والحلول تتمثل في إيجاد تشريعات قوية، قادرة 

على ردع مثل هؤالء الذين يطلقون إشاعاتهم.
بالقوة،  إيجاد تشريعات معقولة تمتاز  وقبل 
توعوية،  حمالت  بكثافة  نطلق  أن  أيضاً  علينا 

وسائل  بأهمية  المجتمع  وتعريف  لتثقيف 
بسرعة  ناقلة  كمنصات  االجتماعي  التواصل 
لألخبار الموثوقة، ونشر الثقافات، وغير ذلك من 

اإليجابيات الكثيرة.

تأثير سلبي
السعيدي  شويت  صالح  الدكتور  يقول 
جامعة  في  النفس  علم  في  المساعد  األستاذ 
في  كبير  أثر  لها  والكلمات  األخبار  إن  الكويت 
في  البالغ  األثر  له  ذلك  واإلعالم  الفرد،  نفسية 
سلوكيات المجتمع وقد تؤثر بشكل سيئ على 

سوالف مدمرة 
هناك من يتجهون �إىل ن�شر �لأكاذيب ��لإ�شاعات يف �شبيل زيادة �أعد�د �ملتابعني من د�ن 

�للتفات �إىل �مل�شد�قية.
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حياة الفرد وأفكاره وسلوكه وتنتقل هذه اآلثار 
على المجتمع، واإلعالم  ووسائله ليست أدوات 
الحقب  بمختلف  اإلنسان  مع  جاءت  بل  حديثة 
باختالف  وظيفتها  تختلف  ولن  التاريخية، 

الظروف والبيئة والوسيلة التي تمر بها.
الالفت  من  إنه  قائالً:  السعيدي  ويضيف 
في  الكبير  االنتشار  ذلك  االخيرة  السنوات  في 
وسائل  وخصوصاً  البديل  اإلعالم  وسائل 
وهذه  البرامج..  وكثرة  االجتماعي  التواصل 
األمر  والهوية  الشخص  اسم  تخفي  البرامج 
متعمدة  سواء  كاذبة،  أخبار  بث  يسهل  الذي 
هدف  حسب  مقصودة  ألهداف  الوصول  تريد 
ناشر الخبر، أو غير متعمدة، وهم يريدون جذب 
مشاكل  لوجود  سواء  االنتباه،  ولفت  اآلخرين 

شخصية أو مشاكل فكرية للناشر.
ويوضح أن كثيراً من الحكومات والمؤسسات 
بدأت تهتم بوسائل التواصل وتنشر األخبار فيها 
وتدعو مواطنيها إلى متابعة األخبار، وأصبحت 
هذه البرامج محل اهتمام وانتشار باالنفتاح على 
العالم ككل وبدأت تتأثر وتؤثر األخبار وتنتقل 
حسب  آخر  إلى  مكان  من  األحداث  بل  األفكار 
النشر والتأثر. وهناك بعض الحكومات تتراشق 
باألخبار والتكذيب في األحداث واالختالف في 
ويبحث  المصداقية،  يضعف  ما  األخبار،  نقل 
الفرد عن الخبر الحقيقي فيقرأ أو يرى الكثير من 
الشكوك  تثير  األمور  وهذه  الكاذبة  المعلومات 
فيه، إال أن األخبار المزيفة قد تتحول مع الوقت 
إلى حقيقة لدى بعض المتلقين، وهكذا هي دورة 

اإلشاعات والكذبة في األخبار.
هذه  يستخدمون  بعضهم  أن  إلى  ويشير 
البرامج كأسلحة حرب لنشر أخبار ومعلومات 
والمجتمع  األخالق  تنافي  وسلوكيات  وأفكار 
وبعضهم  واألخالق،  القيم  هدم  إلى  تدعو  بل 
يستخدمها لتحقيق أهداف سياسية أو اجتماعية 
في  شروخ  وإحداث  قناعات  لتغيير  فكرية  أو 
المجتمعات ونشر الذعر أو المبالغة في األحداث 

وتهويلها أو التشكيك في سلوكيات.  
ويقول السعيدي: من خالل تخصصنا وجدنا 
في سلوكيات  ملحوظاً  سلبياً  تأثيراً  لإلشاعات 
أن  في  أدى  ما  والمجتمع..  والشباب  األطفال 
لجميع  توعوية  وبرامج  دراسات  بعمل  نقوم 
الفئات من خطر هذه البرامج واإلشاعات، حيث 

إنها فاعلية في توجيه وتعديل السلوك.

تهديد وطني
عبدالعزيز  المحامي  يقول  جانبه  ومن 
العفيصان: تلعب وسائل اإلعالم االجتماعي أو 
األبعاد،  متعدد  دوراً  البديل  أو  الجديد  اإلعالم 
الوقت  في  وتظل  وثقافياً،  واجتماعياً  سياسياً 
التهديد  مصادر  ألحد  مروجة  أو  حاملة  ذاته 
لألمن الوطني للدول والمجتمعات في ظل لجوء 
نشر  في  سيئ  بشكل  توظيفها  إلى  بعضهم 
والالفت  بل  المغرضة،  واألكاذيب  اإلشاعات 
وقت  أي  من  أكثر  استفادت  الشائعة  أن  للنظر 

مضى من وسائل االتصال الحديثة مثلما يحدث 
المال وغير  أسواق  داخل  اإلشاعات  تداول  في 
ذلك عبر وسائل اإللكترونية والهاتف المحمول 
على  أو  انهياراً  تحدث  أن  لشائعة  يمكن  حيث 
األقل تراجعاً كبيراً في أداء البورصات أو انهياراً 

ألسهم شركات بعينها في البورصة.
تنتشر  اإلشاعات  أن  إلى  العفيصان  ويشير 
الخطر«،  توقع  »أوقات  في  ترويجها  وينشط 
والفوضى  والكوارث  الحروب  أوقات  وهي 
هذه  خالل  الشر  حدوث  يتوقعون  الناس  ألن 
ألن  اإلشاعة  انتشار  سبب  هو  وهذا  األوقات، 
أي  يسمعون  حينما  التوقيت  هذا  في  الناس، 
معلومة يتناقلونها فيما بينهم من دون التحقق 
من صحتها خوفاً منهم على أبنائهم وممتلكاتهم 

وحاضرهم ومستقبلهم.
وسائل  على  اإلشاعات  انتشار  إن  ويقول: 
)فيسبوك-تويتر-إلخ(،  االجتماعي  التواصل 
ويتم تداولها بين أفراد المجتمع لم تعد مجرد 
أخبار كاذبة أو معلومات مزيفة يلقيها شخص، 
بل أصبحت تستخدم كسالح حينما يقف خلفها 
احترفت  إعالم  ووسائل  متخصصة  مؤسسات 
إضعاف  بهدف  وتقديمها  بالمعلومات،  التالعب 
أيام  اإللكترونية  اإلشاعات  عادة  وتكثر  الدولة. 
التواصل  مواقع  خالل  من  والحروب  األزمات 
االجتماعي على أنها حقائق دامغة، حيث إن لها 
دوراً، كبيراً في تغلغلها وانتشارها فيما أدى ذلك 

إلى تأثيرها على الرأي العام.
اإللكترونية  اإلشاعات  تختلف  ويضيف: 
المستهدف  والمجتمع  وهدفها  طبيعتها  في 
هدف  ذات  تكون  اإلشاعات  فبعض  ورائها  من 
اقتصادي أو سياسي كخلق روح العداء وزعزعة 
المجتمع، وقد تكون اإلشاعات حول  األمن في 
األمراض  بعض  انتشار  مثل  صحية  أوامر 
والرعب  الخوف  بث  إلى  يؤدي  ما  واألوبئة 
نموذج  المثال  المجتمع وعلى سبيل  أفراد  بين 

فيروس كورونا.

في  يدور  شيء  كل  أن  العفيصان  ويؤكد 
على  معه  التعامل  يتم  االفتراضي  العالم  هذا 
أو  النظر عن صحته  بغض  معلومة  أنه  أساس 
ذلك.كما  غير  أو  مفيدة  كانت  ما  وإذا  خطئه، 
جهة  على  حكراً  إنتاجها  يعد  لم  المعلومات  أن 
معينة أو شخص محدد يمتهن إنتاج المعلومات 
وفقاً  اإلعالنية  المؤسسات  أو  كالصحفيين 
لمعايير محددة، فقد أصبح بإمكان أي شخص 
يمتلك الوسيلة المناسبة وبعض المهارات التقنية 
للمعلومة. وفي  أن يكون بنفسه منتجاً وناشراً 
ظل هذه الوفرة المعلوماتية، فإن مشكلة شديدة 
التعقيد ظهرت حين أصبح من الصعب على من 
يتلقى هذا الكم من المعلومات أن يميز الصحيح 
من  والحقيقة  الرديء،  من  والجيد  الخاطئ  من 

اإلشاعة.
ويشدد العفيصان على ضرورة تدعيم األمن 
المجتمع،  أفراد  المختلفة،بين  بأبعاده  الفكري 
 ، المجتمع  ومبادئ  وقيم  بالثوابت  والتمسك 
لإلشاعات،  مضادة  إلكترونية  مواقع  وإنشاء 
لمنع  صحيحة  ومعلومات  ببيانات  مدعومة 
والمعلومات  المغالطات  وراء  الشباب  انحراف 
الجهات  تفاعل  وسرعة  المغلوطة،  واألفكار 
تلك  مع  ومؤسسات  وزارات  من  الرسمية 
اإلشاعات وإظهار وجه الحقيقة منها للجمهور، 
وسن تشريعات تجرم ذلك النوع من اإلشاعات 

ومن يقف وراءها.

سالح ذو حدين
رجل األعمال عبدالله العنزي يرى أن برامج 
التواصل االجتماعي سالح ذو حدين والجميع 
يعلم قوة هذا السالح فيستخدم حسب استخدام 
الكثيرين  التي تساعد  السيارة  له مثل  اإلنسان 
وتنهي حياة بعضهم، وهذا ما ينطبق في عالم 

السوشل ميديا.
أعرفهم  أشخاص  هناك  العنزي:  ويقول 
قاموا باستفزاز الكثيرين عبر وسائل التواصل 
لتكن  عليهم  بالرد  يقوموا  حتى  االجتماعي 
باستدراج  ونجحوا  القضايا  برفع  فرصتهم 
األشخاص إلى أهدافهم وجعلهم يدفعون المال 
لهم حتى يتنازلوا عن القضية التي قاموا برفعها 

ضدهم.
نشر  إلى  يتجهون  من  هناك  أن  يرى  كما 
أعداد  زيادة  سبيل  في  واإلشاعات  األكاذيب 
المصداقية  إلى  االلتفات  دون  من  المتابعين 
لذلك تجد دائماً الجهات الرسمية تحث الجمهور 
الرسمي  مصدرها  من  األخبار  تحري  على 

والمؤسسات اإلعالمية المعترف بها.
ويقول العنزي إن المطلوب في التصدي لهذه 
على  انعكاسات  أحياناً  لها  يكون  التي  الظاهرة 
العالقات الدولية هو إغالق الحسابات المشبوهة، 
ووضع آلية واضحة لفتح الحسابات اإلخبارية 
الجرائم  وإدارة  اإلعالم  وزارة  مع  بالتنسيق 
اإلشاعات  خلق  مشكلة  لتجنب  اإللكترونية 

وفبركة األخبار.

د. صالح السعيدي
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الغالف

االجتماعي  التواصل  وسائل  تحولت 
»السوشل ميديا« خالل السنوات العشر األخيرة، 
والتنفيس  والدردشة،  للتواصل  منصات  من 
االجتماعي، إلى واحدة من أخطر أسلحة الحرب 
النفسية التي تتعرض لها المجتمعات في اآلونة 
اإلشاعات  لنشر  مصدراً  باتت  بعدما  األخيرة، 
األمن  تهدد  التي  والمفبركة  الكاذبة  واألخبار 
القومي، وتهدم مكتسبات بنتها الدول على مدار 

سنين طويلة.
الذكية،  الهواتف  أجهزة  انتشار  تزايد  ومع 

حتقيق: ليلى عبد�حلميد- م�صر

حلت   اإلنترنت،  شبكة  في  المشتركين  وأعداد 
»السوشل ميديا« محل وسائل اإلعالم التقليدية 
كمصدر لألخبار، بل كثير ما يقع مقدمو البرامج 
التليفزيونية والفضائيات العربية في »شراكها« 
»تويتر«  عن  الكاذبة  األخبار  نقل  خالل  من 
أخبار  وكأنها  و»انستجرام«،  بوك«  و»الفيس 
حقيقية، األمر الذي يفاقم من خطورة الظاهرة. 
أنااليزر«  »كراود  لمنصة  تقرير  وبحسب 
المتخصصة في مراقبة وتحليل أنشطة مواقع 
التواصل االجتماعي لعام 2019، يزداد استخدام 

وسائل التواصل االجتماعي ومنصات اإلنترنت 
الشرق  أنحاء منطقة  بشكل ملحوظ في جميع 
الشرائح  بسبب  أفريقيا،  وشمال  األوسط 

العمرية الشبابية التي تعيش في المنطقة.
من  أكثر  بتحليل  قام  الذي  التقرير،  وخلص 
التواصل  مواقع  على  عربي  تفاعل  مليون   172
في  أساسية  اختالفات  وجود  إلى  االجتماعي، 
حسب  االجتماعي  التواصل  وسائل  استخدام 
كل دولة في المنطقة، إذ تزداد شعبية »سناب 
شات« و»تويتر« في المملكة العربية السعودية 

إشاعات »السوشل ميديا«... 
المخاطر والمواجهة

�ملجتمعات �لعربية تو�جه حرب �إ�شاعات ��أخبارً� مزيفة غري موثقة.
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بفضل الخصوصية التي يقدمها الموقعان، بينما 
واإلمارات  في مصر  المهيمن  »فيسبوك«  يظل 
مستخدميه  عدد  يبلغ  حيث  المتحدة،  العربية 
مليون  و8.8  مصر،  في  مستخدم  مليون   40

مستخدم في اإلمارات.

محاوالت قانونية
»السوشل  تحولت  الواسع،  االنتشار  لهذا 
المنطقة  حكومات  يؤرق  »صداع«  إلى  ميديا« 
القوانين  سن  في  وتسارع  سارعت  التي 
والتشريعات لتجريم ظاهرة اإلشاعات واألخبار 
الكاذبة ومالحقة مروجيها وصانعيها وناشريها، 
في الوقت الذي كثيراً ما تتهم الحكومات بأنها 

تجرم حرية الرأي والتعبير.
كيف  التساؤالت:  من  العديد  يثير  ما  وهو 
يمكن مواجهة إشاعات السوشل ميديا؟ ولماذا 
تحولت وسائل التواصل االجتماعي إلى أدوات 
ذات مصداقية لدى الكثير من الناس؟ وهل تقف 
تستهدف  وجمعيات  منظمات  اإلشاعات  وراء 
تفلح  وهل  المنطقة؟  دول  مكتسبات  من  النيل 
الحد  في  الدول  تسنها  التي  المغلظة  العقوبات 

من انتشار إشاعات السوشل ميديا؟
بحسب  أشهر  ثالثة  خالل  وفي  مصر،  في 
بمجلس  القرار  اتخاذ  ودعم  المعلومات  مركز 
ألف   22 إطالق  جرى  المصري،  الوزراء 
شائعة انتشرت في أوساط المصريين شككت 
غالبيتها في جودة خدمات حكومية خصوصاً 
أكثر  والتموين،  والصحة  التعليم  مجاالت  في 
القطاعات استهدافاً لإلشاعات، األمر الذي دفع 
الحكومة إلى إنشاء مرصد للرد على اإلشاعات 

أوالً بأول.
كما تعتزم الحكومة المصرية التقدم بمشروع 
اإلشاعات،  مروجي  يجرم  للبرلمان،  قانون 
أشهر  ستة  من  السجن  إلى  العقوبة  وتصل 
أنه وراء  إلى ثالث سنوات، لكل شخص يثبت 
إشاعة  أي  نشر  أو  تجنيد  أو  ترويج  أو  صنع 
10 آالف جنيه وال  كاذبة، وبغرامة ال تقل عن 
هاتين  بإحدى  أو  جنيه  ألف   100 على  تزيد 
العقوتين، وتتضاعف العقوبة لتصل إلى المؤبد 
أو اإلعدام في حال نجم عن ضرر اإلشاعة قتلى 

أو جرحى.
ووضعت السعودية تشريعاً لمكافحة الجرائم 

المعلوماتية ينص على تطبيق عقوبة تصل إلى 
السجن أو الجلد لكل من يثبت تورطه في ترويج 
معلومات مغلوطة تهدد استقرار المملكة، إضافة 
معلومات  بتسريب  يقوم  من  كل  سجن  إلى 
اإللكتروني  الفضاء  عبر  المملكة  تخص  سرية 
بمدة ال تزيد على 20 سنة أو غرامة ال تزيد على 

مليون ريال أو بهما معاً. 

حرب نفسية
الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية اإلعالم 
العربية  المجتمعات  أن  ترى  القاهرة،  بجامعة 
تواجه حرب إشاعات وأخباراً مزيفة غير موثقة، 
تبدو  كي  اإلعالمية،  الفنون  كل  فيها  تستخدم 
وكأنها حقيقة ما يدفع إلى تصديقها، والتعامل 
معها على أنها أخبار مؤكدة وحقيقية، وهنا يأتي 
دور أن وسائل اإلعالم الرسمية في نشر الوعى 
لدى المواطن، بأن ليس كل ما يتم تداوله حقيقي 
ودقيق وموثق، ويجب التفرقة بين كم المعلومات 
المتاحة خاصة في ظل صراع محموم حالياً على 
المعلومات والمعرفة واألخبار والسبق الصحفي 
في  والمصداقية  الدقة  تحري  مقابل  والتنافس 

نقل األخبار.
في  فقط  مفيدة  ميديا  »السوشل  وتضيف: 
دورها كشبكات اجتماعية وليس معلوماتية، ومن 
هنا يجب التوعية بأنها ليست مصدراً لألخبار 
التقليدية،  اإلعالمية  وسائل  مهمة  هى  التي 
مواصفات  لها  إعالمية  رسالة  على  القائمة 
التواصل  مواقع  بعكس  ومهنة،  ومعايير 
االجتماعي القائمة على جهود أفراد غير مؤهلين 
ال  كما  اإلعالمية  الرسالة  ماهية  يعرفون  وال 

يمتلكون فكرة المعايير اإلعالمية«.
والمؤكد أن السوشل ميديا باتت اآلن منصة 
لإلشاعات واألخبار المزيفة، األمر الذي يتعين 
المسؤولة  والحكومية  االعالمية  الجهات  على 
التعامل معها من خالل معرفة حدودها وطبيعة 
استخدامها وكيفية توظيفها إيجابياً، وأال تكون 
خصوصاً  المعلومات،  على  للحصول  مصدراً 
معادية  فضائية  وقنوات  جهات  هناك  وأن 
تستخدم ما ينشر ويروج عبر وسائل التواصل 
وتشويه  واإلساءة،  الهدم  بغرض  االجتماعي 

صورة النظام واإلنجازات.
النفسية  الحرب  اللعب على فكرة  أن  وتتابع 
مستمر  حالياً  نعيشها  التي  والمعلوماتية 
غير  معلومات  تداول  خالل  من  وسيتواصل، 
حقيقية ومفبركة، وبالتالي يجب أن يكون هناك 
وعي لدى المواطن، بأن هناك حرباً تشن ضد 
فترة  وكل  واستراتيجية،  لمنهج  طبقاً  الدول 

يحاولون ابتكار وسيلة جديدة للهجوم.
وهنا كما تقول مصطفى يتعين أن يكون لكل 
دولة أذرع إعالمية تتواصل بها دولياً، ويكون 
إعالمها فعاالً على درجة كبيرة من الوعي لبناء 
ومعلومات  وخطة  ألهداف  وفقا  مضاد  إعالم 

موثقة.
ويمكن أن يكون ذلك من خالل تأسيس قناة 

هويدا م�صطفى: 

و�صائل التوا�صل 

الجتماعي من�صة 

للإ�شاعات والأخبار 

املزيفة

حممد �صعد 

عبداحلافظ: 

العقوبات املغلظة 

لي�صت كافية 

حل�صار الإ�صاعات 

يف مهدها

قية المصدا
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لدحض  الخارج  مع  للتواصل  دولية  فضائية 
أيضاً  ويمكن  واألرقام،  بالحقائق  اإلشاعات 
االسترشاد بنتائج الدراسات والبحوث العلمية 
لمواجهة  االعالم  أساتذة  إليها  توصل  التي 
اإلشاعات من خالل وضع خطة إعالمية متكاملة 

لتطوير اإلعالم.
بالمبادرة  تبدأ  اإلشاعات  مواجهة  أن  وترى 
مع  مباشرة  قنوات  وفتح  الحقائق  بتقديم 
فذلك  مختلفة،  بآراء  السماح  مع  الجمهور، 
الرد  الطرف اآلخر في خانة  أفضل من حصر 
كان  إذا  خاصة  أكاذيب،  من  يروج  ما  على 
المتلقي لديه قدر كبير من الوعي، وقادر على 
تبقى  فيما  والحقيقة،  اإلشاعة  بين  التفرقة 
أن  يجب  الذي  البسيط  المواطن  في  المشكلة 
نبذل جهداً في تحصينه من اإلشاعات، ويكون 
ومؤسسات  اإلعالم  بين  موزعة  بأدوار  ذلك 
التعليم ومؤسسات الدولة، فاإلعالم يقوم بدور 
لتوعية الناس بمواصفات اإلشاعة والتي تكون 
معلوماتها  اجتزاء  وتم  مجهولة،  مصادرها 
ويطلب مروجها من المتلقي أن يقوم بنقلها إلى 

آخرين.
عليها  التعليمية  المؤسسات  أن  وتضيف: 
الذي  اإلعالمية«  »التربية  منهج  في  تفكر  أن 
يتم  خالله  ومن  دول،  عدة  في  تدريسه  يتم 
تدريب الطالب على كيفية التفريق بين الحقيقة 
أن طالب  ذلك  والرأي،  الخبر  وبين  واإلشاعة، 
استخداماً  األكثر  هم  والجامعات،  المدارس 
يملكون  وال  لإلشاعات،  وتعرضاً  لإلنترنت 
الخبرة الحياتية الكافية التي تمكنهم من التفرقة 
بين الحقيقة واإلشاعة، كما يتعين على األجهزة 
الجمهور  مع  بالتواصل  المبادرة  الحكومية 
يكون  وأن  معه،  مباشر  اتصال  قنوات  وخلق 
الخطيرة  اإلشاعات  على  الرد  في  لديها سرعة 
والمؤثرة منها، ألنه ليس من الحكمة الرد على 

كل إشاعة يتم إطالقها.
ببرامج  االهتمام  بضرورة  د.هويدا  وتطالب 
التربية اإلعالمية والرقمية لتنمية قدرة الجمهور 
على التعامل بشكل نقدي مع ما تقدمه وسائل 
اإلعالم ووسائط التواصل االجتماعي، وذلك من 
خالل تخصيص برامج لذلك في المدارس بكل 

مستوياتها والجامعات، فضالً عن برامج تقدم 
تطبيق  جانب  إلى  اإلعالم،  وسائل  خالل  من 
يرتكبون  من  تجرم  التي  القانونية  النصوص 
الزائفة  األخبار  ونشر  ببث  تتعلق  جرائم 

والكاذبة.
خالل  من  الدول  تتدخل  أن  يتعين  كما 
»فيس  من  كل  إدارة  على  والضغط  التفاوض 
بوك« و»تويتر« لوضع اتفاقيات عادلة تقلل من 
تتبنى  وأن  والكاذبة،  المفبركة  األخبار  انتشار 
للصحافة  المهنية  والنقابات  اإلعالم  كليات 
مبادرات  المدني،  المجتمع  ومنظمات  واإلعالم 
الصحفيين  لشباب  تدريبية  دورات  لتنظيم 
مهارات  على  اإلعالم  ودارسي  واإلعالميين 
اإلعالمي  المحتوى  في  والتدقيق  التحقق 
التواصل  المقدم عبر وسائل اإلعالم ووسائط 
كليات  في  أبحاث  معامل  وإنشاء  االجتماعي، 
من  التحقق  ومهارات  أدوات  لتطوير  اإلعالم 
وضع  مع  والفيديوهات،  والصور  المعلومات 
من  للحد  المتحدة  لألمم  يقدم  دولي  ميثاق 

تزييف وفبركة األخبار حول العالم.

بداية المواجهة
ويرى محمد سعد عبدالحفيظ عضو مجلس 
نقابة الصحفيين المصرية أن مواجهة اإلشاعات 
العربية  والدول  المجتمعات  لها  تتعرض  التي 
يبدأ من دراسة األسباب التي تؤدي إلى تحول 
مواقع  على  تداولها  يتم  مواد  إلى  اإلشاعات 

التواصل االجتماعي على نطاق واسع.
ألن  المجال  أعطى  من  أن  »ظني  ويضيف: 
تتحول مواقع التواصل االجتماعي إلى منصات 
لتداول اإلشاعات، هو غياب المحتوى الصحفي 
واإلعالمي المهني والملتزم بالقواعد المتعارف 

عليها دولياً«.
وسائل  الحكومات،  حاصرت  أن  ومنذ 
اإلعالم التقليدية وتدخلت في صناعة المحتوى 
الصحفي والتليفزيوني، وفرضت على القائمين 
على تلك الوسائل ما ينشر وما ال ينشر، هرب 
التواصل  فضاء  إلى  المستهدف  الجمهور 
أو  قواعد  تحكمه  ال  الفضاء  وهذا  االجتماعي، 
فيها  تختلط  مساحة  فهو  وبالتالي  قوانين، 

الحقائق باألكاذيب والمعلومة باإلشاعة.
لو  حتى  تتمكن  لن  التشريعات  أن  ويتابع 
ظاهرة  حصار  من  مشددة،  عقوبات  تضمنت 
التواصل  مواقع  على  اإلشاعات  انتشار 
االجتماعي، ففي مصر على سبيل المثال توجد 
ترسانة من المواد المقيدة للحريات في قوانين 
أو  الكاذبة  األخبار  نشر  يخص  فيما  العقوبات 
إطالق اإلشاعات.، ولذلك فإن حصار األكاذيب 
لن يكون إال بتقديم الحقائق عبر وسائل اإلعالم 
القارئ في  المهنية وحق  القواعد  التي تحكمها 

المعرفة.
عبدالغني  فوزي  الدكتور  يرى  جانبه،  ومن 
المعهد  وعميد  سوهاج  بجامعة  اإلعالم  استاذ 
اإلشاعات  أن  باإلسكندرية،  لإلعالم  العالي 

فوزي عبدالغني: 

املواجهة تبداأ من 

و�صائل الإعالم 

احلقيقية لتو�صيح 

احلقائق

الغالف
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باتت من أهم الظواهر التي يرتكبها األفراد في 
مواجهة بعضهم بعضاً.

وأصبح من الضروري مجابهتها واالستعداد 
التكنولوجي  التطور  وأن  خاصة  عليها،  للرد 
المعلومات  توصيل  سرعة  في  أسهم 
باستخدام التطبيقات المتعددة والسوشل ميديا 
من  التامة  اليقظة  يستدعي  مما  واالنستجرام، 

األفراد واألنظمة لكشف الحقائق.
في  للغاية،  خطيراً  بات  »األمر  ويضيف: 
أنظمة  تدمير  على  بعضهم  قدرة  إمكانية  ظل 
بالكامل من خالل حروب الجيل الرابع، ذلك أن 
اإلشاعة كلمة والدول يمكن أن تسقط، بإشاعة 
الكلمات بالتخويف تارة، وبالتزييف تارة أخرى، 
القوانين  من  مجموعة  إلى  ماسة  بحاجة  لذلك 
اإللكترونية  الكتائب  لضبط  والتشريعات، 

وتوقيع العقوبات المغلظة عليها«. 
ومواجهة اإلشاعات تبدأ من وسائل اإلعالم 
بشكل  توضح  أن  عليها  ينبغي  التي  الحقيقية، 
الكذب واإلدعاء،  الحقائق، وكشف مظاهر  دائم 
وأن تقوم بتوضيح المصير الصعب الذي ينتظر 
كاذبة  إشاعات  ميديا  السوشل  عبر  ينشر  من 

ومضللة، وهي السجن مع توضيح العقوبات.
كما يأتي أيضاً دور األسرة في الجلوس مع 
ثقافي  كمصنع  وتعلمهم  لهم  لتشرح  أوالدها 
مهم، يعرفون من خالله الصحيح والخطأ، كما 
والكنائس  المساجد  في  العبادة  دور  على  يقع 
دور مهم أيضاً في توضيح صحيح أمور الدين.

التشريعات ليست كافية.
علم  أستاذ  إسماعيل  وائل  الدكتور  ويربط 
التطور  بين  شمس،  عين  بجامعة  االجتماع 
التكنولوجي وانتشار تطبيقات منصات التواصل 
االجتماعي، وبين إتاحة المعلومات سواء كانت 

حقيقية أو مزيفة.
المعلوماتي  الزخم  مواجهه  أن  ويرى 
خصوصاً من األخبار غير الحقيقية المزيفة، تقع 
االجتماعي  التواصل  منصات  مستخدمي  على 
عليهم،  الواقعة  االجتماعية  المسؤولية  بحكم 
وذلك من خالل توعيتهم بخطورة ما يتداولونه 

من أخبار مزيفة على مجتمعاتهم.
تكون  لن  المغلظة  التشريعات  أن  والمؤكد 
المزيفة  األخبار  نشر  من  الحد  في  كافية 
هذه  تطبيق  في  صعوبة  هناك  ألن  والكاذبة، 
المتزايدة  األعداد  على  والتشريعات  القوانين 
التواصل  منصات  مستخدمي  من  بالماليين 
تبرز  لذلك  الواحد،  المجتمع  في  االجتماعي 
أهمية الفرد المستخدم لتلك المنصات، في القيام 
أو  ينشره  أو  يكتبه  فيما  الدقة  بتحري  بواجبه 

يتداوله في الفضاء المعلوماتي.
ويضيف: أن هناك تشريعات يتم تطبيقها في 
العديد من البلدان تولي أهمية كبيرة للمعلومات 
القانونية  التشريعات  انتشارها وتعتبر  وأنماط 
القوانين  من  المهم  هو  التنفيذ  لكن  كافية، 
والمواثيق، بهدف الحفاظ على انتشار المعلومة 
المجتمع  تجنيب  وبالتالي  والدقيقة  الصحيحة 

عبث مروجي اإلشاعات.
ويتابع إسماعيل: »في بلد مثل مصر، هناك 
مايزيد على 40 مليون مستخدم لإلنترنت، لذلك 
االجتماعية  المسؤولية  روح  بث  أهمية  تبدو 
التواصل  ومنصات  اإلنترنت،  لمستخدم 
االجتماعي كافة لخطورة تلك الفضائيات، السيما 
إذا ما تم بث معلومات مغلوطة أو مشوشة تعمل 
على إثارة المشاكل بالمجتمع خاصة ما يتعلق 

بصحة وسالمة أفراد المجتمع«.
كبير،  نحو  إشاعة على  انتشار  أسباب  ومن 
عدم السرعة في الرد على المعلومة المغلوطة، 
مهارات  وضعف  الرد  بعملية  واالستهانة 
االتصال االجتماعي في بعض المؤسسات لدى 
عن تصديق  باألمر، فضالً  المعنيين  الموظفين 
اإلشاعات،  لتلك  المجتمع  في  عديدة  فئات 
من  المعلومات  استيفاء  بثقافة  االهتمام  بحكم 
جانب  إلى  عديدة،  قطاعات  في  مصادرها  غير 
السمات الثقافية ألغلب فئات المجتمع، من حيث 
الشغف في الحصول على المعلومات من دون 

التدقيق في مصدرها.
حقيقية  غير  حسابات  وجود  أن  ويوضح 
بأسماء وهمية بالماليين على منصات التواصل 
اإلشاعات  خطورة  من  يفاقم  االجتماعي، 
تلك  مستخدمي  من  كثير  يعتقد  إذ  المتداولة، 
الرسمية  للجهات  تابعة  مواقع  أنها  المنصات 
الحكومية، لذلك من المحبذ أن يكون لدى الهيئات 
الرسمية مواقع معتمدة على منصات التواصل 

االجتماعي، لتوضيح الحقائق أوالً بأول. 
التربية  وزارة  اهتمت  المنطلق  هذا  ومن 
التربية  مادة  بتفعيل  المصرية،  والتعليم 
ضمن  المدارس  لطالب  لتدريسها  االعالمية 
الطالب  يشجع  ما  المدرسية،  الصحافة  نشاط 
عن مصدرها  والتحري  المعلومة،  احترام  على 
المواثيق  تفعيل  ضرورة  عن  فضالً  إعالمياً، 
على  واالنضباط  اللوائح  وتطبيق  االعالمية، 
وعقد  بدقة،  واإلعالميين  الصحفيين  مجتمع 
يبرز  وهنا  الصغر،  منذ  ودينية  تثقفية  دورات 

دور المسجد والكنيسة. 
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الغالف

يعرف الناس مقولة مشهورة لوزير اإلعالم 
الحرب  في  األدمغة  غسيل  وعبقري  األلماني 
اكذب  »اكذب  غوبلز،  جوزيف  الثانية،  العالمية 
في  أخرى  مقولة  وله  الناس«.  يصدقك  حتى 
السياق نفسه »الكذبة إذا قيلت مرة واحدة تبقى 
حقيقية«.  تصبح  مرة  ألف  أعيدت  وإذا  كذبة 
وزارة  نهجتها  التي  الطريقة  هي  هذه  كانت 
العالمية  الحرب  خالل  األلمانية  البروباغندا 
الثانية، وكانت إحدى األسلحة الناجعة. تطورت 

حتقيق: فاطمة موهمو -�ملغرب

وسائل  بفضل  لتصبح  اليوم  المنهجية  هذه 
وأصبحنا  الموقف،  سيدة  االجتماعي  التواصل 
أمام ما يسمى بحروب الجيل الرابع، التي تلعب 
فعاالً  دوراً  االجتماعي  التواصل  وسائل  فيها 
األفراد،  بين  وانتقالها  اإلشاعات  تداول  في 
بسرعة  تتمتّع  التي  الوسائل  أكثر  من  فهي 
العالم  بمجتمعات  الفرد  تربط  والتي  االنتشار، 
بها  يدور  ما  كل  على  يطلع  وتجعله  المختلفة 
فيالحظ  فقط.  مجتمعه  في  وليس  أحداث،  من 

في  أكبر  بشكل  واألكاذيب  اإلشاعات  انتشار 
المجتمعات التي ال تتمتع بالمستوى الكافي من 
الوعي المجتمعي والتعليمي الذي يجعلها تميّز 
بين الحقائق واألكاذيب، بل تسير مع اإلشاعات 
وتصّدقها من دون البحث عن الحقائق: »الشك 
انتشار  في  يؤثران  عاملين  أهم  الوعي  وقلة 

اإلشاعة داخل المجتمعات«.
والهواتف  التواصل  وسائل  اليوم  أصبحت 
يفتحه  الذي  والسؤال  فرد،  لكل  متاحة  الذكية 

بيت اإلشاعات
�ل�شك �قلة �لوعي �أهم عاملني يوؤثر�ن يف �نت�شار �لإ�شاعة د�خل �ملجتمع.
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ملف هذا العدد من »999« هو كيف يمكن إيقاف 
إلى  تصل  التي  الكاذبة  األخبار  من  المد  هذا 
دون  من  العميق  المغرب  في  البسيط  المواطن 
التصديق  سهلة  فتصبح  معالجة،  وال  تنقيح 
من دون علمه بالوسائل المتطورة في الفيديو 
والصور! هل يمكن اليوم الحديث عن مصادر 
االجتماعي  التواصل  مواقع  في  موثوقة 
)السوشل ميديا(؟ كيف يمكن مواجهة إشاعات 
السوشل ميديا؟ ولماذا تحولت وسائل التواصل 
األخيرة،  العشر  السنوات  خالل  االجتماعي 
والتنفيس  والدردشة،  للتواصل  منصات  من 
االجتماعي، إلى واحدة من أخطر أسلحة الحرب 
النفسية التي تتعرض لها المجتمعات في اآلونة 
اإلشاعات  لنشر  مصدراً  باتت  بعدما  األخيرة، 
األمن  تهدد  التي  والمفبركة  الكاذبة  واألخبار 
القومي، وتهدم مكتسبات بنتها الدول على مدار 

سنين طويلة؟

حروب الجيل الرابع
بدأ  أين  من  يعرف  أن  غالباً  ألحد  يمكن  ال 
عبر  خبراً  أحدهم  ينشر  أن  فقط  يكفي  األمر. 
كاذبًة  معلومة  يحمل  التواصل،  إحدى منصات 
حول إحدى القضايا التي تشغل الناس، أو حول 
شخصية مثيرة للجدل، لتبدأ اإلشاعة باالنتشار 
كالنار في الهشيم، وُيقبل كثيرون على تداولها، 
من دون البحث عن مصدرها في معظم األحيان، 
فاألخبار الكاذبة تكتسب مع الوقت قوة تتماسك 
حتى أمام حمالت التكذيب التي تنطلق فيما بعد 
ضدها، ربما ألن الكذب دوماً يحمل من اإلثارة 

أضعاف ما تحمله الحقيقة. 
بالثقة  الجديرة  غير  المعلومات  مدى  إن 
أمر  هو  االجتماعي  التواصل  وسائل  على 
وسائل  جعلت  األخيرة  واألحداث  للقلق،  مثير 
اإلعالم االجتماعية موضع شك بكل تأكيد. إن 
من  العديد  ألن  نظراً  مفاجئاً  ليس  القلق  سبب 
المستهلكين يتعمدون بشكل كبير على الشبكات 
االجتماعية للحصول على األخبار. لكنها أيضاً 
عبرها،  الكاذبة«  »األخبار  انتشار  خالل  من 
باتت مصدر تشويه للوعي الجمعي، الذي يؤثر 
على اختيارات الناس ودوافعهم، حتى أصبحت 
الحقيقة أكثر نسبية مما كانت عليه، وأصبحت 

الرواية الصحيحة أحياناً جزءاً من خدعة ما.
من  الكاذبة«  »األخبار  مصطلح  أصبح  وقد 
وفقاً  اإلنترنت،  على  شعبية  المصطلحات  أكثر 
لقاموس »كولينز« الذي أعلنها كلمة عام 2017. 
الرئيس  اتهم  حين  شعبيته  المصطلح  واتخذ 
مؤتمر  أول  في  ترامب،  دونالد  األمريكي، 
الصحفيين   ،2016 في  انتخابه  بعد  له  صحفي 
ترامب  منع  حينها  الكاذبة«.  األخبار  بـ»نشر 
في  له  األسئلة  توجيه  من  الصحفيين  بعض 
»مؤسساتكم  لهم:  قائاًل  الصحفي،  المؤتمر 
إن«  إن  »سي  صحفي  إصرار  وبعد  مريعة«. 
على توجيه سؤال له، صرخ ترامب في وجهه: 
الكاذبة«، لعبت األخبار  »أنتم تنشرون األخبار 

ُيستهان  ال  دوراً  ميديا  السوشال  على  الكاذبة 
بات  وقد  لترامب.  التصويت  توجيه  في  به 
فيسبوك  مؤسس  من  رسمياً  اعترافاً  األمر 
والرئيس التنفيذي لها، مارك زوكربيرغ، الذي 
الشيوخ:  مجلس  في  االستماع  لجنة  أمام  قال 
»بات واضحاً أننا لم نفعل ما يلزم من أجل أن 
نمنع سوء استخدام هذه األدوات، وال ما يكفي 
لمنع نشر األخبار الكاذبة، والتدخل األجنبي في 
يبدو  وفيما  الكراهية«.  وخطابات  االنتخابات، 
اعتراف زوكربيرغ، واعتذاره، محاولة للسيطرة 
على مشاعر الغضب تجاه شبكته األكبر واألكثر 
تأثيراً في العالم على ما يبدو، فإنه أيضاً اعتراف 
ضمني بأنه لم يعد ممكناً بشكل كبير، السيطرة 
على هذا الطوفان من الكذب والتالعب بالوعي، 

والذي من المؤكد أن فيسبوك أسهم فيه.
شيرين   »999« التقت  تفاصيل،  في  للغوص 
محتوى،  ومعدة  شابة  إعالمية  الحبنوني، 
والتي تحدثت لنا بدورها عن أهمية الموضوع 

المطروح.
وتحدثنا شيرين قائلة: »أثرتم موجة العصر 
كما أحب تسميتها دائماً، في الحقيقة من الصعب 
هذا  وتفاقم  تزايد  وراء  الرئيس  السبب  تحديد 
اإلشاعات  أو  الزائفة  األخبار  من  الهائل  الكم 
التي تالحق  التي تروج هنا وهناك، خصوصاً 
بل  االفتراضي،  العالم  في  والمشاهير  النجوم 
البداية  أناس عاديون. من  لم يسلم منها  حتى 
ذو  سالح  التكنولوجية  الثورة  أن  نعلم  كنا 
حدين، ولألسف عندما يجتمع الجهل بالعولمة 
باألشخاص  التشهير  النتيجة،  هي  فهذه 
التواصل االجتماعي..  واالستفزاز عبر وسائل 
الكثير  في  يمكن  واألضواء  بالشهرة  الهوس 
التشهير  إلى  بالشخص  يؤدي  أن  األحيان  من 
باآلخر فقط ليحصل على عدد النقرات المرتفعة 
الكثير من  التفاعل مع منصته، ولألسف  ويتم 
الصحافة،  على  المحسوبة  اإللكترونية  المواقع 
منهم(  بريئة  المهنة  )ألن  هنا  قوس  وافتح 

تستغل هذه المشاكل سواء حقيقية أم مفبركة 
الظفر  أجل  من  موقعها  طريق  عن  لها  وتروج 
بعدد المشاهدات المرتفعة ويكتسح موقعها ما 

بات يسمى بـ »التوندونص«.
وتكمل شيرين مداخلتها مؤكدة على أن هناك 
سبباً تعتبره األهم وهو، عدم تفعيل قانون يحد 
زجرية  عقوبات  وتفعيل  الظاهرة  هذه  ويسن 
لكل من خولت له نفسه المساس بسمعة اآلخر. 
صحيح أن المغرب فعل قبل أشهر قليلة القانون 
الخاص باالبتزاز اإللكتروني، والذي يعتبر قفزة 
نوعية في القانون الجنائي، ليوقف هذه الفوضى 
التي أصبحت تكتسح الساحة، ويضع  العارمة 
لكل من سولت له نفسه التشهير وابتزاز  حداً 
الغير، لكنه تأخر كثيراً. على العموم يبقى نقطة 
إيجابية ربما في القادم ستجني ثماره، على أمل 
أن يفعَّل وال يظل قانوناً جامداً من دون تفعيل.

ربما  األمر  أن  الشابة،  اإلعالمية  وتضيف 
واالضطرابات  االجتماعية  للتنشئة  راجع 
لها  يتعرض  التي  والضغوطات  النفسية 
الشخص بسبب صعوبة الحياة. فكل شخص له 
طريقته في تفريغ مكبوتاته الداخلية؛ فاإلنسان 
المنطق والعقل من  لغة  الذي يستخدم  السوي 
الصعب أن ينشر أو يسهم في نشر ما يسيء 
في  سبباً  يكون  قد  أنه  علم  على  وهو  لآلخر، 
تفكيك أسرة، أو طرد الشخص من مقر عمله. 
بينها،  فيما  تتداخل  مختلفة  أسباب  هناك 
الهوس  إلى  باإلضافة  ذكرته،  ما  أبرزها  ولعل 
بالشهرة والحصول على أكبر عدد من النقرات 

و»الجيمات«.
المغربي  المواطن  أن  الحبنوني  وتشرح 
الموجة  هذه  في ظل  لكن  بطبعه،  ذكي  مواطن 
التي أصبحت تقودها ما باتت تعرف »بالسوشل 
عليه  ما  بين  تائهاً  ما  نوعاً  أصبح  ميديا«، 
هناك  أن  نجد  فربما  لذلك  العكس،  أو  تصديقه 
سخطاً عارماً في وسط مجموعة من المواطنين 
جراء هذه الموجة، وأصبح يستطيع في غالبية 
ما  وبين  كاذباً  يروج  ما  بين  التفريق  األحيان 
فئة  وهناك  حقيقياً.  ما  نوعاً  يكون  أن  يمكن 
كبيرة أصيبت بخيبة أمل جراء هذا الكم الهائل 
أينما  التي تالحقنا  اليومية  الزائفة  األخبار  من 
المواقع  من  مجموعة  هناك  إن  حتى  حللنا، 
اإللكترونية المغربية المحسوبة على الصحافة 
والبحث  الخالفات  تفعيل  تخصصها،  أصبح 
لتصعيد  المتنازعة  األطراف  واستضافة  عنها 
المواقع  وهذه  الساحة،  هي  وتكتسح  الخالف 
المواطنين،  جل  قبل  من  واسعاً  سخطاً  تلقى 
ولكن بالمقابل هناك من يصفق لها ويسهم في 

نشرها.
على  شيرين  تؤكد  حديثها،  ختام  وفي 
الهادف  للمحتوى  المواطن  تشجيع  ضرورة 
والجاد. هذه المحتويات التي تحمل في عمقها 
إلى  وتصعيدها  حقيقية،  ودروساً  معلومات 
والتفاهة  التشهير  حمالت  تصعد  كما  الواجهة 
حيزاً  وتأخذ  يومي،  بشكل  لنا  تسوق  التي 

محمود ماضي
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مهماً من اهتمامات اإلعالم واألشخاص بصفة 
عامة. المشكلة الحقيقية تكمن أيضاً في عقلية 
لألمور  نظرتنا  من  غيرنا  ما  فمتى  المواطن، 
وبحثنا عن ما يليق بنا ويسهم في بنائنا، عندها 
ستسقط التفاهة شيئاً فشيئاً، ألنه لألسف هناك 
من يتلذذ في قراءة التفاهة والتسويق لها، كما 
أن هناك من يروي ضعفه في نشر اإلشاعات 

واألخبار الزائفة.

كل شيء في سبيل »الاليكات«
»ساينس«  مجلة  نشرت  نفسه  الصدد  وفي 
ألف   126 نحو  يتناول  شامالً  تقريراً  العلمية 
 ،2017 إلى   2006 من  تويتر  على  موضوع 
تغريد هذه  بإعادة  وقام ثالثة ماليين شخص 
من  أكثر  الصحيحة  غير  اإلخبارية  القصص 
4.5 مليون مرة. ولتحديد كذب أو صحة الخبر، 
مستقلة  منظمات  ست  على  الباحثون  اعتمد 
للتحقق من المعلومات. وذكر التقرير الذي أعده 
باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 
أن األخبار الكاذبة تحظى بفرصة االنتشار %70  
األخبار  وتستغرق  الحقيقية،  األخبار  من  أكثر 
للوصول  مرات  بست  أطول  مدة  الصحيحة 
إلى 1500 شخص مقارنة مع القصص الكاذبة 

للوصول إلى العدد نفسه. 
وشرح الباحثون أن القصص الكاذبة تنتشر 
التي  الطرافة«  »فرضية  أساس  على  أسرع 
تفترض أن الناس يشاركون هذه األخبار ألنها 
الحقيقية.  األخبار  من  أكثر  االستغراب  تثير 
على  تحفز  الكاذبة  األخبار  إن  التقرير  وقال 
الرد على تويتر والتعبير عن الدهشة والخوف 
تثير مشاعر  فإنها  الحقيقية  أما  االشمئزاز،  أو 

الحزن والترقب والفرح والثقة.
من جانبه يفسر المخرج الفلسطيني وصانع 
االجتماعي،  التواصل  وسائل  على  المحتوى 
عدد  إلى  ننظر  وحين  أنه  ماضي،  محمود 
مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي نكتشف 
أنها تقترب من 3.48 مليار مستخدم وهو رقم 
حول  األشخاص  إجمالي  من   %45 من  يقترب 
العالم، ومع تطوير هذه المنصات ألدواتها من 
القصص،  ونشر  المباشر،  البث  تقنيات  خالل 
المستخدمين  التي جعلت  التقنيات  وغيرها من 
على  للحصول  المنصات  هذه  إلى  ينحازون 

المعلومات.
الشهرة  وإغراءات  النشر  سهولة  أن  كما 
وغياب المعلومات الحقيقية أسباب تدفع النتشار 

اإلشاعة عبر وسائل التواصل االجتماعي.
ويعتقد ماضي أن المشكلة المطروحة عائدة 
الناشطين،  المستخدمين  من  الهائل  العدد  إلى 
والذين يتعرضون لساعات متواصلة من تدفق 
معلومات كبيرة ومكثفة، وأي عودة لإلحصاءات 
أو مشاهدات  التغريدات  أو  التدوينات  عن عدد 
الفيديو خالل دقيقة، يجعلنا أمام مجتمع شبكي 
للمستخدمين  المتزايدة  األرقام  هذه  مترابط. 
استراتيجيات  لبناء  المنظمات  أو  الدول  دفعت 

للتأثير على الرأي العام، وهذا ما دفع دولة مثل 
الصين لبناء منصات اجتماعيّة خاصة بسكانها 
اتهامات  أن  كما  أخرى،  لمنصات  وحجبها 
روسيا بالتأثير على االنتخابات األمريكيّة تدخل 

في هذا النطاق. 
السريع  االنتشار  لموضوع  إشارة  وفي 
أي  نجاح  أن  محدثنا  يرى  الكاذبة،  لألخبار 
مرتبط  االجتماعي  التواصل  وسائل  على  خبر 
المعجبين  وبعدد  والوصول،  باالنتشار 
مقاطع  أو  المكتوبة  النشرات  من  والمتفاعلين 
للنجاح يسعى  التعريف  هذا  الفيديو، وفي ظل 
تعتمد  مواد  على  المحتوى  ناشري  من  الكثير 
على صيغ مراوغة تهدف إلى وصول حساباتهم 

الشخصيّة إلى عدد أكبر من المستخدمين. 
العالمات  الشركات وأصحاب  كما أن بعض 
من  »التسويق  على  تعتمد  صارت  التجارّية 
الحالة  هذه  في  والمؤثرون  المؤثرين«،  خالل 
من  األكبر  العدد  ذات  الحسابات  أصحاب  هم 
المستخدمين وليست الحسابات ذات المحتوى 

المعرفي والجاد.
المؤثرين  على  التسويق  يعتمد  ومثلما 
والفيديوهات، فاليوم أصبحنا أمام عالم آخر من 
الذكاء االصطناعي وهو ما يسمى بالديب فيك..

الديب فيك..عهد جديد لإلشاعات
استخدمت تقنيات حديثة في ترويج اإلشاعات 
على جمهور اإلنترنت.. فلم تكتف بنشر أخبار 
كاذبة أو صور قديمة فقط.. بل قامت بالتعديل 
برامج  مستخدمة  الفيديوهات  على  والفبركة 
وأساليب تستخدم في فنون المونتاج واإلخراج 
تنتشر  السينما  فنون  وبجانب  السينمائي، 
وتتطور تقنيات »الديب فيك«، لنكون على أبواب 
حرب تضليل معلوماتية خطيرة تستخدم أحدث 

التقنيات التكنولوجية التي عرفها هـذا العصر.
ومصطلح الـ»ديب فيك« مكون من مقطعين.. 
من  مشتقة  وهي  العمق  به  ويقصد  األول، 
المصطلح  هذا  ويطلق  العميق  التعليم  مصطلح 
على البرامج التي تستخدم الذكاء االصطناعي، 

الغالف
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الـبـرمـجـيـات  وتـطـوير  اآلالت  تعلم  لتطوير 
الــالزمــة لها. والمقطع الثاني، وهـو التزييف. 
الصور  على  فيك  الديب  مصطلح  ويطلق 
فيها  استخدمت  والتي  المفبركة  والفيديوهات 
علماء  ووصــف  الـ»غان«،  وشبكات  تقنية 
أكثر  بأنها من  الشبكة  تلك  العالم  البرمجة في 
البرمجيات إثارة للدهشة. فتتميز تلك التقنية عن 
غيرها من شبكات الذكاء االصطناعي األخـرى 
الـبـيـانـات  بمـقـارنـة  فـقـط  تكتفي  ال  بأنها 
مدخالت  على  بناء  النتائج  وعرض  وتصنيفها 
ثابتة، بل لها القدرة على التعلم وإنتاج بيانات 
فيديوهات  كانتشار  األصلية!  للبيانات  مشابهة 
مفبركة للرئيس األمريكي األسبق، باراك أوباما، 
دونالد  الحالي،  األمريكي  للرئيس  وأخرى 
التقنية  تلك  يؤكد خطورة  الذي  األمر  ترامب.. 
واستعمالها لتزييف الحقائق في قضايا شائكة.

»ماتبارطاجيش«!
اإليجابية  الزاوية  ومن  متصل  سياق  في 
للموضوع، برزت مؤخًرا العديد من المبادرات، 
خصوصاً على موقع فيسبوك لمحاربة األخبار 

في  برزت  التي  المبادرات  بين  ومن  الزائفة. 
المغرب، تجربة حديثة لشاب مغربي قام بإنشاء 
التي  »ماتبارطاجيش«  صفحة أطلق عليها اسم 
مع  حوار  وفي  تنشر.  ال  أو  تشارك  ال  تعني 
صفحة  إن  مهدي  محمد  السيد  يقول   »999«
للبحث  وسيلة  لتكون  ُخلقت  »ماتبارطاجيش« 
عن الحقائق باألدلة والمصادر. وحالياً يشتغل 
محمد مهدي على إخراج موقع إلكتروني تابع 
موقع  أول  ليكون  الوجود،  حيز  إلى  للصفحة 
مغربي متخصص في محاربة األخبار الزائفة. 
وسائل  باقي  في  التوسع  سيتم  إنه  ويقول 
التواصل االجتماعي األخرى، وتوظيف تقنيات 

متعددة مثل الفيديو..
وعن فكرة الصفحة يقول المتحدث إنها جاءت 
عدم  مع  لإلشاعات  الكثيف  االنتشار  نتيجة 
وجود أي موقع مغربي متخصص في محاربة 
األخبار الزائفة؛ وبالتالي، تم إنشاء هذه الصفحة 
األول مطلع  عامها  التي ستتم  الفيسبوك،  على 
أبريل القادم، لتكون منبراً يسعى إلى البحث عن 
الحقائق مع ذكر مصادرها للعموم.. وقد القت 
على  وتشجيعات محفزة  محترماً  إقباالً  الفكرة 

المواصلة..
منصات  بقية  على  لالنفتاح  بالنسبة  وأما 
إليه  تسعى  ما  فهذا  االجتماعي،  التواصل 
الصفحة رغم صعوبة األمر، نظراً لكون الصفحة 
لن  هذا  لكن  واحد،  طرف شخص  من  مسيرة 
يمنع، طبعاً، من تطوير هذا المشروع ليصل إلى 
خاص  سؤال  على  جواب  أكبر..وفي  شريحة 
بتصحيحها،  الصفحة  قامت  التي  باإلشاعات 
يقول محمد إن: »معظم الحقائق التي تم كشفها، 
كانت تخص إشاعات انتشرت كانتشار النار في 
أقوم  قاعدة  هناك  حيث  المغاربة،  بين  الهشيم 
باحترامها، وهي أنني ال أرد على الخبر الزائف 
إال حينما ينتشر بين أكثر من عشر صفحات، 
ُيذع  لم  التي  اإلشاعات  بخصوص  أهتم  وال 

صيتها، وأتركها تموت في مهدها..«.
أن  »ماتبارطاجيش«  ويشير صاحب صفحة 
ألجل  للغاية  مهماً  دوراً  تلعب  المبادرات  هذه 
والمعلومات  والخرافات  اإلشاعات  تقليص 
المغلوطة التي يتداولها الناس بينهم، لكن البد 
من الردع وتطبيق القوانين، حيث هناك تساهل 

كبير من طرف المشرع في هذا الجانب.
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الغالف

يتعرض لبنان كغيره من دول العالم إلى حرب 
من نوع جديد هي حرب اإلشاعات على مواقع 
و»تويتر«  بوك«  »فيس  االجتماعي  التواصل 
الهاتفي  التراسل  وبرامج  وغيرها،  وأنستغرام 
اإلعالم،  وسائل  من  وغيرها  اإلنترنت  ومواقع 
والتي تطلقها وتروجها جهات خارجية وداخلية 
هذه  وتسري  شراً،  وشعبه  بلبنان  تتربص 
كما  بسرعة  الشعبية  األوساط  في  اإلشاعات 
على  ينعكس سلباً  ما  الهشيم،  في  النار  تسري 
واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  المجاالت 
والثقافية واألمنية في لبنان، وبالتالي على واقع 

حتقيق: �صايل �أبوفار�ش - لبنان 

وترويج  إطالق  زاد  وقد  اللبنانيين.  ومستقبل 
في  التحركات  اندالع  وبعد  قبيل  اإلشاعات 
شهر  من   17 في  اللبنانية  والطرقات  الساحات 
استقالة  عن  أسفرت  والتي   ،2019 عام  أكتوبر 
الحكومة اللبنانية التي كانت برئاسة سعد الدين 
برئاسة  جديدة  حكومة  وتشكيل  الحريري، 
اإلشاعات  هذه  وأحدث  دياب،  حسان  الدكتور 
تفجيرات  عن   2020 يناير  شهر  في  انتشر  ما 
هذه  لمواجهة  محاولة  وفي  مالية.  وقرارات 
اإلشاعات تسارع الجهات المعنية في لبنان إلى 
تكذيبها وتوضحيها، وأحياناً أخرى تهدد بتطبيق 

هذه  ومروجي  مطلقي  على  القانونية  العقوبات 
اإلشاعات.

تأثيرات 
االجتماعي  التواصل  مواقع  استخدام  وعن 
في  اإلنترنت  ومواقع  الهاتفي  التراسل  وبرامج 
إبراهيم  زياد  أوضح  لبنان،  اإلشاعات في  نشر 
مواقع  أن  لبناني(  إجتماعي  )باحث  الحايك 
الهاتفي  التراسل  وبرامج  االجتماعي  التواصل 
ومواقع اإلنترنت أصبحت وسائل إعالمية جيدة 
والمعلومات  واألخبار  األحداث  لنقل  وحديثة 

اإلشاعات.. سالح خطير 
حرب �لإ�شاعات هي حرب من نوع جديد ت�شتهدف لبنان، فما هي �لتاأثري�ت �ل�شلبية، �ما 

هي �إمكانيات �ملو�جهة؟.
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المقابل  في  ولكنها  وسريع،  مباشر  بشكل 
في  اإلشاعات  ونشر  إلطالق  أسلحة  أصبحت 
الحرب التي تستهدف لبنان، ألنها أسهل وأسرع 
وأقل رقابة وأقل تكلفة مالية من إطالق وترويج 
من  التقليدية  اإلعالم  وسائل  عبر  اإلشاعات 
عملها  ينظم  والتي  وتلفزيون،  وإذاعة  صحافة 
المرئي  اإلعالم  و»تنظيم  »المطبوعات«  قانونا 
وغرامات  سجن  عقوبات  ويفرضا  والمسموع« 

على المخالفين.
في  الترويج  سريعة  اإلشاعات  أن  وأضاف: 
لبنان بسبب قلة عدد السكان )قرابة 5.5 مليون 
متحركة  هواتف  يملكون  منهم  والكثير  نسمة(، 
ذكية وصفحات على مواقع التواصل االجتماعي 
وهم أعضاء في »مجموعات واتس أب«، وبدقائق 
من  اإلشاعة  تصل  واحدة  زر  وبلمسة  قليلة 

شخص واحد إلى مئات وآالف األشخاص.
التي تطلق وتروج في  أنواع اإلشاعات  وعن 
نوعان:  اإلشاعات  هذه  أن  الحايك  أجاب  لبنان، 
وقصد،  وتصميم  تصور  سابق  عن  إشاعات 
وتكون عبارة عن أخبار ومعلومات غير صحيحة، 
صوتية  تسجيالت  أو  فيديوهات  أو  صور  أو 
مفبركة أو ممنتجة، أو تكون عبارة عن تحريف 
الصادرة  والتصريحات  والمعلومات  األخبار 
أو  التجزئة  عبر  ما  أو مؤسسة  ما  عن شخص 

االقتباس المخلين بالحقيقة الكاملة. 
من  عدد  ويروجها  اإلشاعات  هذه  ويطلق 
الجهات السياسية الخارجية والداخلية ووسائل 
اجتماعي  تواصل  ورواد  وإعالميين  إعالمية 
وناشطين وجمعيات مجتمع مدني، وذلك بهدف 
اإلضرار بلبنان شعباً ومجتمعاً ومؤسسات عامة 

وخاصة. 
التي  فهي  اإلشاعات،  من  الثاني  النوع  أما 
بترويجها  عاديون  لبنانيون  مواطنون  يتورط 
مصدرها.  من  أو  صحتها  من  التأكد  دون  من 
ومادية  معنوية  أضراراً  اإلشاعات  وتلحق 
بجميع القطاعات في لبنان: الرئاسية، والنيابية، 
والحزبية،  واألمنية،  والعسكرية،  والحكومية، 

واالجتماعية،والثقافية،  واالقتصادية،  والدينية، 
والتعليمية، والفنية، والرياضية، واإلعالمية.

مواجهة
لبنان،  في  اإلشاعات  مواجهة  كيفية  وعن 
رأى الحايك أن مواجهة اإلشاعات في لبنان لن 
واألفراد  الجهات  على  الكامل  االنتصار  تحقق 
الذين يطلقونها ويروجونها، ولكنها تحقق وقف 
على  السلبية  تأثيراتها  من  والتقليل  انتشارها 

لبنان وشعبه ومؤسساته العامة والخاصة.
واقترح الحايك خطوات المواجهة التالية:

- على كل شخص منا أن يتأكد من صحة أي 
خبر أو معلومة أو صورة أو فيديو أو تسجيل 
صوتي يصل إليه عبر مواقع التواصل االجتماعي 
الهاتفي ومواقع اإلنترنت قبل  التراسل  وبرامج 
إعادة إرسالها إلى أفراد أسرته وأقاربه وجيرانه 

وأصدقائه ومعارفه داخل لبنان وخارجه. 
أو كذبها ممكن  التأكد من صحة اإلشاعة   -
وحسابات  اإلنترنت  مواقع  في  البحث  عبر 
التواصل االجتماعي الموثوقة، فقد نجد أن هذه 
نفيها  تم  وكاذبة  قديمة  والمعلومات  األخبار 
وتكذيبها سابقاً، أو أن هذه الصور والفيديوهات 
والتسجيالت تعود ألحداث وأشخاص في دولة 

أخرى.
- متابعة مواقع اإلنترنت الرسمية والحسابات 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على  الرسمية 
الجهات  عن  الصادرة  الرسمية  والبيانات 
واألشخاص المستهدفين باإلشاعة لمعرفة ردهم 

عليها وتكذيبهم وتوضيحهم لها.
الخارجية  السياسية  الجهات  متابعة  - وقف 
واإلعالميين  اإلعالمية  والوسائل  والداخلية 
والناشطين  االجتماعي  التواصل  ورواد 
تورطها  ثبت  التي  المدني  المجتمع  وجمعيات 

بإطالق وترويج إشاعات ضد لبنان.
- المشاركة في توعية أفراد األسرة واألقارب 
والجيران واألصدقاء والمعارف وأفراد المجتمع 
من  التأكد  وبطرق  لإلشاعات  الترويج  بأخطار 

صحتها.
- تطبيق العقوبات القانونية التي ينص عليها 
القانون اللبناني ضد مطلقي ومروجي اإلشاعات 

التي تستهدف لبنان.

عقوبات 
وعن طرق المواجهة القانونية لإلشاعات في 
لبناني(  )محامي  شواح  شربل  أوضح  لبنان، 
أن المواد القانونية التي يمكن أن تتم المالحقة 
إطالق وترويج  عليها في جرائم  بناء  القضائية 

اإلشاعات هي بمجملها 
ما  ففي  اللبناني،  العقوبات  قانون  من  مواد 
خص اإلشاعات التي فيها قدح وذم وتحقير، فقد 
اللبناني  العقوبات  قانون  من   582 المادة  نصت 
الناس  بأحد  الذم  على  »يعاقب  يلي:  ما  على 
المقترف بإحدى الوسائل المذكورة في المادة الـ 
209 بالحبس حتى ثالثة أشهر، وبالغرامة حتى 
العقوبتين،  هاتين  بإحدى  أو  ليرة  ألف  المائتي 
ويقضى بالغرامة وحدها إذا لم يقع الذم عالنية«. 
نفسه  القانون  من   584 المادة  أن  وأضاف: 
أحد  في  القدح  على  »يعاقب  التالي:  على  تنص 
في  المذكورة  الوسائل  بإحدى  المقترف  الناس 
المادة209 وكذلك على التحقير الحاصل بإحدى 
 383 الـ  المادة  في  الواردة  المذكورة  الوسائل 
بالحبس من أسبوع إلى ثالثة أشهر، أو بالغرامة 
من خمسين ألفاً إلى أربعمائة ألف ليرة، ويقضى 

بالغرامة وحدها إذا لم يقترف القدح عالنية«.
وتابع أنه فيما يخص إشاعات النيل من مكانة 
القانون  319 من  المادة  في  نجد  المالية،  الدولة 
نفسه ما يلي: »من أذاع بإحدى الوسائل المذكورة 
 209 الـ  المادة  من  والثالثة  الثانية  الفقرتين  في 
وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة، إلحداث التدني في 
أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثـقة في متانة 
نقد الدولة وسنداتها وجميع األسناد ذات العالقة 
بالثـقة المالية العامة ن يعاقب بالحبس من ستة 
أشهر إلى ثالث سنوات وبالغرامة من خمسمائة 
ألف ليرة إلى مليوني ليرة. ويمكن فضالً عن ذلك 
يتبين  أنه  إلى  الحكم«. وأشار  أن يقضى بنشر 
العقوبات  قانون  من   209 المادة  مراجعة  من 

اللبناني أن من وسائل نشر اإلشاعات: 
- الكالم أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقالً 
بالوسائل اآللية، بحيث يسمعها في كال الحالين 

من ال دخل له بالفعل.
– الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية 
واألفالم والشارات والتصاوير على اختالفها إذا 
عرضت في محل عام، أو مكان مباح للجمهور، 
أو معرض لألنظار، أو بيعت، أو عرضت للبيع، 
أو وزعت على شخص أو أكثر. ما يجعل المادة 
الجرائم  جميع  لمعاقبة  القانوني  المدخل   209
االجتماعي  التواصل  وسائل  بواسطة  المقترفة 
والتراسل الهاتفي واإلنترنت من إشاعات وقدح 
باستعمال هذه  الجرائم، كونه  وذم وغيرها من 
إطالق  جريمة  تصبح  الحديثة،  التقنية  الوسائل 
وترويج اإلشاعات علنية بالوسائل اآللية، ومباحة 

شربل شواح ربيع الشاعر
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للجمهور، ومن الممكن أن يسمعها ويقرأها من ال 
دخل له من متابعي صفحات التواصل االجتماعي 
ومواقع اإلنترنت ومجموعات »الواتس أب«، كما 
عالم  هو  عام  محل  في  معروضة  تصبح  أنها 
اإلنترنت والهواتف المتحركة الذكية. كما تحدث 
ربيع الشاعر )محامي وخبير قانوني لبناني( عن 
لبنان،  في  لإلشاعات  القانونية  المواجهة  طرق 
فأعطى مثاالً ذلك التعميم الذي صدر عن المكتب 
اإلعالمي في رئاسة الجمهورية اللبنانية بالتهديد 
بتطبيق العقوبات القانونية على مطلقي ومروجي 
حيث  اللبنانية،  الليرة  تستهدف  التي  اإلشاعات 
يمكن اعتبار هذا التعميم الرئاسي بالغاً أو إخباراً 
ضد  اللبنانية  العامة  النيابات  بموجبه  لتتحرك 
المطلقين والمروجين، علماً بأن قانون العقوبات 
مكانة  من  تنال  التي  الجرائم  يتناول  اللبناني 
الدولة المالية في المادة رقم 319 معطوفة على 
المادة رقم 209. وأضاف: أن المادة رقم 320 من 
هذا القانون تنص على التالي: »يستحق العقوبات 
الجمهور  يحض  كل شخص  نفسها  الذكر  آنفة 
المصارف  في  المودعة  األموال  سحب  على 
الدولة  سندات  بيع  على  أو  العامة،  والصناديق 
وغيرها من السندات العامة أو على اإلمساك عن 
شرائها«. وهنا تخضع المسألة لتقدير القاضي 
استكمال  بعد  القضية  عليه  ستعرض  الذي 
التحقيقات في الشرطة والنيابة العامة لجهة توفر 
لدى مطلق ومروج  الجرمية  النية  إثبات  عنصر 
الجمهورية  رئاسة  دوائر  أن  وأوضح  اإلشاعة. 
حول  التعاميم  تصدر  أن  تستطيع  اللبنانية 
تطبيق العقوبات القانونية على مطلقي ومروجي 
اللبناني  الوطني  النقد  التي تستهدف  اإلشاعات 
أي الليرة اللبنانية. ولكن المالحقة القانونية تتم 
من جانب النيابات العامة اللبنانية التي تصل إليها 

تطلب  حيث  وإخبار،  بالغ  بمثابة  التعاميم  هذه 
النيابات العامة من المديرية العامة لقوى األمن 
بالقضية،  يتعلق  ما  كل  رصد  اللبناني  الداخلي 
لجريمة  مرتكبين  تعتبرهم  من  على  تدعي  ثم 
المحاكم  إلى  إطالق وترويج اإلشاعة، وتحيلهم 
المختصة.  وختم الشاعر قائالً: »النيابات العامة 

إشاعات وتكذيب

االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  وروجت  أطلقت  التي  لبنان  في  اإلشاعات  أحدث  ومن 
وبرامج التراسل الهاتفي ومواقع اإلنترنت في الفترة الماضية، هناك:

المكتب اإلعالمي في  اللبنانية، حيث سارع  - خبر وفاة ميشال عون رئيس الجمهورية 
القصر الجمهوري إلى إصدار بيان نفي جاء فيه: »ال صحة إطالقاً لإلشاعات التي توزع حول 
صحة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وندعو إلى التنبه من مثل هذه األكاذيب التي 

تروجها جهات معروفة بقصد إحداث بلبلة في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البالد«.
- بيان منسوب إلى قيادة الجيش اللبناني تعلن فيه عن حظر تجول وتوليها قيادة حالة 
الطوارئ في لبنان، حيث سارعت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني إلى إصدار بيان نفي 
جاء فيه: »تداول بعض مواقع التواصل االجتماعي بياناً يزعم أنه صادر عن قيادة الجيش 
إلعالن حالة الطوارئ وحظر التجول في المناطق اللبنانية، يهّم هذه القيادة أن تنفي صحة هذا 
البيان والمعلومات الواردة فيه، وتدعو المواطنين إلى عدم االنجرار وراء اإلشاعات، والتأكد 

من صحة المعلومات التي تصدر عن هذه القيادة على مواقعها الرسمية«.
- انتشرت على الهواتف المتحركة لعدد كبير من المواطنين اللبنانيين وعبر تطبيق التراسل 
في  إرهابية  تفجيرات  وقوع  من  تحذر  تسجيل صوتي  مقاطع  ثالثة  أب«  »واتس  الهاتفي 
لبنان، فسارعت المديرية العامة لقوى األمن الداخلي اللبناني وعبر حساباتها الرسمية على 
مواقع التواصل االجتماعي ، إلى نشر بيان تكذيب لهذه اإلشاعة، توجهت فيه إلى المواطنين 
اللبنانيين بالقول: »يتم تداول عبر تطبيق الواتس أب 3 مقاطع صوتية تعود إلى سنوات عدة، 
حول تحذير من تفجيرات محتملة.ونطلب من المواطنين عدم االنجرار وراء هذه اإلشاعات، 
وعدم إعادة نشر المقاطع الصوتية التي ترد إليكم ألنها تؤدي إلى إثارة الخوف والقلق لدى 

المواطنين«.

القانونية،  المالحقة  في  تتشدد  أن  إما  اللبنانية 
وتقوم بردع المواطنين عن نشر أي معلومة غير 
صحيحة عبر مواقع التواصل االجتماعي وبرامج 
التراسل الهاتفي ومواقع اإلنترنت، وإما أن تعتبر 
أن ما ينشر ال تنطبق عليه المواد المتعلقة بمكانة 

الدولة المالية فال تتشدد«.

الغالف
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حتقيق: عبد�لرحمن �إ�صماعيل- م�صر

االستثمارات في 2020..
إلى أي القطاعات االقتصادية تتجه؟

�لذهب �ملالذ �لآمن �قت �لأزمات �»�لكا�س« هو �مللك يف �لبور�شات.

يعول مستثمرون واقتصاديون كثيراً على 
حزمة التيسيرات النقدية التي تعتزم حكومات 
االقتصاد خالل  المنطقة ضخها في شرايين 
المحلية  االستثمارات  تغيير مسار  2020، في 
الخاصة، واستقطاب المزيد من االستثمارات 
الثالث  للعام  سجلت  التي  المباشرة  األجنبية 
حدة  خفت  وإن  عالمياً،  تراجعاً  التوالي  على 
واألفريقية،  العربية  المنطقتين  في  تراجعها 
بحسب تقرير االستثمار العالمي للعام 2019، 

الصادر عن »االونكتاد«.
العديد من  تثار  عام جديد،  بداية كل  ومع 
الوطني  االستثمار  التساؤالت حول توجهات 

تتوجه  االقتصادية  القطاعات  وأي  واألجنبي، 
الخريطة  تتغير  وهل  االستثمارات؟  إليها 
األعوام  عن   2020 العام  خالل  االستثمارية 
االستثمارية  التدفقات  تتأثر  وهل  الماضية؟ 
التي  الجيوسياسية  باألوضاع   2020 خالل 
تفاقمت في المنطقة مع أولى أيام العام الجديد، 
وفي ضوء حالة الركود التي تعاني منها غالبية 
عام  سمة  كانت  والتي  العربية  االقتصاديات 
2019؟ وما الذي يسعى إليه المستثمر الراغب 
في دخول أسواق المنطقة مستثمراً ألول مرة، 
خالل  القائمة  استثماراته  لتوسعة  يخطط  أو 
للعام  الحكومية  الخطط  وضعت  هل  2020؟ 

2020 تطلعات االستثمارات المحلية واألجنبية 
ضمن أهدافها التنموية؟.

الذهب وسندات الدين
ال يتوقع اقتصاديون ومعنيون باالستثمار 
في  جذرية  تغييرات   »999« مع  لقاءات  في 
المنطقة  في  المستثمرة  األموال  توجهات 
وصفوه  ما  ظل  في   ،2020 خالل  العربية 
التي  السياسية  والقالقل  باالضطرابات 
تشهدها المنطقة، وحالة عدم اليقين التي تسود 
والجذب  الشد  حالة  إزاء  العالمي،  االقتصاد 
المتحدة  الواليات  بين  التجارية  الحرب  في 
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عبلة عبداللطيف: 

القطاعات التقليدية 

توا�صل الهيمنة يف 

اجتذاب الأموال

حممد العريان: 

ل اأتوقع حت�صنًا كبريًا 

يف 2020

والصين، والتداعيات المرتقبة لخروج بريطانيا 
السلبية  والتوقعات  األوروبي،  االتحاد  من 
للنمو االقتصادي العالمي الذي سيتراجع عن 
3%، بسبب انكماش النمو أو تراجعه بالنسبة 
للعديد من االقتصاديات المتقدمة، األمر الذي 
األموال  تدفقات  على  السلبية  بظالله  سيلقي 

المستثمرة في المنطقة العربية.
االقتصادي  يبديها  تفاؤل  نبرة  ثمة  لكن 
اقتصادية  مقالة  في  العريان  محمد  العالمي 
إيجابية  نغمة  على   2019 عام  »انتهى  يقول: 
نوعاً ما، خاصة عند مقارنته بالوقت نفسه من 
عام 2018...ثمة أمل بأن يرتفع النمو العالمي، 
وأكدت  التجارية،  التوترات  تراجعت  قد  وها 
أسعار  على  ستبقى  أنها  المركزية  البنوك 
تقديم  وستواصل  االنخفاض،  شديدة  الفائدة 
سيولة وفيرة، وهدأت التقلبات المالية.. هناك 
توقعات بتحقيق المستثمرين، عائدات معقولة 

عبر العديد من فئات األصول”.
العريان تحسناً  يتوقع  المقابل، ال  في  لكن 
كبيراً في 2020، إذ أنه من غير المرجح أن يتم 
على  اآلفاق  وتوضيح  لتحسين  خطوة  اتخاذ 
المدى المتوسط، فالواليات المتحدة تدخل عاماً 

متوتراً وحاسماً، بسبب االنتخابات الرئاسية، 
انتقال  وسط  في  وإسبانيا  وإيطاليا  وألمانيا 
األوروبي  االتحاد  ويتعامل  صعب،  سياسي 
مع الخروج البريطاني واالنقسامات اإلقليمية، 
قوتها  تعزيز  الصينية  الحكومة  وتحاول 
واالحتجاجات  المتباطئ،  النمو  مواجهة  في 

المستمرة في هونج كونج.
يتنبه  الذي  الرئيس،  القلق  مصدر  ويكمن 
كما  األسواق،  في  المشاركين  من  قليل  له 
يضيف العريان، في أنه خالل األعوام الخمسة 
االقتصادية  األوضاع  تتدهور  قد  المقبلة، 
العالمية، وتقترب من أزمة قبل أن  والسوقية 
واإلقليمية  الوطنية  السياسية  األنظمة  تتخذ 
الحظ،  ولحسن  مناسبة،  استجابة  والمتعددة 
نعيش حالياً في فترة يمكن فيها التحرك لمنع 
واقعاً  يصبح  أن  من  األسوأ  الحالة  سيناريو 

إلزامياً.
تتغير  هذه..هل  اليقين  عدم  حالة  إزاء 
العربية  المنطقة  في  االستثمارية  الخريطة 

خالل 2020؟.
المصرفي  الخبير  أبوالفتوح  هاني  يرى 
ميداف  بشركة  المؤسسي  القطاع  ورئيس 

في  االستثمارات  توجهات  أن  لالستثمارات، 
المنطقة لن تسجل تغييرات جذرية خالل عام 
2020، إذ تظل ذات القطاعات االقتصادية تبعاً 
لتركيبة كل اقتصاد تستقطب الجزء األكبر من 
أجنبية،  أو  وطنية  كانت  سواء  االستثمارات، 
لكن هناك مؤشرات اقتصادية جذابة انتهي بها 
عام 2019 ستظهر ثمارها في 2020، وستزيد 
إلى  االستثمارات  تدفقات  ووتيرة  زخم  من 
الدول العربية، ومنها استمرار البنوك المركزية 
في خفض أسعار الفائدة، مقتفية في ذلك آثر 

الفيدرالي األمريكي.
التيسير  سياسة  أن  ويضيف:»المالحظ 
العربية،  المركزية  البنوك  تتبعها  التي  النقدي 
إلى جانب حزمة تنشيط وتحفيز مالية وضعت 
في الموازنات الحكومية للعام 2020، تستهدف 
وال  عانت  التي  االقتصاديات  تحريك  جميعها 
تزال من حاالت ركود، ويتوقع أن تظهر نتائج 
هذه السياسات التحفيزية بشكل ايجابي خالل 

العام الجديد«.
األمر الثاني أن خفض أسعار الفائدة، ترتب 
اإلدخارية  األوعية  على  الفائدة  خفض  عليه 
أن أصحاب  يعني  ما  اإليداع، وهو  وشهادات 
لن  األفراد،  المستثمرين  خصوصاً  األموال 
في  أموالهم  وضع  من  مجزية  عوائد  يجنوا 
البنوك، األمر الذي سيدفع الكثيرين منهم إلى 
لالستثمار  النقدية  اإليداعات  من  جزء  سحب 
أفضل،  تدر عوائد  أخرى  استثمار  أدوات  في 
وهنا يأتي الذهب من جديد كأفضل المالذات 
في ظل األزمات  اآلمنة لالستثمار، خصوصاً 
وحالة  أجمع،  العالم  يشهدها  التي  السياسية 
العالمي،  االقتصاد  يعيشها  التي  اليقين  عدم 
خصوصاً وأن الذهب يواصل تحقيق مكاسب 

جيدة.
حققت   ،2019 تعامالت  من  يوم  آخر  وفي 
من  أكثر  في  مستوياتها  أعلى  الذهب  أسعار 
 1524 إلى  األونصة  ثالثة أشهر، ليصل سعر 
المعدن  يحقق  بأن  توقعات  وسط  دوالراً، 
بسعره  تصل  مكاسب   2020 خالل  األصفر 
قال  ما  بحسب  لألونصة،  دوالر   2000 إلى 
مطلع العام الجديد، المليادير المصري نجيب 
أنه   2018 عام  منتصف  أعلن  الذي  ساويرس 
مليار   5,7 البالغة  ثروته  نصف  سيستثمر 
دوالر في الذهب، ووقتها كان سعر األونصة 
مكاسب  تحقيق  يعني  ما  وهو  دوالر،   1300

هائلة من االستثمار في المعدن األصفر.
ويتابع أبو الفتوح بأن االستثمار في الذهب 
ما  غالباً  إذ  وبكثافة،   2020 خالل  سيتواصل 
الذهب  بجعل  الماليون  المستشارون  يوصي 
جزءاً من المحفظة االستثمارية، ألنه من أفضل 
المالية  طرق االستثمار خالل فترات األزمات 
لعدة أسباب، منها أن أسعار الذهب تتجه إلى 
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لتحقيق  فرصاً  يحقق  ما  فترات  في  االرتفاع 
أرباح، كما أن المستثمرين في فترات األزمات 
الذهب،  في  االستثمار  إلى  يلجأون  العالمية 
األصول  إلى  الورقية  العمالت  من  والهروب 
الحقيقية  القيمة  تآكل  نتيجة  الملموسة، 
للعمالت بسبب لجوء البنوك المركزية لطباعة 
فضالً  الحقيقية،  قيمتها  يفقدها  ما  العمالت، 
وسيلة  يعتبر  الذهب  في  االستثمار  أن  عن 
مناسبة، لمن يمتلك ثروة ويريد تنويع مخاطر 
االستثمار والمحافظة عليها، فضالً عن التحوط 

من آثار التضخم.
الراغبين  المستثمرين  الفتوح  أبو  وينصح 
المعدن  يشكل  بأال  الذهب  في  االستثمار  في 
األصفر أكثر من 10% من المحفظة االستثمارية 
للمؤسسات، وأن تكون هناك متابعة لألسعار 
في  التقلبات  طبيعة  بسبب  يومي،  بشكل 
األسعار كل لحظة، ما يستوجب التحوط كثيراً.
سيتواصل  يتابع،  كما  الذهب،  جانب  وإلى 
االستثمار في إذونات الخزانة وسندات الدين 
حكومات  غالبية  تصدرها  التي  الحكومية 
المنطقة، لتغطية العجز في الموازنات المالية، 
طلباً  شهدا  األخيرين  العامين  وأن  خصوصاً 
األسواق  في  المستثمرين  قبل  من  كبيراً 
الناشئة على هذه األدوات االستثمارية، بفضل 
بالعوائد  العوائد المجزية التي تحققها، قياساً 

التي تصل إلى الصفر في األسواق المتقدمة.
وكان االستثمار األجنبي في سندات الدين 
المصرية األبرز بين أسواق المنطقة، إذ يقترب 
حجم استثماراته من حاجز الـ 20 مليار دوالر، 
مع   ،2020 خالل  زخمه  يتواصل  أن  ويتوقع 
الدين  أوراق  في  االستثمار  جاذبية  استمرار 
يتراوح  مغرياً  عائداً  تعطي  التي  المصرية 
البنك  الرغم من خفض  على   ،%15  -  14 بين 
على  مرات  ثالث  الفائدة  ألسعار  المركزي 

التوالي.
برامج  المنطقة  حكومات  غالبية  ولدى 
خالل  مختلفة  بعمالت  دين  سندات  إلصدار 
في  االستثمار  للمستثمرين  يتيح  ما   ،2020
إحدى  باتت  التي  االستثمارية  األدوات  هذه 
األسواق،  تقلبات  من  للهروب  المالذات 
المضمونة كلية  الخليجية  السندات  خصوصاً 

من حكوماتها وتعطي عوائد جيدة.

هيمنة القطاعات التقليدية
التنفيذي  المدير  عبداللطيف  عبلة  الدكتورة 
االقتصادية،  للدراسات  المصري  للمركز 
أن  ترى  بالمركز،  البحوث  وحدة  ومديرة 
تستند  التي  التقليدية  االقتصادية  القطاعات 
مهيمنة  ستظل  العربية،  االقتصاديات  اليها 
وهي   ،2020 خالل  االقتصادي  النشاط  على 

المرشحة لجذب المزيد من االستثمارات.
مقدمة  في  والطاقة  الغاز  قطاع  ويأتي 
الدول  من  العديد  في  جذباً  األكثر  القطاعات 
العربية، خصوصاً في الخليج وانضمت اليها 
مصر في السنوات األخيرة، إذ تنشط شركات 
األموال  من  المزيد  ضخ  في  العالمية  النفط 
ألغراض التنقيب واكتشاف آبار نفطية وغازية 
األكثر  القطاع  هذا  يجعل  الذي  األمر  جديدة، 
على  واألجنبية  المحلية  لالستثمارات  جذباً 

السواء، ويتوقع أن ينشط أكثر خالل 2020.
العالمية  النفط  شركات  كبرى  وأعلنت 
موبيل،  وإكسون  بي،  وبي  شل،  خصوصا 
في  استثمارات  ضخ  عن  االيطالية  وإيني 
وشرق  الخليج  في  والغاز  النفط  قطاعات 
استمرار  على  يؤكد  الذي  األمر  المتوسط، 

جاذبية القطاع لالستثمار األجنبي بالتحديد.
االتصاالت  قطاع  أن  عبداللطيف  وتضيف 
القطاعات  حيث  من  الثانية  المقدمة  في  يأتي 
جديدة  استثمارات  يستقطب  أن  يتوقع  التي 
في 2020 بفضل التحول الرقمي لالقتصاديات 
العربية، يليه قطاع البناء والتشييد على الرغم 
من حالة التباطؤ التي يعيشها قطاع العقارات 
في العديد من دول المنطقة خصوصاً الخليج 
تراجع  مع  جاذباً  قطاعاً  يظل  لكنه  ومصر، 

أسعار العقارات بشكل كبير.
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خالل  تراجعاً  العقارات  أسعار  وسجلت 
العام الماضي 2019 بنسب تصل إلى أكثر من 
اإلمارات ومصر، في ضوء  20% في كل من 
زيادة المعروض من الوحدات السكنية، غير أنه 
يتوقع أن تؤدي حزمة اإلجراءات التي صدرت 
بتسهيل  يتعلق  ما  خصوصاً  الماضي  العام 
إقامة  اإلمارات، وشروط  في  التملك  إجراءات 
في  العقاري  السوق  إنعاش  إلى  المستثمرين 
إكسبو  معرض  من  أكثر  االقتراب  مع   ،2020

 .2020
ال  والضيافة  السياحة  قطاع  بأن  وتتابع 
من  العديد  في  الواعدة  القطاعات  من  يزال 
مساهمته  ارتفاع  مع  العربية،  االقتصاديات 
في الناتج المحلي اإلجمالي، إلى جانب زيادة 
حمالت الترويج في األسواق الخارجية لجذب 
المنطقة،  لدول  األجانب  السياح  من  المزيد 
إلى  القادمين  السائحين  أعداد  تزايد  ولوحظ 
دول مثل اإلمارات التي تتهيأ الستقبال ماليين 
2020، وكذلك  إكسبو  المشاركين في معرض 
أعداد  في  كبيرة  طفرة  شهدت  التي  مصر 

السائحين إليها.
المناخ  أن  عبداللطيف  د.عبله  وتؤكد 
إلى  يحتاج  يزال  ال  العربي  االستثماري 
تحسينات كبيرة، لجذب االستثمارات األجنبية 
المباشرة، خصوصاً مع حالة عدم اليقين التي 

الصراعات  نتيجة  العالمي،  االقتصاد  يعيشها 
والركود  السواء،  على  والسياسية  التجارية 
المتقدمة،  الدول  اقتصاديات  بها  تتسم  الذي 
وكلها أوضاع قد ال تشجع المستثمر األجنبي 
الخارجية،  المزيد من االستثمارات  على ضخ 
كبيراً  تحوطاً  االستثماري  التنوع  في  ويجد 
لمواجهة األزمات التي قد تحدث في المستقبل.

مخاطر األسهم
ولهذا يرى عمرو األلفي مدير إدارة البحوث 
إن  المالية،  لألوراق  كابيتال  شعاع  بشركة 
عليها  ستكون  التي  السمة  سيكون  التحوط 
خالل  البورصات  في  المستثمرين  تعامالت 
االستثمارية  التوجهات  أبرز  باعتبارها   ،2020
المحليون  المستثمرون  اليها  يذهب  التي 

واألجانب.
وجهة  المال  أسواق  »ستظل  ويضيف: 
المستثمرين المفضلة في 2020، لكن سيكون 
التوترات  ظل  في  الملك  هو  الكاش  أو  النقد 
منطقة  تعيشها  التي  واالقتصادية  السياسية 
على  بالسلب  ستؤثر  والتي  األوسط،  الشرق 
تكون  أن  يتوقع  إذ  المنطقة،  بورصات  أداء 
السبب  ولهذا  األبرز،  هي  الحادة  التقلبات 
محفوفاً  سيكون  األسهم  في  االستثمار  فإن 
بالمخاطر، طالما تصاعدت حدة التوترات في 

المنطقة«.

االحتفاظ  فإن  المتصاعدة،  المخاطر  وإزاء 
المالية،  المحفظة  في  الكاش  من  أكبر  بجزء 
األفراد  للمستثمرين  جوهرياً  أمراً  يعتبر 
المستثمر  يتمكن  بحيث  االستثمار،  ولمحافظ 
من التقاط الفرص التي قد توفرها التراجعات 
جراء  األسواق،  لها  تتعرض  قد  التي  الحادة 

التقلب المتوقع في األداء.
وباستثناء انخفاض البورصة العمانية، فإن 
البورصات الخليجية كافة سجلت أداًء إيجابياً 
التي  الكويتية  البورصة  بقيادة   2019 خالل 
ارتفعت بنحو 32%، يليها بورصة دبي %7.2 
وسوق أبوظبي لألوراق المالية بنسبة %3.3، 
المالية  األسواق  تشهد  بأن  توقعات  وسط 
الجديد  العام  من  األول  الربع  في  خصوصاً 
نشاطاً أكبر، بعدما انخفضت األسهم القيادية 

إلى مستويات مغرية.
على  بالتركيز  المستثمرين  األلفي  وينصح 
مع  المرتفعة،  األرباح  توزيعات  ذات  األسهم 
توزيعات  ُتعد  إذ  باألسواق،  التذبذب  حالة 
للعائد  الرئيسة  المكونات  أهم  أحد  األرباح 
إجمالي  أن  كما  األسهم،  في  االستثمار  على 
عائد االستثمار في األسهم، يرتكز عادة على 
عنصرين رئيسين األول المكاسب أو الخسائر 
توزيعات  على  العائد  والثاني  الرأسمالية، 

األرباح. 
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ويتوقع أن تواجه بورصات الخليج ومصر 
النصف  في  خصوصاً  عالية  تذبذب  فترات 
األول من العام، بسبب التوترات الجيوسياسية 
المستثمرين  ينصح  ولذلك  المنطقة،  في 
بالتركيز على الشركات التي تتسم باستقرار 
تبني  في  االستمرار  على  وقدرتها  أنشطتها 
سياسة توزيعات أرباح مستقرة، وهو ما يعني 
أن مواصلة هذه الشركات أداءها المتميز، هو 
ما يدفع المستثمرين لمواصلة اقتناصها بغض 

النظر عن حالة التذبذب.

بعيداً عن النفط والغاز
الرئيس  الدين  بهاء  زياد  الدكتور  ويتحفظ 
على  المصرية،  االستثمار  لهيئة  السابق 
واألجنبية  المحلية  االستثمارات  توجهات 
العربية،  الدول  من  العديد  في  السواء  على 
البترول  قطاع  إلى  تتجه  غالبيتها  أن  يرى  إذ 
أن  يجب  التي  النظرة  أن  حين  في  والطاقة، 
تسود لدى األجهزة الحكومية، يحب أن تتبنى 
فكرة أن االستثمار األجنبي ضروري لتحقيق 
التنمية االقتصادية المستدامة، خصوصاً تلك 
إنشاء  تستهدف  التي  المباشرة  االستثمارات 
للشباب  عمل  فرص  توفر  جديدة  مشروعات 
االستثمار  وليس  قائم  هو  فيما  التوسع  أو 
أسهم  كانت  سواء  المالية،  األوراق  في  فقط 
شركات أو أدوات دين بمختلف أنواعها، ذلك 
إلى  يضيف  ما  هو  المباشر  االستثمار  أن 
طاقة المجتمع اإلنتاجية، وبالتالي يحقق تنمية 

اقتصادية حقيقية.
ويضيف: »نحن بحاجة الستثمارات حقيقية 
في بناء مصانع وفنادق وخدمات، وفي تشغيل 
وذلك  والتصدير،  اإلنتاج  وزيادة  الشباب 
خصوصاً وأن العديد من دول المنطقة ضخت 
اسثمارات كبيرة في إقامة بنية تحتية جديدة 
والجسور  والكباري  الطرق  في  ومتطورة، 
إضافة  وهي  والكهرباء،  واإلنفاق  والمطارات 
جيد،  استثماري  مناخ  لتحقيق  وداعمة  مهمة 
استثمارية  خطط  وضع  نحو  السعي  يتطلب 
التي  الحقيقية  االستثمارات  جذب  تستهدف 

تضيف لالقتصاد ال أن تخلق عبئاً عليه«.
أن  الحكومات  على  ينبغي  بأنه  ويتابع: 
لتقييم  نوعية  معايير  وضع  إلى  تسارع 
االستثمارات األجنبية المتدفقة إليها، بدالً من 
االهتمام بالمعايير الكمية فقط، إذ إن التركيز 
فقط على زيادة حجم االستثمار األجنبي، قد 
إلى تقديم تنازالت شديدة تضر  الدول  يدفع 
باالقتصاد على المدى البعيد، حتى وإن ولدت 
سيولة مالية مؤقتة، وذلك على عكس االعتماد 
من  والتأكد  للتقييم،  النوعية  المعايير  على 
القيمة  من  ستزيد  المتدفقة  االستثمارات  أن 

على  الحكومات  يجبر  ما  للدولة،  المضافة 
المواطنين  تخدم  مختلفة،  سياسات  انتهاج 

والمستثمرين.
التي  التنازالت  بأن  الدين،  بهاء  ويوضح 
تقدمها الدول لجذب االستثمارات األجنبية، قد 
البيئة،  على  الحفاظ  معايير  إلى خفض  تصل 
منح  إلى  والتسابق  األطفال،  عمالة  وتسهيل 
حساب،  بال  ضريبية  إعفاءات  المستثمرين 

إعفاءات  منح  عن  تماماً  التوقف  يجب  لذلك 
بعدما  االستثمار،  لجذب  كوسيلة  ضريبية 
أصبحت األداة أداة لضياع موارد الدول، كما 
أجهزة االستثمار  المسؤولين عن  يتعين على 
المتدفقة  االستثمارات  بحجم  االنشغال  عدم 
االستثمارات  هذه  بطبيعة  االنشغال  من  أكثر 
التي يتعين أن تكون في قطاعات إنتاجية تولد 

فرص عمل وتزيد الطاقة اإلنتاجية للبلد.
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المدن الذكية.. 
هل تمنع وفيات الطرق؟

�لذكاء �ل�شطناعي يتنباأ باحلو�دث ��ملخالفات ��شلوكيات �ل�شائقني. 

تعتبر الحوادث المرورية من أكبر التحديات 
الكبرى التي تواجه دول العالم، إذ يتم تسجيل 
1.3 مليون حالة وفاة و50 مليون جريح سنوياً، 
تعزيز  أن  على  والمختصون  الخبراء  ويراهن 
أنظمة  وتبني  الذكية،  للمدن  التحتية  البنية 
المرور الذكية وتقنيات الذكاء االصطناعي، من 

شأنها أن تسهم في الحد من وفيات الطرق، إلى 
مستويات متدنية، وهو ما دفع العديد من الدول 
ومنها دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى زيادة 
وتيرة االستثمار في أدوات الذكاء االصطناعي 
هذا  وفي  المرورية،  السالمة  لتعزيز  وتطبيقها 
لمعدالت  المستقبلية  التوقعات  نرصد  التحقيق 

وفيات الطرق داخل المدن الذكية واعتماد أنظمة 
مرورية قائمة على الذكاء االصطناعي.

تعزيز السالمة
ناصر محمد  المهندس  الدكتور  الرائد  يؤكد 
الساعدي مستشار الذكاء االصطناعي ورئيس 

حتقيق: �أحمد عادل
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قسم التطوير والتغيير في مركز االستراتيجية 
والتطوير المؤسسي في القيادة العامة لشرطة 
األسباب  أحد  تعد  الطرق  حوادث  أن  أبوظبي، 
شأن  من  وإن  واإلصابات،  للوفيات  الرئيسة 
السلبي  السلوك  وتحسين  دراسة  على  العمل 
الفرصة ألصحاب  الطرق أن يتيح  لمستخدمي 
الالزمة  التدابير  باعتماد  المعنيين  المصلحة 
لحكومة  االستراتيجية  األهداف  لتحقيق 
الحوادث  وقوع  معدالت  لخفض  اإلمارات، 

والمخالفات المرورية في الدولة.
ويضيف: أنه مع التطور الهائل الذي تشهده 
جميع  في  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
السكان  عدد  مع  زيادة طردية  هناك  المجاالت 
وما  والسائحين  المقيمين  أو  المواطنين  سواء 
عدد  في  طردية  زيادة  من  ذلك  على  يترتب 
أهمية  يؤكد  الذي  األمر  المركبات،  وكثافة 
وبشكل  التكنولوجية  الطفرة  هذه  استخدام 
وعلى  الرابعة  الصناعية  الثورة  تقنيات  خاص 
السالمة  تعزيز  في  االصطناعي  الذكاء  رأسها 

المرورية وتأمين السالمة على الطرق.

أهم  يمثل  االصطناعي  الذكاء  أن  ويتابع 
لتعدد  الرابعة  الصناعية  الثورة  مخرجات 
العسكرية  المجـاالت  فـي  اسـتخداماته 
والتطبيقات  والتقنية  واالقتصادية  والصناعية 
الطبية والتعليمية والخدمية والمرورية، ويتوقع 
لـه أن يفتح الباب البتكارات ال حدود لها وأن 
بما  الصناعية  الثورات  من  مزيد  إلى  يؤدي 

يحدث تغييراً جذرياً في حياة اإلنسان.
ويشير إلى أنه مع التطور التكنولوجي الهائل 
والمتسارع وما يشهده العالم من تحوالت فـي 
الذكاء  سـيكون  الرابعـة  الصناعية  الثورة  ظل 
واالزدهار  والنمو  التقـدم  محـرك  االصطناعي 
لذلك حرصت  القادمة،  القليلة  السنوات  خـالل 
القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
واستشراف  والريـادة  السـبق  تحقيـق  علـى 
واستباق  تقنياته  على  والتنافس  المستقبل، 

تحدياته ووضع الحلول الناجعة لها.

دراسة 
»استراتيجية  دراسة  أعد  أنه  ويوضح 

تقنيات  باستخدام  المرورية  السالمة  تعزيز 
فيها  الضوء  سلط  والتي  االصطناعي«،  الذكاء 
الذكاء  تقنيات  استخدام  وكيفية  إمكانية  على 
تعزيز  مجال  في  الذاتي  والتعلم  االصطناعي 
السالمة المرورية وتقليل الحوادث على الطرق. 
استخدام  كيفية  على  ركزت  دراسته  وأن 
المرور  منظومة  تطوير  في  الحديثة  التقنيات 
العامل  خاص  وبشكل  المرورية  والسالمة 
البشري وتقويمه، وتطوير برنامج عملي مبتكر 
االصطناعي  الذكاء  تقنيات  توظيف  خالل  من 
ووضع آلية لتقويم السالمة المرورية باالعتماد 
على البيانات الضخمة سواًء البيانات التاريخية 
السائقين،  بسلوك  والتنبؤ  اللحظية  البيانات  أو 
االصطناعي  الذكاء  تقنيات  باستخدام  وذلك 
تقنيات  وكذا  التصنيف  تقنيات  مثل  المختلفة 
اآللي  الحاسب  وأجهزة  اآلالت  وتعليم  تدريب 
من  وغيرها  االصطناعية  العصبية  والشبكات 

تقنيات الذكاء االصطناعي.
الذكاء  تقنيات  توظيف  أهمية  إلى  ويلفت 
استباقي  بشكل  التنبؤ  في  االصطناعي 

ال�صاعدي: توظيف 

تقنيات الذكاء 

ال�صطناعي مهم 

يف التنبوؤ ال�صتباقي 

باحلوادث املرورية 

و�صلوكيات ال�صائقني 

وارتكابهم للمخالفات 

املرورية

الفريقي: املدن الذكية 

بحاجة اإىل اإيجاد 

احللول التكنولوجية 

التي ت�صاعدها يف رفع 

التحديات التي تفر�صها 

املعايري الدولية لل�صالمة 

املرورية

اأريل: اأنظمة املرور 

الذكية واإدارة البيانات 

الكبرية تعد الجتاهات 

اجلديدة والأمل يف 

حت�صني اأنظمة املرور 

وخف�ض معدل الوفيات

issue591.indd   43issue591.indd   43 27/02/2020   8:24 AM27/02/2020   8:24 AM



العدد 591 مارس 442020

تحقيق

السائقين  وسلوكيات  المرورية  بالحوادث 
يساعد  بما  المرورية،  للمخالفات  وارتكابهم 
اإلصابات  من  للحد  ابتكارية  حلول  في وضع 

والوفيات الناجمة عن هذه الحوادث.
وأكثرها  العوامل  أهم  من  أن  ويضيف: 
الحوادث  وقوع  إلى  تؤدي  والتي  خطورة 
المرورية هو سلوك السائقين الذي يعد العامل 
وأن  المرور،  من حوادث  العديد  في  األساسي 
األخرى  العوامل  جميع  في  يدخل  العامل  هذا 
اإلحصائيات  تشير  حيث  متفاوتة،  وبنسب 
وخصوصاً  البشرية  العوامل  أن  إلى  الحديثة 
سلوك السائقين يعد العامل األساسي لـ)%90( 
من حوادث المرور، األمر الذي جعل الكثير من 
الباحثين مهتمين بالتعرف على العوامل البشرية 
وسلوكياتهم  السائقين  سلوك  وخصوصاً 

الخطرة ووضع حلول ابتكارية لها.
الجودة  تعزيز  أهمية  إلى  الساعدي  وينبه 
والسالمة المرورية، واستخدام إطار عمل مطور 
كوسيلة لمتابعة سلوكيات السائقين وتوعيتهم 
القانونية  اإلجراءات  واتخاذ  استباقية،  بصورة 
الجهات  بين  التعاون  تعزيز  وكذا  ذلك،  في 
مجال  في  الخاص  القطاع  الحكومية وشركات 
السالمة المرورية، وتبادل المعلومات والبيانات 
إلكترونيًا بين الجهات المختصة، والتركيز على 

مع  والشاملة  العامة  المرورية  التوعية  برامج 
ورسائل  المرورية  الثقافة  على  التركيز  زيادة 
المختلفة  التواصل  وسائل  خالل  من  التوعية 
ومنها وسائل التواصل االجتماعي والتوسع في 

استخدامها وذلك لتأثيرها وانتشارها الهائل.

تحديات السالمة
المنظمة  رئيس  الفريقي  عفيف  ويؤكد 
العربية للسالمة المرورية أنه يمكن للحكومات 
المعلومات  تكنولوجيا  تستخدم  أن  والبلديات 
واالتصاالت والذكاء االصطناعي لبناء مدن أكثر 
ذكاًء وأكثر استدامة لمواطنيها، والمدينة الذكية 
المستدامة هي مدينة مبتِكرة تستخدم تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت لتحسين نوعية الحياة، 
وكفاءة العمليات والخدمات الحضرية، والقدرة 
على المنافسة، وتلبي في الوقت ذاته احتياجات 
األجيال الحالية والقادمة فيما يتعلق بالجوانب 
والثقافية.   والبيئية،  واالجتماعية  االقتصادية 
ويتساءل عفيفي: هل المدينة الذكية مدينة آمنة 
الذكية  المدن  أن  ويجيب  المرور؟  حوادث  من 
الذكاء  استخدام  على  باألساس  تعتمد  التي 
فإّنه  تطّور  من  بلغ  مهما  الذي  االصطناعي 
يحتاج إلى مستخدم واٍع وقادر على استيعاب 
ال  حتّى  بمسؤولية  معه  والتعامل  الذكاء  هذا 

إلى  نعمة  من  االصطناعي  الذكاء  هذا  يتحول 
نقمة. ويرى أن المدن الذكية بإمكانها أن تقّرب 
الزمن  وتختزل  اإلجراءات  وتبّسط  الخدمات 
وذلك  المدينة،  سّكان  بين  المسافات  وتطوي 
بتيسير المعامالت والخدمات بين سكان المدينة 
كثيراً  تستنزف  كانت  التي  المرافق  ومختلف 
من الوقت بسبب التنقالت وزحمة المواصالت 
ومواقف السيارات والطوابير وبطء المعامالت 
المنظومات  هذه  قدرة  مدى  ما  ولكن  اليدوية، 
الذكية على االرتقاء بالوعي المجتمعي لمختلف 
الجنسين،  كال  من  والشرائح  العمرية  الفئات 
خاّصة  العربي  واقعنا  في  نلمسه  ما  إّن  حيث 
عدم التقيّد باالستخدام اآلمن لهذه المنظومات 
ما  كثيراً  التي  الذكية  الهواتف  مقّدمتها  وفي 
إلى حزن ولوعة  الشباب  لدى  الرفاهية  حّولت 
بسبب عدم االلتزام بالضوابط التي تجعل منها 
الذكية  للهواتف  المفرط  فاالستخدام  نعمة، 
على  القيادة والتي أصبحت تشّكل خطراً  أثناء 
جميع مستخدمي الطريق وفي طليعتهم الشباب 
الذي أصبح مدمناً على االرتباط بهاتفه الذكي 
وشاشته صباحاً مساًء من دون وعي بخطورة 
لحريته  سالباً  وسالمته  صّحته  على  ذلك 
أثناء السياقة وما لذلك  على تركيزه  ومشّوشاً 
الذهنية وحضور  قدرته  على  سلبي  تأثير  من 
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استراتيجية اإلمارات

أطلقت حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة عام 2017، استراتيجية اإلمارات للذكاء 
االصطناعي، ومثلت هذه المبادرة المرحلة الجديدة بعد الحكومة الذكية، والتي ستعتمد عليها 

الخدمات، والقطاعات، والبنية التحتية المستقبلية في الدولة بما ينسجم ومئوية اإلمارات 2071، 
الساعية إلى أن تكون دولة اإلمارات األفضل بالعالم في المجاالت كافة.

وحددت االستراتيجية القطاعات المستهدفة ومنها قطاع النقل، من خالل تقليل الحوادث 
والتكاليف التشغيلية، وكذا قطاع المرور من خالل تطوير آليات وقائية كالتنبؤ بالحوادث 

واالزدحام المروري، ووضع سياسات مرورية أكثر فاعلية.

وزارة الداخلية ومشاريع المستقبل
أخذت وزارة الداخلية خطوات مبكرة في توظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي في مجال 

مراقبة ممرات المشاة والطرق واإلشارات الضوئية بهدف وضع آليات وقائية للتنبؤ بالحوادث 
المرورية واالزدحام المروري وتعزيز السالمة العامة على الطرقات.

وستشمل التطبيقات المستقبلية للذكاء االصطناعي في المجال المروري مراقبة وتنظيم 
عبور المشاة عبر استخدام الشاشات الذكية واإلشارات القادرة على تغيير برمجياتها بصورة 
دائمة ومتوافقة مع ساعات الذروة األمر الذي يمكن تطبيقه أيضاً في الطرق الرئيسة بوجود 

الكاميرات ووسائل التحليل المرئي وهي صديقة للبيئة ومستدامة.
وستكون مجاالت استخدام التطبيقات التي تتبنى الذكاء االصطناعي والتوسع فيها من 

أولويات وزارة الداخلية التي تحرص على مواكبة المستجدات في هذه المجاالت الستثمارها 
في تطوير عملياتها وتحقيق أهدافها االستراتيجية، 

مع أهمية تسخير األنظمة الحديثة للذكاء االصطناعي في إيجاد وسائل عملية تعود بالنفع 
على أفراد المجتمع وتوظيف األدوات التقنية المتطورة الكفيلة بضمان سالمتهم وتطوير 

منظومة السالمة المرورية، تحقيقاً لألولوية االستراتيجية في جعل الطرق أكثر أماناً.

سرعة البديهة في التفاعل مع مفاجآت الطريق 
وأخطار الفضاء المروري المحدقة. 

حلول تكنولوجية
الذكية  المدن  توّفره  ما  بالرغم  أنه  ويتابع 
من حلول لحسن إدارة حركة المرور والتحّكم 
فيها عن بعد وضبط المخالفين وضمان الترابط 
النقل والحّد من  والتكامل بين مختلف وسائل 
األخطار  استشعار  خالل  من  المرور  حوادث 
المستهترين  بوقوعها من خالل رصد  والتنبّؤ 
جرائم  حدوث  من  للوقاية  معهم  والتعاطي 
ماّسة  حاجة  في  الذكية  المدن  تبقى  المرور، 
التي  الناجعة  التكنولوجية  الحلول  إيجاد  إلى 
تفرضها  التي  التحديات  رفع  على  تساعدها 
ما  وهو  المرورية  للسالمة  الدولية  المعايير 
يستوجب االنسجام والتناغم بين المدن الذكية 

والمدن اآلمنة من الحوادث المرورية.
الذكية  المدن  تكون  أن  المهم  إّنه من  ويرى 
مدناً آمنة يكون فيها للعنصر البشري االهتمام 
اآلمن  االستخدام  السليمة على  بتنشئته  األكبر 
والثقافة  التربية  على  بالتركيز  وذلك  للطريق، 
الحرية  إطار  في  القانون  واحترام  والوعي 
المسؤولة بين األفراد في استخدامهم للفضاء 
المروري والعيش بنمط حياة ذي جودة عالية، 
المدن  تلك  افتقدت  إن  لذلك  قيمة  فال  وإال 
وسّكانها  للطريق،  اآلمن  االستخدام  لمقّومات 
حياتهم  في  المرورية  بالحوادث  مهّددون 
وسالمتهم الجسدية وخاّصة الفئة الهّشة منهم، 

المشاة وسائقي الدراجات وأصحاب الهمم.
ويختم عفيف الفريقي قائالً: إنه حتى تكون 
اإليجابي  التثمين  من  بّد  ال  آمنة  ذكية  المدينة 
في  المشاركة  على  وحثّهم  سكانها  لدور 
المسؤولية المشتركة التي يمليها واجب التصّدي 
للحوادث المرورية والقطع مع الخسائر الفادحة 
األحزان  من  والحّد  والممتلكات  األرواح  في 

واألوجاع وحتّى تحّل األفراح محّل األتراح.

اتجاهات جديدة
الدولية  المنظمة  رئيس  نائب  آريل  آالن  أما 
للوقاية من حوادث الطرق، فيرى أن بعض المدن 
البيانات  وإدارة  الذكية  المرور  وأنظمة  الذكية 
في  واألمل  الجديدة  االتجاهات  تعد  الكبيرة 
الوفيات  معدل  المرور وخفض  أنظمة  تحسين 

إلى أقل من 20 حالة وفاة لكل مليون نسمة.
السالمة  في  أفضل  أداء  لتحقيق  أنه  ويؤكد 
على الطرق، البد من إدارة فعالة للسالمة على 
الطرق وهناك حاجة إلى معالجة عوامل الخطر 
الرئيسة بشكل منهجي، واعتماد تدابير مجربة 
على نطاق أوسع مع الموارد المناسبة من خالل 
مزج نهج النظام الواسع والمسؤولية المشتركة 
ومعالجة خمس ركائز أساسية تتمثل في إدارة 
ومركبات  تحتية  وبنية  الطرق  على  السالمة 
آمنة وسلوك المستخدم على الطريق واستجابة 

سريعة للحوادث.
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حوار

حو�ر: ليلى بوتبغة- �ملغرب

فاطمة بوعزة لــ»999«:
 التغذية السليمة تجنب األزمات 
الصحية وتخفف تكاليف العالج

في  اليوم  تستثار  كبرى  أسئلة  ظل  في 
المرتبط  الصحي  اإلنسان  مصير  حول  العالم 
أساساً بطبيعة التغذية المعتمدة من قبل األفراد 
المستعملة  والدول ونوعية األدوية والعالجات 
والمزمنة  الموسمية  األمراض  مكافحة  في 
التكملة الغذائية  والنادرة كذلك، يأتي موضوع 
األسئلة.  بعض  عن  ليجيب  الدوائية  والبدائل 
صحة  ضرورة  الغذائية  المكمالت  تعتبر  إذ 
اليوم، واختياراً مثالياً عند فئة مهمة من الناس 
ونصيحة طبية من قبل ثلة من األطباء لتسريع 
االستشفاء وتحقيق توازن صحي وحتى الوقاية 

من بعض األمراض االنتهازية.
التكملة  مفهومي  على  قرب  عن  للتعرف 
الغذائية والدواء البديل ارتأينا إجراء حوار مع 
علوم  أستاذة  بوعزة،  فاطمة  الباحثة  الدكتورة 
النباتات  مجال  في  وباحثة  واألرض،  الحياة 
الخامس  محمد  جامعة  في  والطبية  العطرية 
الصحية  التغذية  في  واستشارية  بالرباط، 
الشركة  وعضو  الغذائية،  والمكمالت 
العتيقة،  العقاقير  لعلم  الفرنسية 
وخلق  الموضوع  أهمية  لتوضيح 

وعي به في األوساط المختلفة.
> كيف يمكن أن نفهم معنى 

الدواء البديل؟
لفظ  يصطلح   -
على  عقار  أو  دواء 
يصنعها  التي  المواد 
في  االختصاصي 
أو  الطب  مجال 
أو  لعالج  الصيدلة 
سلبية  نتائج  تفادي 
معين  خلل  يسببها  قد 
اإلنسان.  جسم  في  حدث 
أن  يمكن  الذي  الخلل  هذا 
ينتج عن غياب أنزيم أو هرمون 
أنسجة  تعفن  انتشار  أو  الدم،  في 

بسبب تكاثر بكتيريا أو جراثيم أو فيروسات معينة، 
أو قصور أو فشل األعضاء النبيلة، أو تعثر تركيب أو 
هدم بعض المواد، أو حتى التخفيف من آثار بعض 
الطفرات الجينية.. وهذا طبعاً بغرض أن يتسنى لذلك 
ممكنة،  أضرار  بأقل  اليومية  حياته  ممارسة  الكائن 
ومن دون ألم، معتمداً على ذاته في قضاء حاجياته 
التجاري  االسم  كذلك  وهو  شاء.  وقتما  الشخصية 
لعالج  المريض  يستعملها  التي  المادة  تحمله  الذي 

مرضه. 
النشيطة  المادة  به  فيقصد  العالج  أما 
التوازن بجسم  التي ستحقق  الفعالة  والجزيئة 
بمجرد  األلم  عنه  ستخفف  التي  أو  المريض، 
أخذها حسب نوع المرض ومسبباته. وقد عرف 
الدواء  مجال  في  كبيراً  تطوراً  الحديث  الطب 
المضادات  واكتشاف  التكنولوجيا  تطور  مع 
يد  على  األولى  العالمية  الحرب  بعد  الحيوية 
الذي  فلمينغ«  »الكسندر  االسكتلندي  العالم 
كان له الفضل في استخراج البنسلين من فطر 

البنسيليوم »فطر العفن«.
من  مجموعة  به  فيقصد  البديل  الدواء  أما 
المواد النشيطة، والطبيعية، والفعالة التي يمكن 
للمريض الرجوع إليها في بعض الحاالت للعالج،  
ألنها -مع تحفظي- تعادل أو تكمل في مفعولها 
الدواء الكيميائي المخصص لموازنة خلل معين، 
قلة  أو  غيابه  حالة  في  تعويضه  يمكنها  حيث 
وفرته، وربما دعم فعاليته لتسريع االستشفاء 
أو حتى التخلص من اآلثار الجانبية التي حتما 
مدة  تعاطيناه  إذا  الكيميائي  العالج  سيسببها 
التي  العقاقير  مجموع  كذلك،  وهو،  طويلة. 
اعتمدها أجدادنا واألمم الغابرة في التداوي في 
آنذاك،  الحيوية  والمضادات  التطعيم  غياب  ظل 
والتي تثني البيبليوغرافيا على مفعولها بشهادة 
الناجين من خطر الموت. إال أن هذا الدواء البديل 
أو التكميلي، الذي يسعى المختصون في المجال 
إلى اإلثبات العلمي لنجوعه، يبقى رهن الظروف 
خصوصاً،  ومشروطاً،  االستعمال،  وحاالت 
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بالجرعة المسموح بها حتى ال يتسبب بأضرار 
من  الكثير  أقل خطورة من ضرر  ولو صنفت 

المواد الكيميائية.
> وكيف راودتك فكرة االهتمام بالبحث في 

مجال التغذية الصحية والدواء البديل؟
- انجذب فكري إلى مجال التغذية الصحية 
والدي  إصابة  منذ  التكميلي  أو  البديل  والدواء 
استدعى  ما   ،2008 سنة  الكلوي  بالقصور 
أو ما يعرف  الكلى  االستعداد لحصص غسيل 
بتصفية الدم، وقد كان »حفظه الله« قد خضع 
الكلى،  إلزالة حصى  جراحية  عملية  من  ألكثر 
واضطر في وقت الحق إلجراء عمليات بالليزر 
عبر  مرورها  تيسير  بغية  الحصى  لتفتيت 
القنوات البولية بمساعدة أدوية كيميائية معينة.

لكن السؤال الذي كان يشغل بالي دائماً: لماذا 
أبي من سنة ألخرى بالحصى ما  تمتلئ كليتا 
يضطره إلجراء عمليات متكررة إلزالتها؟ وهل 
وتراكم  تكون  يجنبه  وجذري  وقائي  حل  من 

الحصى بالكليتين؟ 
لعملية  الوالد  يخضع  ال  أن  أمنيتي  كانت   -
وقد  ومتعبة،  شاقة  بالفعل  ألنها  كلى،  غسل 
يراها أغلب المرضى مكلفة كذلك. كنت حينها قد 
أنهيت الدراسة بشعبة العلوم البيولوجية، قسم 
األحياء الدقيقة وعلم الفطريات في جامعة محمد 
الرباط، وبدأنا في تجريب فعالية  الخامس في 
فطريات  لمكافحة  النباتات  بعض  مستخلصات 
مع  وبالموازاة  والجلد..  والزراعة،  الغذاء، 
تحضير دبلوم الدكتوراه، درست التكملة الغذائية 
وطرق تدبير الوزن تحت إشراف متخصصين 
بالمجال في الرباط، الستنتج، بمساعدة الطبيبة 
المرافقة لحالة الوالد، أن هذا األخير - أدام الله 
صحته- يعاني من ارتفاع في مادة الكالسيوم 
في الدم ووجب عليه تجنب شرب ماء الصنبور 
خضوعه  ثم  ترشيحه  بعد  إال  بالكلس،  الغني 
عدم  على  الكلى  تساعد  جادة  غذائية  لحمية 
تراكم األمالح المسببة لتكون الحصى: كتجنب 
تناول الحليب ومشتقاته، والتخفيف من تناول 
الجافة، وتجنب  والفواكه  الحيوانية  البروتينات 
والفواكه  كالخضر  الثقيلة  الفلزات  مصادر 
ساعدت  الزراعية.  المبيدات  ببقايا  المشبعة 
مصادق  طبيعية  غذائية  بمكمالت  كذلك  أبي 
عليها من قبل وزارة الصحة المغربية ووزارات 
صحة في العديد من الدول العربية واألوروبية: 
كالجزائر، وتونس، والمملكة العربية السعودية، 
واألردن،  المتحدة،  العربية  اإلمارات  ودولة 
األمريكية..  المتحدة  والواليات  اليابان  وكذلك 
األغذية  بعض  تناول  في  النقص  لديه  تعوض 
ربما  الحتوائها  نظراً  أخرى،  من  والحرمان 
على عناصر غير مرغوب فيها بالنسبة لحالته، 
فأصبحت بذلك أتحكم في كمية البروتينات التي 
حتى  اليوم  في  غراماً   50 تتجاوز  أن  يجب  ال 
ال تتعب الكليتين )بتأكيد من الطبيبة المعالجة 
والمسالك  الكلى  أمراض  في  والمتخصصة 
الدهنيات كذلك، وبالمقابل  البولية(، وفي كمية 

المعدنية  واألمالح  الفيتامينات  من  يستفيد 
ولوظائف  اليومية  لحاجياته  فقط  الالزمة 

األعضاء.
وقد أكد نجاح تجربتي المتواضعة هذه حينما 
تصفية  فكرة  بإلغاء  المشرفة  الطبيبة  بشرتنا 
السامة  المواد  لتراجع  نظرا  االصطناعية؛  الدم 
والبولة..  والكرياتني،  البولي،  كالحمض  بدمه 
والتي يشير ارتفاعها عادة إلى قصور الكلى في 

وظيفتها الترشيحية للدم. 
والنباتات  الصحية  التغذية  لمجال  زاد حبي 
في  عملي  فريق  مع  العنان  وأطلقت  الطبية، 
الرباط  في  للصحة  الوطني  والمعهد  الكلية 
أكفاء  بيولوجيين وأساتذة  أطباء  تحت إشراف 
يعدون مراجع في المجال للقيام بأبحاث ميدانية 
قارات  مختلف  في  علمية  مؤتمرات  وحضور 
العالم. وقد كان لي الشرف أن أكون أول طالبة 
باحثة بالمغرب تقدم نتائج أبحاث حول فعالية 
الجلد  جراثيم  تطور  مكافحة  في  الصبار  نبتة 
التي  والفطريات  التريكوفيتونروبرم  فطر  مثل 
تخرب المحاصيل الزراعية وغيرهما سنة 2009.
التغذية  مجال  في  التخصص  ُيَمكنك   <
تقييم  من  الطبية  والنباتات  الصحية 
وبلدان  المغرب  في  الغذائي  النظام  وضع 
ترين  فماذا  العربية،  والدول  العربي  المغرب 

بخصوص ذلك؟
- يتميز النظام الغذائي في المغرب والمنطقة 
الخبز،  خاصة  النشويات،  بسيادة  المتوسطية 
على برنامج األكل اليومي. فنجد الخبز حاضراً 
قد  ما  والعشاء،  والغذاء،  الفطور،  وجبات  في 
ثم  المستهلك  وزن  في  واضحاً  خلالً  يسبب 
اضطرابات في امتصاص بعض المواد المفيدة 
كالفيتامينات واألمالح المعدنية بسبب اإلفراط 
)بغرير،  فطائر  من  يشبهه  وما  تناوله  في 

والبطبوط..(  والملوي،  والرغايف،  والمسمن، 
والكسكسي..

وقد صنفت جريدة »إلباييس« اإلسبانية، في 
المغاربة كأبطال   ،2014 لها في أغسطس  مقال 
العالم في استهالك الخبز. ففي المملكة التي ال 
يتخطى تعدادَها السكاِني 40 مليوناً، تباع 105 
ماليين خبزة كل يوم، أي بمعدل 3 وحدات خبز 
المغاربة  أن  أشارت»إلباييس«  وقد  فرد.  لكل 
تربية  سلوكيات  في  حتى  الخبز  على  اعتادوا 
المغرب  في  رضيع  ما صاح  إَذا  حيث  األبناء، 
الخبز في  إال وجعلوا قطعًة من  وعال صراخه 
يجعل  أن  يعلمونه  يكبر  وحين  يهدأ،  كي  فمه 
به  يوصل  كي  الملعقة،  بمقام  الخبز  كسرة 
الطعام إلى فمه. إذ ال يتصور المغاربة إمكانية 
أكل »طاِجين« من اللحم والخضراوات من دون 
قدر كبير من الخبز، حتى إن بعضهم قد يأكل 
الخبز مع الفواكه مثل البِطيخ والبرتقال والموز.

والسعودية  كمصر  العربي  العالم  في  أما 
يومياً  غذاًء  األبيض  األرز  فيعد  أخرى،  ودول 
مفضالً عند الماليين، أوالً ألنه سريع التحضير، 
ألنه  وكذلك  سريعاً،  بالشبع  الجائع  ويشعر 
مطعم  أي  في  مطبوخاً  عليه  الحصول  يمكن 
أن  التغذية  أطباء  يؤكد  يا لألسف،  لكن  قريب. 
من  للكثير  ويفتقر  صحياً  ليس  األبيض  األرز 
بسبب  يفقدها  التي  المهمة  الغذائية  العناصر 
المعالجة قبل أن يصل إلى موائدنا، مقارنة مع 
األطباء  ويقول  الكاملة.  الحبة  ذي  البني  األرز 
ويشعر  بسرعة،  يتم هضمه  األبيض  األرز  إن 
متناوله بالشبع لفترة قصيرة. في المقابل، فإن 
طاقة  الجسم  ويمنح  ببطء  يهضم  البني  األرز 
أكبر ولفترة أطول، وفق ما ذكره موقع »بيزنس 
إنسايدر«. والسبب أن األرز األبيض هو نوع من 
الكربوهيدرات )النشويات( المكررة، أي منزوعة 
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حوار

العناصر الغذائية، وهي ماثلة لتلك الموجودة في 
الخبز األبيض ومعظم حبوب اإلفطار. وقد أشار 
أطباء التغذية أنه ينبغي على الناس ببساطة أن 
يطلقوا على األرز األبيض اسم »الكربوهيدرات 
عناصره  كل  من  تجريده  »تم  ألنه  المجهولة«، 
الغذائية«. ويصفونه بأنه »كربوهيدرات مقلدة«، 
وأنه مصدر قلقهم الغذائي الرئيس. لذا ننصح 
الذي  البني  األرز  إلى  بالتوجه  األرز  عشاق 
وغني  الكاملة  الغذائية  العناصر  على  يحتوي 
الجهاز  سالمة  على  تحافظ  التي  باأللياف 

الهضمي وتساعد في تخفيف الوزن الزائد.
تنتشر كذلك في المغرب والدول العربية عادة 
استهالك الحليب والمواد الحليبية بكميات مهمة، 
الحليب  من  األول  النوع  البقر  حليب  ويعتبر 
التي  الحيوية  المادة  هذه  للمستهلك.  المتوفر 
سن  بعد  لكننا  نمونا،  فترة  في  أكثر  نحتاجها 
وعدم  وجباتنا  في  التنويع  علينا  وجب  معينة 
اعتماده وجبة رئيسة، نظراً الحتواء الحليب على 
هرمونات نمو وبروتينات، ودهنيات وسكريات 
كثيرة قد تؤثر على لياقتنا وراحتنا. ومن أضرار 
السمنة،  الحليب ومشتقاته:  تناول  اإلفراط في 
وتزايد ظهور حب الشباب، وبعض الحساسيات 

خاصة الالكتوز أو سكر الحليب. 
>  يبدو، من خالل ما سبق قوله، أن هناك 
لو  حبذا  تتبنوها،  مخصوصة  غذائية  رؤية 

نعرف على أي أسس تقوم؟

السليمة  الصحية  التغذية  على  تتأسس   -
السموم والشحوم  التي ُتجنب صاحبها تراكم 
بعض  وتواِزن  مناعته  وترفع  الجسم،  في 
األقل  على  نتناوله  الذي  فالطعام،  االختالالت. 
عالج  الواقع  في  هو  اليوم،  في  مرات  ثالث 
سبباً  يكون  قد  نفسه  الوقت  وفي  ألمراضنا، 
نوع  حسب  األمراض،  من  بكثير  إصابتنا  في 
الغذاء وكميته. يقول أبو الطب أبو قراط: »اجعل 

طعامك دواءك واجعل دواءك طعامك«.
>  ما العالقة بين التغذية البديلة والحفاظ 

على صحة اإلنسان؟
- تعكس صحة اإلنسان وجماله مدى اعتناء 
هذا األخير بجسمه ولياقته يومياً. وتعد التغذية 
السليمة والمتوازنة مع شرب لترين على األقل 
الجسم  حفاظ  سر  المصفى  الماء  من  يومياً 
األمراض  من  للعديد  وتجنبه  تماميته  على 
واالختالالت التي يزيد احتمال اإلصابة بها مع 
هنا،  البديل  بالغذاء  والمقصود  بالسن.  التقدم 
الفرد  حاجات  يلبي  الذي  الطبيعي  الغذاء  هو 
يومياً من دون أن يكون له تأثير على صحته 
المواد  من  محتواه  باعتبار  البعيد،  المدى  على 
الملونة أو الحافظة »قليل جداً إلى منعدم«. فنجد 
على  خصوصاً  وتهافتاً  وعياً  أكثر  المستهلك 
المواد الطبيعية والخضر والفواكه غير المعالجة 

بالمبيدات الحشرية أو حتى المعدلة وراثياً.
في  االختصاصيون  يؤكد  السياق،  هذا  في 

الفطور  وجبة  تناول  ضرورة  على  التغذية 
أن تكون متكاملة  األطفال، ويحبذ  لدى  خاصة 
وفيتامينات،  ودهنيات،  وسكريات،  )بروتينات، 
استهالك  إلى  والميول  معدنية..(،  وأمالح 
اللحوم  عوض  البيضاء  واللحوم  األسماك 
الحمراء؛ نظراً الحتوائها على نسب مرتفعة من 

الدهون.. 
>  لعل أكثر ما يشغل بال العالم اليوم هو 
األمراض  من  الهائل  الكم  هذا  مواجهة  كيفية 
تسهم  فكيف  أيضاً،  والمخيفة  الجديدة 
بعض  حدة  تخفيف  في  الغذائية  المكمالت 

أمراض العصر؟
غذائياً  الذي يتبع نظاماً  المستهلك  - يحتاج 
إلى  الوزن  في  الزيادة  ويتفادى  متوازناً، 
المكمالت الغذائية، ألن تناولها سيكون ضمانة 
الفيتامينات  بعض  في  نقص  لتفادي  جيدة 
هذه  الغذائي.  النظام  في  المعدنية  األمالح  أو 
األمالح التي قد تسبب ندرة بعضها في الجسم 
معدن  نقصان  مثالً:  محمودة  غير  عواقب  إلى 
أن  كما  العظام،  هشاشة  في  يتسبب  قد  البور 
إلى اختالل  الكروم قد يؤدي  الفاقة من معدن 
العضالت  أو  الكبد  في  الغلوكوز  تخزين  في 
المريض  استهلك  ولو  بالدم  ارتفاعه  ومنه 

جرعته الضرورية من األنسولين.
إلى  اإلنجاب  سن  في  النساء  كذلك  تحتاج 
النساء  وكذلك  والحديد  اإلضافي  الكالسيوم 
الحوامل، أو المرضعات لذا فالمكمالت الغذائية 
تظهر مهمة لسد كامل احتياجات التغذية اليومية، 
من  مثالً  يعانون  الذين  المرضى  حالة  في  إال 
ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والشرايين أو 
الفشل الكلوي.. فاستشارة الطبيب تبقى واجبة 
قبل تناول أي مكمل غذائي.وقبل تناول أي نوع 
الموجود  الملصق  قراءة  األخير، يجب  هذا  من 
ومعتمدة  موثقة  تجارية  عالمة  واختيار  عليه 
من »دستور األدوية األمريكي« أو »المؤسسة 
الوطنية للصحة«، وهما من المنظمات المستقلة 
العناصر  التي تؤكد نجوع هذه  الحكومية  غير 

الغذائية.
المكمالت  لهذه  الترويج  يتم  كيف    <

الغذائية؟
- يقول الدكتور بيتر كوهين، أستاذ مساعد 
بكلية الطب جامعة هارفارد بالواليات المتحدة 
األمريكية، وهو متخصص في تدريس المكمالت 
واإلعالن  األخيرة  هذه  بيع  يمكن  إنه  الغذائية، 
عنها كوسيلة لتحسين الصحة من دون الحاجة 
بالنسبة  وفعاليتها  أثرها  على  دليل  أي  لتقديم 
للبشر ألنها غذاء وليست دواء. يعني ذلك أنها 
جودة  تحكم  التي  نفسها  للوائح  تخضع  ال 
وسالمة العقاقير التي يتم وصفها طبياً. وهذا 
نفسه ما أقره قانون الصحة والتوعية الخاصة 
بالمكمالت الغذائية لعام 1994. فقط يجب التأكد 
الشركة  الغذائي ومصداقية  المكمل  فعالية  من 
المروجة له، أو حتى سنوات خبرتها في مجال 
العناية بالصحة. ألنه في بعض الحاالت، وحتى 
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تفادي  في  الغذائي  المكمل  فائدة  اتضحت  لو 
ضمان  هناك  يكون  ال  بعينها،  صحية  مشكلة 
بأن المنتج الذي تشتريه من الصيدلية القريبة 
منك سيكون له الفعالية نفسها، فقد تتباين كمية 
المكمالت بشكل كبير، ليس  الفعالة في  المادة 
فقط من عالمة تجارية إلى أخرى، بل من علبة 

إلى أخرى.
إما  الغذائية،  بالمكمالت  ينصح  المغرب  في 
أو حتى  الصيدلي  أو  الطبيب مباشرة  قبل  من 
بواسطة مندوبي الشركة المتخصصة في هذا 
المجال؛ شريطة أن تخضع هذه المواد للمراقبة 
وزارة  قبل  من  سواء  والمصادقة،  الجادة 
الصحة، أو المركز الوطني للوقاية من التسمم 
للسالمة  الوطني  المكتب  أو  الدوائية،  واليقظة 
الصحية والمنتجات الغذائية، وتكوين المندوبين 
غير األطباء والصيادلة حول مكوناتها ومجاالت 

استعمالها حتى ينصح بها بطريقة سليمة.
سؤال  ظل  معك  للحوار  أحضر  وأنا   <
به: هل  أختم  أن  أريد  يتردد في ذهني  أساس 
يمكن أن يجد العالم خالصه اليوم في األدوية 
البديلة والتكملة الغذائية والتغذية الصحية؟

- قام فريق من الباحثين األمريكيين بدراسة 
»بلوس  مجلة  نتائجها  نشرت  دقيقة،  علمية 
الغذاء  أن  تؤكد   ،2019 مارس  في  ميديسين« 
أسفرت  حيث  »أحياًنا«.  الدواء  قبل  الصحي 
قد  لألفراد  السليمة  التغذية  أن  على  الدراسة 
يكون لها آثار صحية واقتصادية كبيرة، سواء 

برنامج  أو  الصحية  الرعاية  لبرنامج  بالنسبة 
تقدمهما  اللَذين  للفقراء،  الطبية  المساعدة 
الواليات المتحدة األمريكية لمواطنيها. الدراسة 
شملت شباباً، ومسنين، وأصحاء، ومرضى ممن 
يعانون من أمراض مزمنة. فوجد الباحثون أن 
التغذية السليمة تجنب األزمات الصحية وتخفف 
تكاليف العالج.. ارتكزت الدراسة في برنامجها 
الفواكه،  على  تعتمد  غذائية  حمية  اتباع  على 
والمكسرات،  الكاملة،  والحبوب  والخضراوات، 
والبذور، والمأكوالت البحرية، والزيوت النباتية. 
وانتهت الدراسة إلى أن تطبيق هذا البرنامج قد 
يمنع حدوث 1.93 مليون حالة من أمراض القلب 
واألوعية الدموية، بما في ذلك 0.35 مليون حالة 
وفاة بسبب أمراض القلب واألوعية الدموية، وأن 
تطبيق هذا السيناريو من شأنه أن يوفر نحو 40 
مليار دوالر من تكاليف الرعاية الصحية سنوياً.

التغذية  دور  تعزز  اإليجابية  النتائج  هذه 
الصحية القيم في اتقاء الصدمات والحماية من 
مادية  معاناة  الفرد  على  وتخفف  الموت  خطر 
يعتمده  الذي  هو  المبدأ  هذا  حتمية.  ومعنوية 
لحاالت  المتتبعين  األطباء  من  مجموعة  حالياً 
صحية معينة، حيث يرفقون برامجهم العالجية 
متوازنة،  تغذية  برنامج  منها  موازية،  بنصائح 
وبرنامج رياضة، وتشجيع المرضى على زيارة 
يسهل  حتى  الصحية  التغذية  في  المتخصص 
عليهم استرداد عافيتهم بأسرع ما يمكن.  كما 
أصبح األطباء أكثر وعياً بأهمية إدراج مكمالت 

أو  نباتي  أصل  ذات  أدوية  أو  فعالة،  غذائية 
طبيعي من شأنها أن تكون وقاية في وصفاتهم 
الطبية في ظل رجوع الكثير من المستهلكين لكل 

ما هو طبيعي.
لكن يبقى الدواء البديل من األصل الطبيعي 
بالنسبة  خاصة  السريع؛  تدخله  في  محدوداً 
المفعول  إعطاء  يمكنه  وال  المتقدمة،  للتعفنات 
السريع إلنقاذ حياة الشخص مقارنة مع مفعول 
المضادات الحيوية التي تعتبر سريعة التدخل، 
وال يمكن لمندوب المكمالت الغذائية أن يعوض 
في  المختص  الطبيب  األشكال  من  شكل  بأي 
الحاالت.  تشخيصه للمرض أو متابعته لتطور 
في  الغذائية  المكمالت  استهالك  ويستحسن 
صحي  غذائي  برنامج  ضمن  اليومية  الحياة 
الماء  وشرب  الرياضة  ممارسة  مع  ومتوازن 
األقل(،  على  )لترين  الكافي  المصفى  المعدني 
لتحفيز  األلومينيوم،  أواني  استعمال  وتفادي 
الملونات  وتجنب  الجسم،  ووقاية  المناعة 
المشروبات  وتناول  والتدخين  والمعلبات 
الكحولية، ثم يجب على المرضى عدم التماطل 
من  المكتوبة  األدوية  من  جرعاتهم  تناول  في 
للتخفيف  الشخصي  االجتهاد  أو  الطبيب  قبل 
منها إال باستشارة الطبيب المعالج أو الصيدلي 
المشرف على تسليم الدواء. كما يجب احترام 
المضادات الحيوية المستعملة وإتمامها حسب 
مقاومة  الجسم  يطور  ال  حتى  العالج  فترة 

ضدها.
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المكسيكية مكسيكو  العاصمة  أصيب سكان 
رجل  على  الشرطة  قبضت  عندما  بالصدمة 
اعتباره  القتل والتهام ضحاياه حيث تم  بتهمة 
أول آكلي اللحوم في ذلك البلد. وكانت الشرطة 
قد عثرت على موقد للشواء في منزل المشتبه 
به وثالجة تضم ساقاً بشرية وأجزاء من ذراع 

وقد نزع منها العظم.
الشرطة ذكرت أن المتهم يدعى لويس كالفا 
ارتكب  بأنه  العمر ويشتبه  األربعين من  البالغ 
اليهاندرا  ذهبت ضحيتها صديقته  قتل  جريمة 
عثرت  حيث  العمر  من  الثالثين  البالغة  جالينا 
وكان  األوصال.  ومقطعة  مشوهة  جثتها  على 
بقتل  أيضا  قام  القاتل  هذا  بأن  شكوك  هنالك 

فتاتين أخريين منذ عام 2004.
إثر اعتقال كالفا تم نقله الى المستشفى إثر 
سقوطه من شرفة شقته خالل محاولته الهروب 
لدى وصولهم، كما تم فحص قطع اللحم التي 
وجدت في شقته للتأكد ما إذا كانت بشرية أم 

ال.
قيل  ما  خاصة  الجرائم-  تلك  أثارت  وقد 
الرعب  البشر-  لحوم  آكلي  من  القاتل  أن  عن 
التي اشتهرت  المكسيكية  العاصمة  بين سكان 
لم  والتي  الجرائم  مختلف  بانتشار  تعج  بأنها 
يقال  كان  وإن  القتلى،  جثث  أكل  على  تشتمل 
إنها شهدت حادثة قتل في مدينة كانكون في 
ضحيته.  لحم  تناول  بقاتل  تعلقت   2005 عام 
القتلة  ويقول كوتبيرتو إينريغيز مدير معرض 
لشرطة  الثقافي  للمركز  التابع  المتسلسلين 
يعتبر  الجرائم  من  النوع  هذا  إن  مكسيكو 

استثنائي الحدوث في المكسيك .
وسط  في  الواقعة  الصغيرة  شقته  وبداخل 
مكسيكو وعلى بعد مسافة صغيرة من ميدان 
غاريبالدي عثرت الشرطة على نص شعري غير 
مكتمل يحمل عنوان: »غرائز أكل لحوم البشر« 
لتقارير صحفية  ، وذلك وفقاً  تأليف كالفا  من 
محلية. وكان كالفا قد باع نصه األدبي في أحد 
األسواق في المدينة، حيث وصفه بعضهم بأنه 
كاتب سيناريو فاشل خاصة نصوصه المتعلقة 

بأفالم الرعب مما أصابه بالغضب الشديد.
السابقة  صديقته  بقتل  كالفا  إتهام  تم  كما 
فيرونيكا مارتينيز التي عثر على جثتها مشوهة 
وأشارت   .2004 عام  في  األوصال  ومقطعة 

تتشابهان  صديقتيه  أن  إلى  الشرطة  مصادر 
في العمر والمالمح كما كانتا تعمالن في مجال 
الصيدلة . الجيران من جهتهم وصفوا كالفا بأنه 
شخص هادئ ومتحفظ في عالقته مع اآلخرين 
بينما قال مدير مطعم إنه كان شخصاً مغروراً 

ويصعب التعامل معه .
جومارو  يدعى  مجرماً  إن  السلطات  وتقول 
آرياس قام بقتل شخص بسبب خالف بينهما 
شواء  موقد  على  الضحية  قلب  بطهي  وقام 
في عام 2005 وكان يعد وجبته من هذا اللحم 
شواء  في  المكسيكية  الطريقة  على  البشري 
جريمة  أي  مكسيكو  تشهد  لم  وبينما  اللحوم. 
تتعلق بأكل لحوم البشر إال أنه كان لديها العديد 
األخيرة.  السنوات  في  المتسلسلين  القتلة  من 
وفي عام 2006 تم اتهام جوانا بارازا بأنها قاتلة 
حيث قامت بقتل ثالثين امرأة عجوزاً خالل عقد 
من الزمن . وفي األسبوع ذاته تم اعتقال راؤول 

ماروكين بتهمة قتل أربعة شبان شواذ.
لحم  آثار  وجدت  أنه  إلى  الخبراء  واشار 
بشري على طبق وشوكة ومقالة في شقة كالفا 
وأن هذا اللحم بعد فحصه كان جزءاً من اللحم 

المفقود من جثة صديقته جالينا.
في  الفتاة  جثة  وجدت  قد  الشرطة  وكانت 
شقة المشتبه به بعد أن قامت أسرتها بإخبار 
الشرطة عن المبنى الذي يقطن فيه كالفا الذي 
أجزاء  بتقطيع  قام  ثم  بقتل صديقته خنقاً  قام 
من جسدها وتناولها . كما عثرت على ما يعتقد 
بأنه الجزء األسفل من ساق جالينا في ثالجة 
على  العثور  إلى  إضافة  شقته.  داخل  كالفا 
سكاكين وبقع دماء وقطع من القماش قد تكون 

استخدمت في خنق الضحية.
لدى  عرف  الذي  كالفا  شقة  تفتيش  وخالل 
على  عثر  البشر«،  لحوم  »آكل  بلقب  الصحافة 
»غرائز  عنوان:  بعد حملت  تكتمل  لم  له  رواية 
وضعت  الغالف  وعلى  البشر«،  لحوم  آكلي 
فيلم:  في  ظهر  الذي  البشر  لحوم  آكل  صورة 
»صمت الحمالن«. وقد قال أحد الشهود الحقاً 
إن كالفا كان متأثراً بأعمال السحر إضافة إلى 

رواية »120 يوماً من السادية«.
كان كالفا يتعاطى الكوكايين والكحول وكان 
يجبر إحدى صديقاته على بيع نسخ من رواياته 
ما  لشراء  الشوارع  في  يده  بخط  المكتوبة 

يحتاجه من مخدرات. وقالت صديقة له رفضت 
ذكر اسمها إنه كان في بداية تعرفها إليه يتمتع 
أصبح  ما  سرعان  أنه  إال  والجاذبية،  بالرقة 
األمر  به  ووصل  لالستحواذ،  ومياالً  غيوراً 

لمحاولة االنتحار ذات مرة.
ووفقاً لمصادر الشرطة فإن كالفا ربما يكون 
أخريين، حيث وجد جسداهما  امرأتين  قد قتل 
كرتونية  صناديق  في  وموضوعين  مقطعين 
و2007   2004 العامين  في  مكسيكو  في  كبيرة 

وكان الخنق أيضاً هو سبب الوفاة. 
وقال  جالينا،  لصديقته  بقتله  اعترف  كالفا 
لتعاطي  الحاجة  أمس  في  كان  ألنه  قتلها  إنه 
اعترف  لكنه  لحمها  أكل  أنه  ونفى  الكوكايين، 
بأنه قطع أجزاء من جسدها وقام بطهي لحمها 
لكي يطعم كالب الجيران، كما أنها كانت وسيلة 

للتخلص من الجثة.
إال أن المحقق الخاص بالوفيات في المدينة 
رودلف روجو، قال إن كالفا قام بعناية بفصل 
لحم ذراع جالينا عن عظمها، حيث تخلص من 
بعد  بشوائه  قام  ثم  باللحم  المحيطة  الدهون 
تفضل  ال  أمر  وهو  الليمون،  بعصير  غمره  أن 

الكالب تناوله.
إلى صديقاته  نفسه  تقديم  يتعمد  كالفا  كان 
تليفزيونية  مسلسالت  وكاتب  روائياً  بصفته 
يتمتع  وكان  وشاعراً،  وممثالً  وصحفياً 
التعرف  عليه  وجاذبية سهلت  قوية  بشخصية 
على الشابة فيرونيكا التي كانت تعمل في متجر 
لبيع الخمور .إال أن أم الضحية قالت في وقت 

الحق إنه مجرد رجل تافه ومحتال.
خالل وجوده في السجن في انتظار محاكمته 
عثر عليه مشنوقاً داخل زنزانته بحزام جلدي، 
حيث تم اعتبار وفاته ناجمة عن انتحاره. إال أن 
أفراد أسرته شككوا في تقرير الشرطة وأشاروا 
إلى أن كالفا تلقى العديد من التهديدات بالقتل 
أن  طلب  حيث  السجن،  في  زمالئه  قبل  من 

يوضع في زنزانة وحده بعيداً عنهم.
إن  وقال  األقوال  تلك  نفى  السجن  مسؤول 
كالفا كان مصاباً باالكتئاب واليأس، مشيراً إلى 
أمه  القاتل عانى في طفولته من تخلي  أن هذا 
عنه إثر وفاة أبيه، وهو أمر ترك جرحاً غائراً في 

نفسه حتى آخر يوم في حياته. 
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»هناك أشخاص في الدولة يلجأون أحياناً 
في  ُمسبَقين،  وتخطيط  اتفاق  على  بناًء   –
وافتعال  والخداع،  االحتيال  إلى   - بينهم  ما 
على  الحصول  قْصد  المرورية،  الحوادث 
المنفعة المادية من شركات التأمين، من دون 

وجه حق.. 
الُمحتالون،  األشخاص  هؤالء  يقوم  إذ 
باختالق، أو تدبير حادث مروري، بحيث يتّم 
األحداث،  وترتيب  الحادث،  سيناريو  إعداد 

المحتاالن
�إعد�د: وجيه ح�صن

األْدوار  ُمجمل  وتوزيع  الشخصيات،  ورسم 
يبدو  بحيث  ودقيق،  ُمحكم  بشكل  بينهم، 
مروري  حادث  بالفعل  أنه  لو  كما  الحادث، 

حقيقي..
غالباً  الدولة،  في  المعنيّة  الجهات  أّن  إاّل 
الُمفتعلة  الحوادث  النوع من  ما تكتشف هذا 
شرطة  في  الحوادث  محققي  عبر  الكاذبة، 
شركات  من  خبراء  وبمساعدة  المرور، 
األشخاص  على  القبض  يتّم  حيث  التأمين، 

المختّص،  القضاء  إلى  وتحويلهم  الُمحتالين، 
إلجراء المقتضى القانوني، وفرض العقوبات 

الالزمة بحّقهم«..
واآلن إليكم قصة حادثة من هذه الحوادث 

المرورية الُمفتعلَة:
ُعِرف عن »أمجد، ح، 33 عاماً«، الذي يقيم 
بأنه شاب شّرير،  الدولة،  إمارات  إحدى  في 
الدولة  إلى  جاء  ُيقال،  كما  ضايع«  »صايع 
بتأشيرة سياحة، إلى أْن وجد عمالً في أحد 
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أحد  عند  »الَحَراج«،  السيارات  بيع  أسواق 
األقرباء.. 

يقود  َمْن  على  يفرض  »الَحَراج«،  وسوق 
عمليّتي بيع وشراء السيّارات، أْن يكون على 

مستوى عاٍل من الحنكة والّدربة.
ُيحلّل  ال  المتأّصل  بطبعه  »أمجد«  وكان 
وال ُيحّرم، غايته األولى واألخيرة، وسياسته 
الُمؤبلَسة في الحياة: الحصول على المال، من 
أّي طريق، وأّي سبيل، ويا رّبي نفسي، ومن 

بعُد على اآلخرين الطوفان!
استمّر »أمجد« بالعمل داخل »الَحَراج« مّدة 
ليست يِسيرة، إذ أمضى ثالثة أعوام بقّضها 
والشراء  البيع  في  يعمل  وهو  وقِضيضها، 

للسيارات المستعملة.  
»الَحَراج«، بعدما  العمل في  »أمجد«  وترك 
بهذا  ُرِئي  كلّما  عليه،  حمراء  العيون  صارت 

المكان من السوق أو في سواه.. 
من  كثيراً  وعّرض  المهنة،  هذه  خاَن  فقد 
غّشٌ  هنا  والّضرر:  األذى  إلى  األشخاص 
بماكينة السيارة الَمبِيعة، وهناك غّشٌ آخر، بأّن 
هذه المركبة لم تتعّرض يوماً لحادث مروري، 
أهل  يقول  كما  الَعالم،  من  خالية  أنها  أو 
الّدراية، مع أنها قد تعّرضت ذات مّرة لحادث 
إلى  ذهبت  وأنها  سابق،  بوقت  ما،  مرورّي 
المنطقة الصناعية، إلصالح عطبها، وإصالح 
أقرب  من  لكْن  إصالح،  إلى  بحاجة  هو  ما 
الطرق، وأقّل الخسائر، أي المقصود »تصليح 

تجاري«، كما ُيطلَق عليه بسوق »الَحَراج«!
وأصبح  الرّف،  على  »أمجد«  وَضع  ولّما 
تفكيره  أخذه  العمل،  عن  عاطالً  الَعَراء،  في 
الشيطاني، إلى اللعب على وتٍر آخر، وخوض 

تجربة شيطانيّة أخرى.. 
بسوق  تعّرف  األخيرة،  األيام  ففي 
»الَحَراج«، قبل طرده من العمل، على شخص 
ُيدَعى »زاهر، ص، 31 عاماً«، وهو مقيم آخر 
أيضاً،  العمل  عن  وعاطل  نفسها  اإلمارة  في 
وكان له ِنّداً ومساِوياً في السلوك اإلجرامي، 
وكان  التصّرف،  وسوء  األسود،  والتفكير 
يحمل  يزال  ال  الِمكذاَبين،  الشاّبين  من  كّلٌ 
أراضي  على  البقاء  تخّوله  التي  »اإلقامة«، 

الدولة.
استطيع  »ماذا  سّره:  في  »أمجد«  قال 
فعله اآلن، وأنا المطرود مْن عملي في سوق 
السيارات الُمستَعَملة؟ وإذا بقيت لعّدة أشهر 

الذي يسكن فيه،  المنزل  إلى  من عمله  عائداً 
فيه  الذي وقع  نفسه  الشارع  في  والموجود 
اللذين  الشخصين  أن  لَفتَه  بأنه  الحادث، 
المروري،  الحادث  من  سيارتيهما  تضررت 
استدعاء  قبل  ما  بأمٍر  همساً  يتحدثان  كانا 
انتباهه، فوقف على  أثار  ما  الشرطة،  دورية 
مبعدة منهما، يريد أْن يعرف ماذا سيفعالن، 
مثار  كانا  الهامس  وحديثهما  وقفتهما  وأّن 

ريبة وشك من جانبه.. 
صعد  الشرطة،  دورية  وصول  وبعد 
ولكن  فيه،  يقيم  الذي  المنزل  إلى  الحارس 
غرفة  إبالغ  إلى  الصباح  في  دفعه  ضميره 
التي لديه، فقامت  عمليات الشرطة بالشكوك 
التحريات  بتزويد  الشرطة  عمليات  غرفة 
والتي  المعلومات،  بهذه  الجنائية  والمباحث 
كشاهد  الحارس  باستدعاء  بدورها  قامت 
عيان، وتسجيل المعلومات التي لديه عن هذا 

الحادث المروري.  
المتهمان  أحيل  التحقيقات،  وبعد استكمال 
إلى المحكمة، حيث أصر »زاهر« مجدداً أمام 
الحادث،  بافتعال  قيامه  عدم  على  المحكمة 
إنه  الجرم:  شريكه في  »أمجد«  بينما اعترف 
فقد ضجر  القديمة  تبديل سيارته  يريد  كان 
منها، كما أّنه كان يمّر بضائقة مالية، فافتعل 
»زاهر«،  بالشراكة مع  المروري  الحادث  هذا 
مبلغ  بدفع  ُملَزَمة  التأمين  شركة  بأّن  طمعاً 
»تأميناً  ُمؤّمنة  السيارة  أّن  باعتبار  التأمين، 
التعويض  وأّن  الغير،  ضّد  وليس  شامالً«، 

المالي سيكون ُمجِزياً بكّل تأكيد!  
المداوالت  بعد   – المحكمة  وقضت 
بإيداع كّل من  الشهود  والمناقشات وسماع 
في  و»زاهر«  »أمجد«،  المدانين:  الُمحتالَيْن 
في  واإلصالحية  العقابية  المؤسسات  إحدى 
اإلمارة، وتغريمهما مالياً بالمخالفات المرورية، 
وإبعادهما من الدولة بعد قضاء محكوميتهما، 

جّراء عملهما االحتيالي المكشوف.. 
وقديماً قال شاعر عربي:

»ال َتنتهي األْنفُس َعْن ِغيِّها 
  ما لْم يكْن منْها لَها زاِجُر«

والمثل يقول: »“الجزاء مْن ِجنس العمل«...
   

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

وشخصيات أخرى هو محض صدفة.

دراهم،  من  َجنيْتُه  ما  فإنَّ  عمل،  بال  أخرى 
سوف ينفد وينتهي، إذن ماذا علّي أْن أفعل، 
وقد بحثت طويالً عن عمل محترم، أّي عمل، 

فكان سعيي َسراباً في َسراب«؟! 
»زاهر«،  المحتال  بصديقه  وباجتماعه 
جهنّميّة  فكرة  »أمجد«  على   األخير  عرض 
أْن  أي  ُمفتَعل،  سير  بحادث  )القيام  ُمفاُدها: 
لسيناريو  الُمسبق  بالتخطيط  الطرفان  يقوم 
اختيار  يتّم  أْن  على  ُمفبَرك،  مرورّي  حادث 
بعد  يكون  أْن  على  وتوقيته،  الحادث،  مكان 
منتصف الليل، وفي شارع قليل اإلنارة، تكون 
يقوم  حيث  معدومة،  شبه  فيه  الّسير  حركة 
لسيارتيهما،  مدروسة  صدم  بعملية  االثنان 
أذى جسدياً، وكّل  أحدهما  يتأّذى  أاّل  بشرط 
هذا يجري، بهدف الحصول على منفعة مادّية 

بدون وجه حّق، مْن شركتي التأمين..  
اآلتي:  النّحو  على  الُمفتَعل  الحادث  جرى 
المدعو  »زاهر« سيارته، وجاء  المدعو  أوقف 
بصدم  وقام  بسيارته،  مسرعاً  »أمجد« 
أّدى  الذي  األمر  الخلف،  من  األولى  السيارة 

إلى تهّشم جزء كبير من كال السيّارتين..
المرور،  شرطة  مْن  دورية  وصلت  بعدها 
وخبيران من شركتي التأمين، لتقدير األضرار 

الناجمة عن هذا الحادث المروري.. 
أشار  بالحادث،  ضبط  كتابة  تّم  وقتها 
أّن  الواقعة  ومالبسات  التقديرات  خالل  من 
أو  السائقين،  أحد  من  بغفلة  يقع  لم  الحادث 
له،  مخططاً  كان  حادث  هو  بل  كليهما،  من 
ومدروساً ومفتعالً مئة بالمئة، وأّن الغرض، 
أّوالً وآخراً من هذه الفبركات هو التحايل على 
قْصد  الفاعلَين،  جانِب  من  التأمين  شركتي 
إلقاء  الفور  على  فتم  المال..  على  الحصول 
القبض على »أمجد« و»زاهر«، واقتيادهما إلى 
مركز الشرطة للتحقيق معهما، فأنكر كل منهما 
معرفته باآلخر، أو أن يكون الحادث المروري 
مفتعالً، وتمت مصادرة هاتفيهما المتحركين 
أي  عن  فيهما  االتصاالت  بيانات  في  للبحث 
وتم  قبل،  من  بينهما  جرى  هاتفي  تواصل 
الطلب من رجال التحريات والمباحث الجنائية 
االستعالم من المصادر السرية عن أي عالقة 

قد تكون تربط بين المتهمين.
المفتعل،  الحادث  من  التالي  اليوم  وفي 
مْن  الشرطة  عمليات  لغرفة  معلومات  وردت 
كان  الخاصة،  الشركات  بإحدى  ِقبل حارس 
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أوراق قانونية

االعتراف لغة هو اإلقرار واصله إظهار معرفة 
الذنب وذلك ضد الجحود.

القرآن  في  وتعالى  سبحانه  الله  قال  وقد 
َْصَحاِب  ألِّ َفُسْحقاً  ِبَذنبِِهْم  »َفاْعتََرُفوا  الكريم: 

ِعير«.   السَّ
على  المتهم  )إقرار  هو  القانوني  واالعتراف 
نفسه بارتكاب الوقائع المكونة للجريمة كلها أو 
االعتراف  أن  التعريف  من  والواضح  بعضها(. 
عمل إرادي ينسب به المتهم إلى نفسه ارتكاب 
بعض  أو  بكل  المتهم  إقرار  وهو  معينة،  وقائع 
الواقعة المنسوبة إليه أو بظرفها. وبعبارة أخرى، 
بما يستوجب مسؤوليته عنها  المتهم  إقرار  هو 

وارتكابه لها.
وينقسم االعتراف إلى نوعين: 

العقاب، ويكون  االعتراف كسبب لإلعفاء من 
أوفي  الجريمة  وقوع  عن  السلطات  إبالغ  قبل 

وقت الحق لإلبالغ وقبل القبض على المتهم.
تشجيع  أن  المشرع  يرى  الوضع،  هذا  وفي 
الجناة على كشف الجريمة وإرشاد السلطات الى 
حقيقة المساهمين فيها يمكن من إعفاء الجناة من 

العقاب إذا اعترفوا بشروط معينة.
المتهم  على  للحكم  إثبات  كدليل  واعتراف 
إنه يعنى  باإلدانة، واالعتراف سيد األدلة، حيث 
للتهمة  ارتكابه  بصحة  نفسه  على  المتهم  إقرار 
المنسوبة إليه، ويعد أقوى األدلة تأثيراً في نفس 

القاضي وأدعاها إلى اتجاهه نحو اإلدانة.
وأجاز  باالعتراف  المشرع  اكتفى  فقد  وعليه 
سماع  دون  ومن  عليه  بناء  المحكمة  تحكم  أن 
شهود على أنه يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً 
جاز  اعترف  فإن  إليه،  المسندة  الفعل  بارتكاب 
بغير  عليه  والحكم  باعترافه  االكتفاء  للمحكمة 

�صعد حممد �أبوزيد  - باحث قانوين

سماع شهود، وإال فتسمع شهادة شهود اإلثبات. 

مواد قانونية 
العربية  اإلمارات  دولة  في  القضاء  يستند 
المتهم،  على  وحيد  كدليل  باالعتراف  المتحدة 
وقد يكتفي به دليالً لإلدانة والحكم عليه طالما 
كان االعتراف صحيحاً مجرداً من اإلكراه المادي 
والمعنوي، ولم ينتزع عنوة من المتهم، وصادراً 
عن إرادة حرة، وذلك طبقاً لنص المادة 165 من 
قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي لسنة 1992 

وتعديالته، والذي نص على التالي: 
على  بالمناداة  الجلسة  في  التحقيق  )يبدأ 
اسمه  عن  المتهم  ويسأل  والشهود،  الخصوم 
ومولده،  إقامته  ومحل  وجنسيته  ومهنته  ولقبه 
وتتلى التهمة الموجهة إليه، ثم تقدم النيابة العامة 
والمدعي بالحقوق المدنية - إن وجد - طلباتهما، 
بارتكاب  معترفاً  كان  إذا  عما  المتهم  يسأل  ثم 
الواقعة المسندة إليه، فإذا اعترف يجوز للمحكمة 
سماع  بغير  عليه  والحكم  باعترافه  االكتفاء 
الشهود وإال فتسمع شهادة شهود اإلثبات ما لم 
تكن الجريمة ما يعاقب عليها باإلعدام فيتوجب 
على المحكمة استكمال التحقيق. ويكون توجيه 
األسئلة لهؤالء الشهود من النيابة العامة أوالً ثم 
من المدعي بالحقوق المدنية فيما يتعلق بادعائه 
الحقوق  عن  المسؤول  من  ثم  المتهم  من  ثم 
بالحقوق  وللمدعي  العامة  وللنيابة  المدنية، 
مرة  المذكورين  الشهود  يستجوب  أن  المدنية 
عليها  الشهادة  أدوا  التي  الوقائع  ثانية إليضاح 
في أجوبتهم، على أن يؤدي كل شاهد شهادته 
هذه  من  موضوعنا  في  يعنينا  والذي  منفرداً(. 
إذا  عما  المتهم  يسأل  )ثم  هو  القانونية  المادة 

كان معترفاً بارتكاب الواقعة المسندة إليه، فإذا 
اعترف يجوز للمحكمة االكتفاء باعترافه والحكم 

عليه بغير سماع الشهود(،
ويثبت  شفهياً،  يكون  أن  إما  واالعتراف 
منهما  وكل  مكتوباً،  يكون  أو  المحقق،  بوساطة 
صمت  حالة  في  تساؤل  ويثار  لإلثبات.  كاٍف 
المتهم فال هو يعترف بالجريمة وال ينكر ارتكابه 
وبأي  المتهم  يجبر  ال  الحالة  هذه  وفي  لها. 
صمته،  عن  يخرج  أن  على  األشكال  من  شكل 
المتهم  يعتقد  الصمت حق من حقوقه، فقد  ألن 
إذا  أما  للدفاع.  الوحيدة  وسيلته  الصمت  أن 
خرج المتهم عن صمته مكرهاً عند المحققين أو 
النيابة العامة، وأدلى ببيانات غير صحيحة وغير 
صادقة فالعقاب عليه إذا تراجع عنها الحقاً في 

أي مرحلة من مراحل محاكمته.
والمعترف من دون أي إكراه بارتكابه جريمة 
ما ال يلزم بحلف اليمين القانونية على أنه يقول 
اإلثبات  أو  النفي  شاهد  عكس  على  الحقيقة 
أنهما  على  القانونية  اليمين  بحلف  الملزمين 

يقوالن الحقيقة.
التي  اعترافاته  من  يعدل  أن  للمتهم  ويجوز 
أو  للتعذيب  تعرض  إنه  يقول  كأن  بها  أدلى 
اإلكراه وهذه األمور كلها تخضع لسلطة محكمة 
عليها  تعقيب  وال  بها  األدرى  وهي  الموضوع 
للوقائع  العدالة والمنطق وفقاً  طالما تستند إلى 

والقانون.
ويجب أن يكون االعتراف من المتهم نفسه فال 
أن يكون من غيره، وكذلك يجب أن تتوافر األهلية 
اإلجرائية، وهي أن يكون المتهم المعترف متهماً 
بارتكاب الجريمة التي يعترف بها، وال يتصور 

اعترافه من غير جرم ارتكبه.

االعتراف الجنائي في القانون اإلماراتي
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والتمييز  اإلدراك  لديه  يتوافر  أن  كذلك يجب 
القانون  أن  االعتراف، السيما  بهذا  اإلدالء  وقت 
اإلماراتي أعفى الصغير، الذي لم يبلغ من العمر 
سبع سنوات من العقوبات القانونية، حيث رأى 
التمييز يكون منعدماً في  المشّرع اإلماراتي أن 
للمتهم  أيضاً  باالعتراف  يعتد  وال  السّن،  هذه 
المجنون أو المصاب بعاهة في العقل، نظراً ألن 
هذه األمراض تعدم الشعور واإلدراك، والشيء 

نفسه بالنسبة إلى المخمور والسكران.
الذي  أي  قضائياً  االعتراف  يكون  أن  ويجب 
يصدر من المتهم أمام إحدى الجهات القضائية، 
وهو يكفي ولو كان هو الدليل الوحيد في الدعوى 

لتسبيب حكم اإلدانة.
واالعتراف يجب أن يكون صريحاً وواضحاً، 
ويكون وليد إجراءات صحيحة، فإن كان ناتجاً 
عن إجراء باطل، كان باطالً، وإذا كانت إجراءات 
القبض والتفتيش باطلة يكون االعتراف باطالً و 

)ما بني على باطل فهو باطل(.

أمثلة قضائية
باالعتراف،  تتعلق  قضايا  على  وكأمثلة 
اإلماراتي  القضاء  من  أحكام  فيها  وصدرت 

العادل، نذكر التالي:
دولة  في  العليا  االتحادية  المحكمة  قضت 
قضت  حكم  بنقض  المتحدة  العربية  اإلمارات 
الدولة  إمارات  إحدى  في  استئناف  محكمة  فيه 
وكان قضى بمعاقبة متهم اعترف بداية بجريمة 

االتجار بالمؤثرات العقلية، وهو في الوقت نفسه 
خمسين  وبتغريمه  بالسجن  بالصرع،  مريض 
ألف درهم وإبعاده عن البالد بعد تنفيذ العقوبة 

ومصادرة المؤثرات العقلية المضبوطة.
ورأت المحكمة االتحادية العليا الدفع ببطالن 
بالمؤثرات  االتجار  بجريمة  المتهم  اعتراف 
العقلية لوقوعه عن إرادة غير حرة وغير مختارة 
لما يعانيه من مرض الصرع، ما يعد من الدفوع 
المحكمة  لها  تعرض  أن  يتعين  التي  الجوهرية 
الثابت  وكان  سائغة.  بأسباب  عليها  وترد 
باألوراق ومن الشهادة الطبية المقدمة من الطاعن 
والثابت بها أنه يعاني من مرض الصرع وثابت 
التي يتناولها، ومن ثم فإن تمسكه  بها األدوية 
بأن تلك األدوية تؤثر على عقله وعدم وعيه لما 
أن  يتعين  جوهرياً  الدفاع  هذا  كان  ولما  يقول، 
أهل  بمعرفة  حقه  وتقسطه  المحكمة  له  تعرض 
الخبرة في هذا الشأن، ما دامت قد عولت على 

الدليل المستمد من هذا االعتراف. 
حكم  أن  العليا  االتحادية  المحكمة  وأكدت 
الدفاع  هذا  أغفل  قد  دام  ما  االستئناف  محكمة 
فهو حكم مشوباً بالقصور واإلخالل بحق الدفاع 
الحكم  نقض  يتعين  ثم  ومن  نقضه،  يتعين  ما 
واإلحالة من دون حاجة إلى بحث باقي األوجه، 
النهاية  في  العليا  االتحادية  المحكمة  وقضت 

ببراءة المتهم.
وفي قضية أخرى حكمت محكمة االستئناف 
بجريمة  على شخص  الدولة  إمارات  إحدى  في 

مبلغاً  تتضمن  آخر   شخص  من  حقيبة  سرقة 
سنة  بالحبس  المتهم  عقاب  وطلبت  المال،  من 
اعتباراً من تاريخ توقيفه، مع حفظ حق الشاكي 
في المطالبة بالمسروقات أمام المحكمة المدنية، 
المحكمة  أمام  الحكم  هذا  في  المتهم  فطعن 
محكمة  بأن  مدعياً  الدولة،  في  العليا  االتحادية 
إنها  إذ  القانون  تطبيق  في  أخطأت  االستئناف 
أدانته بجريمة السرقة استناداً إلى أقوال الشاكي 
بها  يحيط  ضعيفة  أدلة  أو  وقرائن  المتناقضة 

الشك 
هذه  في  العليا  االتحادية  المحكمة  ورأت 
إلى  استند  االستئناف  أن حكم محكمة  القضية 
المتهم ساومه بإعطائه مبلغاً  الشاكي بأن  قول 
من المال نظير التنازل عن اتهامه له، وهذا يعد 
دليالً واهناً، ألن من حق أي إنسان أن يدفع عن 
نفسه أي اتهام وأن يحافظ على سمعته ويخاف 

من السجن. 
الحكم  عليها  اعتمد  التي  األدلة  أن  وأضافت: 
لمرتبة  ترقى  وال  واهية،  كانت  االستئنافي، 
الدليل اليقيني الجازم، الذي تطمئن إليه المحكمة 
االتحادية العليا، خصوصاً وأن مساومة المتهم 
للشاكي ال تعد دليالً يقينياً، بل هي دليل مشكوك 
ألنه  بالسرقة  المتهم  اعتراف  يفيد  وال  فيه، 
عن  الحضانة  تسقط  بالدليل،  الشك  أحاط  متى 
المتهم، ما يتعين معه إعادة القضية إلى محكمة 
االستئناف لنظرها من قبل هيئة مغايرة وإلزام 

الشاكي بالرسوم والمصروفات.
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قضايا و أحكام مرجعية

دولة  في  العليا  االتحادية  المحكمة  أيدت 
اإلمارات العربية المتحدة حق ابن في استعادة 
مقهى  يضم  عقار  عن  عبارة  وهو  أبيه،  إرث 
ومطبخاً، ويقع في إحدى إمارات الدولة، وكان 
من  طويلة  لفترة  العقار  بهذا  ينتفعون  آخرون 
الوريث،  البن  تسليمه  رفضوا  ولكنهم  الزمن، 
ومرور  الهادئة  بالحيازة  إليهم  آل  أنه  مدعين 

الزمن.
»ال  أنه  العليا  االتحادية  المحكمة  وأكدت 
المستمرة  الهادئة  القانونية  بالحيازة  إال  عبرة 
التبعية  العقاروالحقوق  ملكية  وأن  المستقرة، 
حق  عن  المتفرعة  الحقوق  أو  عليه  المترتبة 
بين  فيما  ذلك  كان  سواء  تنتقل  ال  الملكية 
المتعاقدين أم كان في حق الغير إال بالتسجيل«.

االبن  طالب  عندما  القضية،  تفاصيل  وتعود 
ومطبخاً،  مقهى  يضم  عقار  باستعادة  الوريث 
الدولة، مملوك له وقد  ويقع في إحدى إمارات 
ورفض  وفاته،  بعد  والده  من  باإلرث  إليه  آل 
المنتفعون بالعقار إخالءه، فأقام دعوى قضائية 
ضدهم، متهمهم باالستحواذ عليه من دون سند 

قانوني، ومطالباً بطردهم من العقار.
وتقدم المدعى عليهم بدعوى متقابلة التمسوا 
أصلياً  المدعي  ملكية  سند  بإبطال  الحكم  فيها 
االنتفاع  بإلغاء  الصادر  األمر  وإبطال  للعقار 
الكتساب  للعقار  ملكيتهم  وتثبيت  لهم  الصادر 

�صعد حممد �أبوزيد - باحث قانوين 

الملكية بالحيازة الهادئة ومرور الزمن.
وقضت المحكمة االبتدائية في اإلمارة نفسها 
بطرد المدعى عليهم من العقار محل النزاع مع 
إلزامهم بالمصاريف، ورفضت دعواهم الفرعية 

المقامة ضد المدعي.
المحكمة  قرار  عليهم  المدعى  فرفض 
االبتدائية، فنقلت القضية إلى محكمة االستئناف 
االستئناف  محكمة  وأيدت  نفسها.  اإلمارة  في 
المدعى  يرتض  فلم  االبتدائية،  المحكمة  قرار 
عليهم حكم محكمة االستئناف، فطعنوا فيه أمام 
المحكمة االتحادية العليا في اإلمارات مدعين أن 
»الحكم خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه، حين 
قضى بإثبات ملكية المدعي للعقار وطردهم منه 
من دون سند من القانون، مع اكتسابهم ملكية 
ومرور  والمستمرة  الهادئة  بالحيازة  العقار 

الزمان مما يستوجب نقضه.
ورفضت المحكمة االتحادية العليا في الدولة 
المقرر في  أن من  عليهم مؤكدة  المدعى  طعن 
والقانون  الغراء  اإلسالمية  الشريعة  أحكام 
ملكية  أسباب كسب  أن  السواء  على  اإلماراتي 
العقد  في  المتمثل  اإلطار  في  محددة  العقار 
والحيازة، وحق الفرد في إحياء األرض وحضت 
على إحيائها، إال أن ذلك مشروط بإذن اإلدارة 
الحاكم  إذن  كان  ولذا  والحاكم،  والسلطات 
العقار  استرداد  في  أحقيته  مع  وواجباً  مسبقاً 

إال  تكون  ال  والتي  والشفعة  العامة  للمصلحة 
في العقار، والضمان وجاء تفصيله في قانون 
المعامالت المدنية. وأضافت المحكمة االتحادية 
العليا أنه ال عبرة إال بالحيازة القانونية الهادئة 
المستمرة المستقرة، وأن ملكية العقار والحقوق 
المتفرعة عن  الحقوق  أو  عليه  المترتبة  التبعية 
الملكية ال تنتقل سواء كان ذلك فيما بين  حق 
المتعاقدين أم كان في حق الغير إال بالتسجيل، 
ويكون التسجيل في السجل ملزماً ودليالً قطعياً 
على ملكية العقار والحقوق العينية التبعية أو تلك 
المتفرعة عن حق الملكية، وعليه فإن خصائص 
العربية  اإلمارات  دولة  في  العقارية  الملكية 
المسجلة  غير  الحكومية  لألراضي  المتحدة 
لألفراد هي أن الدولة ممثلة بالحاكم وبالسلطات 
في  لألراضي  األصلية  المالكة  هي  المحلية 
اإلمارة بخالف األراضي المسجلة بالملك الحر 
لألفراد، والتي آلت إليهم بالميراث أو الشراء أو 
التصرف  في  الحرية  لهم  والذين  التخصيص، 
والدولة  المشرع،  الذي رسمه  اإلطار  في  فيها 
في  العامة  للخدمة  األرض  ترصد  التي  هي 
التصرفات  المختلفة، واعتبار تسجيل  وجوهها 
الوسيلة  األراضي  إدارة تسجيل  لدى  العقارية 
الشرعية  الصبغة  التصرف  إلعطاء  األولية 
القانونية، وأن التسجيــل العقــاري هو الوسيلة 
تجاه  العقارية  بالملكية  لالحتجاج  الوحيدة 

الحيازة القانونية للعقار 
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اآلخرين باعتبار أن سجل األراضي هـو الوسيلة 
األحكام  واعتبار  الملكية  هذه  إلشهار  الوحيدة 
العقارية  التصرفات  لتسجيل  وسيلة  القضائية 
العقاري وأداة إلعالن ملكية طالب  في السجل 
المطلوب تسجيلها، وإلعالن  لألرض  التسجيل 

حقه في تسجيل هذه الملكية«.
وتابعت المحكمة االتحادية العليا أن لمحكمة 
الموضوع كامل السلطة في تحصيل فهم الواقع 
األدلة  ذلك  في  بما  األدلة،  وتقدير  الدعوى  في 
الكتابية بما حوته من محررات رسمية أو عرفية 
عليها  رقيب  وال  والقرائن،  الشهود  وشهادة 
طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وأن 
حكم محكمة االستئناف في اإلمارة نفسها قد 
بالواقع،  وعلم  فهم  عن  الدعوى  بوقائع  أحاط 
بينات محصها،  فيها من  قدم  لما  حيث عرض 
طرفاها  ساقها  التي  كافة  الدفوع  واستعرض 
بااللتزام  نتيجة  إلى  خلص  ثم  ورداً،  إيراداً 
بحجية المحررات الرسمية التي لم يطعن عليها 
بالتزوير، واحترام الوضع الظاهر بثبوت ملكية 
وبإثبات  باإلرث،  إليه  آل  الذي  للعقار  المدعي 
الواقعة القانونية المتمثلة في بقاء العقار باسمه 
للمحكمة  األول  الحكم  وتأييد  غيره  دون  من 

االبتدائية في اإلمارة نفسها.
وتعليقاً على حكم المحكمة االتحادية العليا في 
هذه القضية نوضح أنه جاء موافقاً ومتفقاً مع 

الوقائع والمنطق والقانون في أحقية االبن في 
ميراث والده، وذلك حتى ال تضيع حقوق الناس 
بين مالك لعقار ومنتفع البد منه، وصحيح أن 
الحيازة الهادئة والمستقرة والتي تسمى )وضع 
ولكن  والشرعية،  القانونية  أهميتها  لها  اليد( 

وحدها ال تكفي إال بالتسجيل. 
وكان القانون رقم 19 لسنة 2005 في شأن 
ولكنه  العالقة،  هذه  حسم  قد  العقارية  الملكية 
عدل بالقانون رقم 2 لسنة 2007 الذي أصدره 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة »حفظه الله« في فبراير سنة 2007 
»التصرف«  تعريف  »يعدل  التعديل:  في  وجاء 
19 لسنة  القانون رقم  1 من  المادة  الوارد في 
»وفقاً  عبارة  بحذف  وذلك  إليه  المشار   2005

ألحكام قانون المعامالت المدنية«.
في  الوارد  »المواطن«  تعريف  يعدل  كما 
المادة 1 من قانون الملكية العقارية المشار إليه 
»المواطنون ومن حكمهم  التالي:  التعريف  إلى 
دولة  جنسية  على  حائز  طبيعي  شخص  وكل 
اإلمارات العربية المتحدة وفقاً ألحكام القوانين 
النافذة والشركات والمؤسسات المملوكة منهم 

بالكامل«.
على  نفسه  القانون  من   6 المادة  كما نصت 
التالي:ال تنتقل ملكية العقار وال الحقوق العينية 
المتفرعة عن  الحقوق  أو  عليه  المترتبة  التبعية 

حق الملكية سواء كان ذلك فيما بين المتعاقدين 
ويكون  بالتسجيل  إال  الغير  حق  في  كان  أم 
رقم  القانون  في  المحدد  السجل  في  التسجيل 
»3« لسنة 2005 المشار إليه ملزماً ودليالً قطعياً 
أو  التبعية  العينية  والحقوق  العقار  ملكية  على 
الملكية وحقوق اإليجار  المتفرعة عن حق  تلك 

طويل األمد.
من القانون نفسه اآلتي: وجاء في المادة رقم 

»7«
يسجل العقار أو حق االنتفاع أو المساطحة 
بأسماء الورثة بعد تقديمهم إعالماً شرعياً يثبت 
ميراثهم لمالك العقار أو المنتفع به أو صاحب 
للعقارات  بالنسبة  تبين  وإذا  المساطحة،  حق 
طبيعيين  أشخاص  بأسماء  ملكيتها  المسجلة 
المناطق  خارج  تقع  والتي  مؤسسات  أو 
االستثمارية أن أحد الورثة من غير المواطنين، 
متضامنين  الورثة  أو  الورثة  من  ألي  يجوز 
تعذر ذلك  فإن  السوقية،  بالقيمة  شراء حصته 
ببيع  أمر  القضاء الستصدار  إلى  اللجوء  فلهم 
من  األنصبة  واقتضاء  العقار  كامل  أو  نصيبه 

ثمن المبيع.
وبهذا التعديل القانوني تم وضع النقاط على 
بأنه  الجميع  المعدل  القانون  وألزم  الحروف 
من  البد  للملكية  القانونية  بالتصرفات  ليعتد 

التسجيل العقاري.
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اهتماماً  اإلمارات  لدولة  الرشيدة  القيادة  أولت 
فأكد  اإلماراتية،  المرأة  تمكين  على  بالعمل  واضحاً 
دعم  على  األخرى  والقوانين  اإلماراتي  الدستور 
الفرصة  إتاحة  وتم  االجتماعية،  والعدالة  المساواة 
والصحي  »التعليمي  األبعاد  جميع  في  للمرأة 
واالجتماعي واالقتصادي...إلخ«، بهدف تمكين المرأة 
جلي  بشكل  ذلك  وبرز  أدوارها،  أداء  من  اإلماراتية 
المجتمع  في  حدث  الذي  والتقدم  التطور  مدى  في 
المرأة من  عليه  لما حصلت  نتيجة  اإلماراتي، وذلك 
حقوق في جميع المجاالت، فحصلت على الخدمات 
التعليمية والمعرفية التي صقلت مهاراتها، وساعدت 
االجتماعية،  بأبعادها  التنمية  في  مشاركتها  على 

واالقتصادية،...إلخ. 
 لقد وضح مؤشر المعرفة العربي 2015 ؛ أن تمكين 
المرأة يعتبر شرطاً من شروط بناء اقتصادات قوية، 
واالرتقاء  وعدالً،  استقراراً  أكثر  مجتمعات  وإقامة 
واألسرة  والرجل  المرأة  حياة  جودة  بمستوى 
والمجتمع ككل؛ ألن تمكين المرأة يؤدي إلى ارتفاع 
مستواها التعليمي، وتحسين مستوى وعيها بحقوقها 
وواجباتها، وقدرتها على تحمل المسؤولية كشريك 
واألهم من  واألطفال.  األسرة  رعاية  الرجل في  مع 
ذلك، يصب هذا التمكين مباشرة في زيادة إنتاجيتها، 
وتحسين فرص استقاللها االقتصادي، ومشاركتها 

في الحياة العامة. 
الجنسين،  بين  التوازن  تحقيق  بـ:  يتعلق  فيما 
وتمكين النساء والفتيات فإن دولة اإلمارات العربية 
بالقراءة  اإللمام  نسبة  في  عالمياً  األولى  المتحدة 
والكتابة بين النساء والفتيات، وفق تقرير الفجوة بين 
الجنسين الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي. 
وأن دولة اإلمارات العربية المتحدة األولى عالمياً في 
التحاق المرأة في التعليم العالي، وفق تقرير الفجوة 
االقتصادي  المنتدى  عن  الصادر  الجنسين  بين 

العالمي. 
أوالً: الشيخ زايد ودعم المرأة اإلماراتية:

نلقي الضوء باختصار على بعض اإلجراءات التي 
اتخذها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
جميع  في  اإلماراتية،  المرأة  لدعم  ثراه«  الله  »طيب 
المجاالت، بداية من تشجيعها على االلتحاق بالتعليم، 
التي  العمل  مجاالت  لدخول  أمامها  المجال  وفتح 

تكون قادرة على العطاء فيها. 
ودوره  زايد  الشيخ  استراتيجية  قامت  حيث 
واسعاً  المجال  وإفساح  المرأة  تمكين  في  الريادي 
مجتمع  في  متميزة  مكانة  تحتل  بحيث  أمامها، 

د.عادل �لكردو�صي

خبري بوز�رة تنمية �ملجتمع يف �لإمار�ت

فلقد  الزمن،  عمر  من  وجيزة  فترة  خالل  اإلمارات 
االتحاد  قيام  منذ  المرأة  مسيرة  زايد  الشيخ  واكب 

حيث قدم لها كل الدعم والمساندة والرعاية.
على  مهمة  مكاسب  اإلمارات  في  المرأة  فحققت 
على  والحصول  للعمل،  والخروج  التعليم  صعيد 
عمليات  في  مشاركتها  وتأكيد  والحريات  الحقوق 
القيمة  اإلمارات يؤكد على  أخذ مجتمع  لقد  التنمية، 
الحضارية والتنموية لتعليم المرأة، كما أخذ المجتمع 
يدفع في اتجاه حقوق المرأة وتكافؤ الفرص وحث 
حركة  في  والمنتجة  الفاعلة  المشاركة  على  المرأة 
ال  التعليم  نسبة  كانت  أن  فبعد  االجتماعية.  التنمية 
تتجاوز 4% بين اإلناث المواطنات عام 1970، ارتفعت 
هذه النسبة إلى 30% عام 1975، وإلى 45% عام 1980، 

وبلغت نسبة 60%  عام 1985.
اإلماراتية  المرأة  تمكين  على  زايد  الشيخ  عمل 
بمنحها الكثير من الحقوق والضمانات منذ قيام دولة 
االتحاد في الثاني من ديسمبر 1971 وبرز ذلك في 

القوانين والتشريعات التي مكنت المرأة في التعليم 
والعمل. وتوليها العديد من المناصب القيادية. 
ثانياً: االستثمار في تعليم المرأة اإلماراتية:

أمامها  المجال  فتح  تم  اإلماراتية  المرأة  لتمكين 
لبناء قدراتها وصقل مهاراتها، وإفساح  التعليم  في 
المجال لها لالنضمام بمجاالت العمل ، والعمل األهلي 
والتعاونيات، والمساهمة في عملية التنمية المجتمعية 

واالستفادة منها وتحقيق التغيير.
لقد أكدت القيادة السياسية لدولة اإلمارات العربية 
المتحدة في »رؤية التعليم 2020« أن »االستثمار في 
المستوى  على  االستثمار  أنواع  أفضل  هو  البشر 
المجتمع  تنمية  أداة  الجيد هو  »التعليم  وأن  البعيد« 
ووسيلة صناعة نهضته«، على اعتبار أن قوة األمم 
لم تعد تقاس بما لديها من ثروات طبيعية، أو بفائض 
رأس المال، أو بعدد سكانها أو قوة جيوشها، ولكن 
التغيير  تصنع  ومبدعة  مفكرة  عقول  من  لديها  بما 

وتقود التطوير.

القيادة الرشيدة وتمكين المرأة اإلماراتية
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فالتعليم في الواقع هو الحاضن الذي تتكون من 
خالله القيادات العامة والخاصة، وتبنى فيه الكفاءات 
واألدبية.  والعلمية  الفنية  والخبرات  والمهارات 
التعليم  ويعتبر  والنمو.  التنمية  صانع  هو  فالتعليم 
على  كالهما  يركز  واحدة،  لعملة  وجهين  والتنمية 
االستثمار  إلى  لهما، ويهدف كالهما  البشر كمحور 
فالتعليم  خياراتهم.  وتوسيع  قدراتهم  وتنمية  فيهم 
األمم  وصانع  والمبتكر،  المبدع  اإلنسان  صانع 
المتميز  العقل  صانع  أنه  كما  الراقية؛  والشعوب 
الذي ينتج ثروة المعرفة التي تكون رأس المال بلغة 

االقتصاد الحديث.
االستثمارات  أفضل  من  اإلناث  تعليم  يعد  حيث 
التي يقوم بها المجتمع، فالتعليم يكسبهن المهارات 
المجتمع  داخل  مكانتهن  ويرفع  والتربوية،  العلمية 
وألن معظمهن يصبحن أمهات ويؤثرن في أطفالهن 
تأثيراً كبيراً في مجاالت الصحة والتغذية والخصوبة.
ثالثاً: القيادة الرشيدة على خطى اآلباء المؤسسين:
نبرز باختصار مدى اهتمام القيادة الرشيدة لدولة 
اإلمارات، في العمل على تمكين المرأة في المجاالت 
للدولة  المؤسسين  اآلباء  خطى  على  سيراً  كافة، 

واالستمرار في تمكين المرأة بجميع المجاالت.
بالنسبة للتمكين على مستوى المجتمع اإلماراتي، 
أشار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
افتتاح  عند  خطابه  في  الله«،  »حفظه  الدولة  رئيس 
دورة المجلس الوطني االتحادي في 12 فبراير 2007، 
اإلنتاجية  تعزيز  في  دورها  بجانب  التنمية  أن  إلى 
ودفع النمو وتحسين الدخل ورفع مستوى المعيشة، 
فإن نجاحها الفعلي يقاس بقدرتها على تعزيز قدرات 
اإلنسان وتمكينه من عيش حياة أكثر أمناً واحتراماً 

وحرية ومشاركة وعطاء في بيئة خالية من التهديد 
هو  وهذا  المنشود  التحول  جوهر  وهو  والمخاطر. 
الشيخ محمد  السمو  وأكد صاحب  التمكين.  مقصد 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن 
برنامج  طرح  فكرة  إن  دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس 
أن  أتوقع  أولى  مبادرة  النسائية  القيادات  إعداد 
تتلوها مبادرات مماثلة بهدف تمكين المرأة من تقلد 
دور  لتعزيز  سنتين  أو  سنة  خالل  قيادية  مناصب 
المرأة شريكاً كامالً للرجل في العمل والنجاح. كما 
الموظفات وتنمية  القيادية في  القدرات  أن اكتشاف 
ويحققن  قيادية  مراكز  يحتللن  كي  القدرات  هذه 
األولوية واجب على اإلداريين القياديين الرجال حتى 
لو تحققت األولوية عليهم أنفسهم. ال ينقص المرأة 
اللواتي  القياديات  بالنساء  حافل  وتاريخنا  شيء، 
وتطوير  الحضارة  صناعة  في  حاسماً  دوراً  لعبن 
المجتمعات وتعزيز اإلبداع، وأن المرأة في اإلمارات 
يمكن أن تقدم أكثر مما تقدمه اآلن بكثير إذا لقيت 

التشجيع المناسب.
باإلضافة إلى أن المرأة اإلماراتية حظيت باهتمام 
كبير منذ تأسيس الدولة. وقد زاد هذا االهتمام مؤخراً، 
حيث شهد عام 2006 قفزة نوعية في مجال إشراك 
المرأة في العملية السياسية عبر انتخاب امرأة ألول 
الوطني االتحادي، واكتمل  المجلس  في  مرة عضواً 
هذا التوجه بتعيين ثمان نسوة أعضاء في المجلس 
الوطني االتحادي بقرارات من أصحاب السمو حكام 
اإلمارات، وبهذا ضم المجلس الوطني االتحادي في 
تلك الدورة تسع نساء من بين )40( عضواً. ولإلعداد 
صدر   2019 االتحادي  الوطني  المجلس  النتخابات 
 2019 )1( لسنة  األعلى لالتحاد رقم  المجلس  قرار 

لالتحاد  األعلى  المجلس  قرار  أحكام  بعض  بتعديل 
تعديالت،  من  عليه  ورد  وما   2006 لسنة   )4( رقم 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  رئيس  قرار  وكذلك 
لسنة   )3( رقم  قرار  بتعديل   2019 لسنة   )1( رقم 
2006 وما ورد عليه من تعديالت، فيما تضمناه من 
أال تقل نسبة تمثيل النساء لإلمارة عن )50%( من 

ممثلي اإلمارة في المجلس.
فهي  المراكز،  جميع  اإلماراتية  المرأة  وتتبوأ 
نسبة  وتبلغ  االتحادي،  الوطني  المجلس  ترأست 
في  مشاركتها  نسبة  وتبلغ   ،%22 فيه  مشاركتها 
في  المعدالت  أعلى  من  وهي   ،%29 الوزراء  مجلس 
العالم، وبلغت نسبة مشاركتها في الوظائف القيادية 
ونسبة   ،%10 الدبلوماسي  السلك  وفي   ،%33 العليا 
تسهم  التي  الشركات  إدارة  مجالس  في  مشاركتها 
في  المرأة  نسبة  ووصلت   ،%15 الحكومة  فيها 
الوظائف الحكومية 66%، واألعمال الحرة 15%، وفي 
نسبة  وتبلغ   ،%30 والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع 
اإلناث في التعليم الجامعي 70%، ونجد المرأة تشارك 

في مجاالت العمل األخرى.
كل  الرشيدة  القيادة  اتخذت  لقد  القول؛  خالصة 
المرأة  التي تساعد على تمكين  التدابير واإلجراءات 
اإلماراتية، في جميع المجاالت وأبعاد الحياة، فنالت 
اهتماماً كبيراً تحت راية دولة االتحاد، ما أسهم في 
التعليم  مراحل  جميع  فتح  البداية  وكانت  تمكينها، 
لها  أتاح  ما  مهاراتها،  وبناء  قدراتها  لصقل  أمامها 
والخاص  العام  العمل  المشاركة في جميع مجاالت 
السياسية  المناصب  أعلى  وتبوأت  الدولة  في 
اإلماراتية  المرأة  بلغت  حتى  والقضائية،  واإلدارية 

مكانة وموقعاً متميزاً في الدولة. 
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الشرطة العالمية

في  الشرطة  أجهزة  أفراد  بين  شعور  يسود 
بهم،  المشتبه  مع  التعامل  بأن  المتحدة  الواليات 
شديد  أمر  عقلية،  اضطرابات  من  يعانون  الذين 
الصعوبة وبالغ الخطورة أيضاً· ففي حادثة شهيرة 
المدنيين  من  واثنان  آن جاكسون  الشرطية  لقيت 
قبل شخص  من  عليهم  نار  إطالق  إثر  مصرعهم 
سابقة  اتصاالت  لجاكسون  عقلياً·وكان  مضطرب 
مع المشتبه به، وحاولت مساعدته مع عائلته، إال 
تساعدها  لم  به  المشتبه  مع  السابقة  تجربتها  أن 
أن  ترى  كانت  والدته  إن  بل  معه،  التعامل  في 
أصبحت  حالته  وأن  منه  تمكن  العقلي  المرض 
الضوء  المأساة  هذه  سلّطت  وقد  منها·  ميؤوساً 
على األخطار الناجمة عن االتصال مع المشتبه بهم 
الذين يعانون من أمراض عقلية، كما أكدت الحاجة 
بالمعلومات  الشرطة  أفراد  تزويد  ضرورة  إلى 
والوسائل المناسبة للتعامل مع مثل هذه الحاالت 
وفي الوقت نفسه توفير أقصى درجات السالمة 
أنه  الشرطة  رجال  بعض  يرى  وقد  لهم·  واألمان 
أنهم  منطلق  من  اإلجراءات  هذه  لمثل  داعي  ال 

 999 - خا�ش

أطباء نفسيين، وال  أو  اجتماعيين  ليسوا موظفين 
يحتاجون لهذا النوع من التعلم، إال أن هذا الرأي 
معرفة  إلى  الشرطة  رجل  يحتاج  إذ  دقيق،  غير 
الكثير عن المرض النفسي حيث إنه بحكم طبيعة 
باألمراض  المصابين  مع  نفسه  سيجد  عمله 
قد يشكل خطراً  االتصال  هذا  إن  العصبية، حيث 
عليه وعلى من حوله·ووفقاً لتقرير المعهد الوطني 
 83 نحو  هنالك  فإن  العقلية،  للصحة  األمريكي 
مليون أمريكي أي نحو 20% من السكان يعانون 
من اضطرابات عقلية· ويتم تقسيم األمراض العقلية 
إلى فئات مختلفة تشمل اضطراب الحالة النفسية 
تشمل  حيث  والعقلية  العصابية  واالضطرابات 
النفسية االكتئاب، واالضطراب  الحالة  اضطرابات 
ثنائي القطبية، كما تشمل أعراض االكتئاب الحزن 
الغضب والنوم  المتواصل وانعدام األمل وسرعة 
المضطرب وانخفاض الطاقة وصعوبة التركيز· أما 
تقلبات  القطبية، فهو عبارة عن  ثنائي  االضطراب 
مزاجية حادة تتراوح ما بين االضطراب إلى المس، 
بعدم  أعراضه  الجنون، وتتصف  من  وهو ضرب 

الرغبة في النوم والشعور بالضعف وعدم القدرة 
بالخطأ،  االعتراف  وعدم  القرارات،  اتخاذ  على 
وتختلف هذه الحالة في مدة ودرجة تكيفها حيث 
ترتبط بالجينات، ولهذا فإن األعراض المتشابهة قد 
توجد بين أفراد األسرة الواحدة· ويتضمن العالج 
على  تعمل  التي  األدوية  من  العديد  تناول  عادة 
المريض، وعلى رجل  العصبية لدى  الحالة  تهدئة 
الشرطة أن يكون مجهزاً باألدوات التي يحتاج إليها 
للمحافظة على سالمته خالل تعامله مع أي شخص 
مريض عقلياً، فكل جزء من المعلومات يحصل عليه 
قد  أخرى  أداة  سيمثل  الموقع  إلى  وصوله  قبل 
يحتاج إليها، كما أن الجهاز الذي يعمل لديه يحتاج 
إلى التشجيع من أجل جمع أقصى ما يستطيع من 
العالقة،  ذي  الشرطي  إلى  وتحويلها  المعلومات 
فإنه سيجد  الحدث  إلى موقع  وفي حال وصوله 
هناك العديد من الشهود والمخبرين· ويجب معرفة 
طبيعة المرض الذي ُيعاني منه المشتبه به، ونوعية 
العالج الذي يتلقاه، ومتى كانت آخر مرة تناول فيها 
الدواء، وما هو سجله في ممارسة العنف، وهل في 

تحديات التعامل مع المرضى النفسيين
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حوزته أسلحة أو يسهل عليه الحصول عليها·كما 
إذا كان هذا الشخص لديه شيء  يجب معرفة ما 
المرض  أعراض  عنه  وُيخفف  باألمان  ُيشعره  ما 
العصبي، فمثالً إذا كانت هنالك رغبة في نقل هذا 
الشخص إلى مصحة عقلية، فيجب السماح له أن 
يأخذ معه دمية دب والتي قد تجعله هادئاً خالل 
الرحلة·الوسيلة األفضل لالتصال بشخص ُيعاني 
من مرض نفسي تتمثل في وجود ضابطي شرطة، 
مناسب  موقع  باتخاذ  األول  الضابط  يقوم  حيث 
لالتصال بينما ُيوفر الضابط اآلخر التغطية لضابط 
االتصال· ويجب أن يبقى كل من ضابط االتصال، 
وضابط التغطية على مسافة كافية من المشتبه به، 
بحيث يمكنهما اتخاذ أي رد فعل ُمناسب في حال 
تعرَّضا ألي تهديد من قبل المشتبه به، كما أن هذا 
األسلوب سيمنح المشتبه به شعوراً بأنه بعيد عن 
يتخذ  أن  التغطية  ضابط  ُمباشر·وعلى  تهديد  أي 
القوة  الستخدام  جاهزاً  خالله  من  يكون  موقعاً 
على  يعمل  أالَّ  نفسه  الوقت  وفي  الضرورة،  عند 
مع ضابط  التفاعل  عن  به  المشتبه  انتباه  صرف 
االتصال·ويجب أن يكون ضابط االتصال الوحيد 
الذي يتحدث إلى المشتبه به، فاألسئلة المطروحة 
على  سلبياً  تؤثر  قد  الشرطة،  ضابطي  قبل  من 
الحالة العصبية للمشتبه به·وفي حال عدم إمكانية 
توفر اثنين من ضباط الشرطة لمواجهة المشتبه 
به فإن على ضابط االتصال أن يستعين بدورية 

وبين  بينه  يفصل  مكان  في  تقف  بحيث  الشرطة 
لضابط  تغطية  بمثابة  ستكون  كما  به،  المشتبه 
يتصف  أن  االتصال  ضابط  على  االتصال·ويجب 
تعامله مع  ثابتاً خالل  بالهدوء وأن يكون صوته 
مثل··  جيدة  أسئلة  ُيوجه  أن  وعليه  به،  المشتبه 
هل رأيت طبيباً من قبل أو استشارياً؟ هل تعرف 
طبيعة المرض الذي ُتعاني منه، هل تم وصف أي 
عالج لك؟ هل اتبعت إرشادات الطبيب خالل تناولك 
هل  األخيرة؟  للمرة  الدواء  تناولت  متى  للدواء؟ 
تطلب  التي  األصوات  ماهي  أسلحة؟  أي  بحوزتك 
منك فعل شيء؟ ماهذه األسئلة التي يمكن طرحها 
المعالجة  حول  بالمعرفة  ممزوجة  تكون  والتي 
ستمنح  العصبية  باالضطرابات  الخاصة  الطبية 
ضابط الشرطة الكثير من المعلومات القيمة· ويجب 
خالل  بالمرونة  يتمتع  أن  االتصال  ضابط  على 
حال  ففي  عقلياً،  الُمضطرب  الشخص  مع  تعامله 
لألرواح  تعرضه  وهم  من  يعاني  الشخص  هذا 
الشريرة إذا لمس شخصاً ما، فإن على الضابط أن 
يعرض عليه ارتداء قفاز قبل وضع األصفاد حول 
الذين  الضباط  العديد من  أن  المالحظ  ومن  يديه· 
المضطربين  األشخاص  قبل  من  للقتل  تعرضوا 
عقلياً كان لديهم اتصال سابق بهم، وهذا يعني أن 
أنه  إدراك  ويجب  الطرفين،  بين  تتغير  قد  األمور 
في حال كان المشتبه به ُيواظب على تناول الدواء 
فإنه يمكن للضابط عندئذ أن يحل الموقف من دون 

اللجوء للقوة·
المشتبه به قد تناول  أنه في حال لم يكن   إال 
الشرطة  فترة طويلة فإن على ضابط  العالج منذ 
مختلفاً  شخصاً  عندئذ  سيواجه  أنه  يدرك  أن 
قبل،  من  شاهده  الذي  الشخص  عن  كامل  بشكل 
بل قد يصل األمر بهذا الشخص المضطرب عقلياً 
القول  ويمكن  الضابط·  ذلك  قابل  أنه  ينسى  أن 
أكثر  معلومات  الشرطة  ضباط  اكتسب  كلما  إنه 
السالمة  معدل  ازداد  كما  العقلية،  األمراض  عن 
الواليات  في  الشرطة  أجهزة  تقوم  لديهم·وعادة 
حول  المطلوبة  بالمعرفة  أفرادها  بتزويد  المتحدة 
تنفيذ برنامج فريق  العصبية عن طريق  األمراض 
»أنموذج  باسم  والمعروف  األزمات  في  التدخل 
ممفيس«، وهو برنامج شامل يضم أجهزة فرض 
من  وأفراد  العقلية  الصحة  من  وخبراء  القانون 
إزاء  متكامل  رد  خلق  إلى  يهدف  والذي  المجتمع 
هذا  أثبت  وقد  العقلية،  بالصحة  تتعلق  أزمة  أي 
البرنامج فعاليته في المجتمعات التي تقوم بتطبيقه 
بالشكل السليم·إن األشخاص المضطربين عقلياً هم 
جزء من المجتمع الذي أقسم رجال الشرطة على 
حمايتهم، ولهذا فإن الكيفية التي يتعامل بها ضباط 
الشرطة مع المرضى عقلياً ستؤثر ليس فقط على 
األفراد ذوي الصلة بالموقف، ولكن أيضاً وبشكل 
مباشر على التزام ومواقف أي ضباط يتعاملون مع 

حاالت مشابهة في المستقبل·
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علي ع�بيد �لهاملي
aliobaid4000@yahoo.com

ضفاف

تقول أغنية شعبية أمريكية:
بسبب مسمار سقطت حدوة الحصان..

وبسبب الحدوة تعثر الحصان..
وبسبب الحصان ُفِقد الفارس..

وبسبب الفارس خسرنا المعركة..
وبسبب المعركة سقطت المملكة

تلخص هذه األغنية مصطلح »تأثير الفراشة« أو »نظرية الفوضى« كما يطلق بعضهم عليها. وهي النظرية 
التي تصف الظواهر ذات الترابطات والتأثيرات المتبادلة والمتواترة التي تنجم عن حدث أول قد يكون بسيطاً 
في حد ذاته، لكنه يولّد سلسلة متتابعة من النتائج والتطورات المتتالية التي يفوق حجمها بمراحل حدث 
البداية، وبشكل قد ال يتوقعه أحد، وفي أماكن أبعد ما تكون عن التوقع. ويعبر مفسرو هذه النظرية عنها 
بشكل تمثيلي يقول: »إن رفرفة جناح فراشة في الصين قد يتسبب عنه فيضانات وأعاصير ورياح هادرة في 

أبعد األماكن في أمريكا وأوروبا وأفريقيا«.
كنت في بريطانيا عندما بدأ الحديث ينتشر عن ظهور نسخة جديدة من مرض كورونا في الصين. أول ما 
لفت نظري هو ارتداء الطلبة الصينيين للكمامات في مدينة »ليدز« البريطانية، حاضرة غرب مقاطعة يوركشير 
كما يطلق عليها. وألن أشهر ما تعرف به مدينة »ليدز« هما جامعتاها العريقتان »جامعة ليدز« وجامعة »ليدز 
بيكيت« فإن أعداداً غفيرة من الطلبة يقصدون المدينة لتلقي العلم فيها، ويشكل الصينيون نسبة كبيرة من 
هؤالء الطلبة، حيث تراهم منتشرين في المنطقة الجامعية بالمدينة، وفي شوارعها الرئيسة ووسط المدينة 

التي غدت تشكل مركزاً تجارياً وثقافياً لمنطقة الشمال اإلنجليزي.
منظر الطلبة الصينيين الذين كانوا يجوبون شوارع مدينة »ليدز« وهم يرتدون الكمامات، والذي كان ملفتاً 
للنظر مع بداية اإلعالن عن المرض الذي كان واحداً من األحداث التي حملها لنا العام الجديد 2020، وهو يهل 
علينا منذ اليوم األول منه كان له أثران، أولهما إيجابي إذا وضعنا في اعتبارنا أن هؤالء الطلبة قادمون من 
الصين مع بداية العام الجديد لبدء دراستهم، وهم بارتدائهم هذه الكمامات يحاولون حماية سكان »ليدز« من 
نقل فيروس الوباء إلى مدينتهم الوادعة، خاصة وأن فترة حضانة فيروس مرض كورونا الجديد تمتد من 
أسبوع إلى عشرة أيام، كما أنهم يحاولون بالطبع حماية أنفسهم من اإلصابة بالمرض، بعد أن رأوا معاناة 
بلدهم من هذا الوباء الفتاك. أما األثر السلبي فيتمثل في أن منظرهم وهم يرتدون األقنعة يبعث شيئاً من 
الخوف ربما يدفع الناس لتجنبهم واالبتعاد عنهم، خشية أن يكونوا حاملين للفيروس، وإن كان هذا لم يحدث 
ألن وعي الناس أكبر من أن يدفعهم إلى تصرف مثل هذا. ولكن يبقى على أي حال أن تأثير الفراشة موجود، 

وأن احتمال انتقال رفرفة جناح الفراشة من الصين إلى مدن بعيدة في العالم قائم، وأن النظرية صحيحة.
المثال اآلخر المشهور الذي يصور فكرة أن سلوك النظام المتحرك يعتمد على فروقات بسيطة في مراحله 
األولى عند الحديث عن نظرية تأثير الفراشة هو مثال الكرة. إذ عند وضع كرة ما في أعلى تلة ما يمكن أن 
تتدحرج في أي اتجاه بناء على فروقات صغيرة في موضعها األول. وقد تم توظيف هذا المصطلح في الكثير 
من الكتابات واألعمال األدبية، حتى إن الشاعر الفلسطيني الشهير محمود درويش أطلق اسم »أثر الفراشة« 
على أحد دواوينه الذي تضمن قصيدة بهذا العنوان، ورحل محمود درويش بينما بقي ذلك البيت »أثر الفراشة 
ال يزول..« معلقاً في أحد جنبات متحفه الواقع في حديقة البروة بمدينة رام الله الفلسطينية شاهداً على أن 

الشاعر يذهب والشعر يبقى.
لو عطس رجل في الصين اليوم المتد تأثير عطسته إلى مناطق كثيرة من العالم. لذلك توحد العالم كله 
ضد مرض كورونا الجديد، وتضافرت الجهود من أجل محاصرته وتقليل خسائره وحماية الناس من آثاره 
المدمرة، خاصة وأن العالم أصبح قرية صغيرة، ليس من زاوية المصطلح الذي يردده اإلعالميون دائماً هذه 
المرة، وإنما من الزاوية التي ينظر من خاللها األطباء والقائمون على حماية البشر من األمراض واألوبئة 

الفتاكة.
منظر الطلبة الصينيين وهم يجوبون شوارع مدينة »ليدز« البريطانية مرتدين الكمامات كان مبهجاً، رغم 

ارتباطه بالوباء، ألنه يرسل رسائل إيجابية كثيرة، ويدل على وعي يفتقده بعضهم أحياناً.

لو عطس رجل في الصين
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رحلة إلى العراقرحلة إلى العراق
))33 من  من 33((

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

أبوظبي.

وبعد أن أنهى المؤلف حديثه عن مدحت باشا 
وصفه  عن  بالحديث  انتقل  العثماني.  والحكم 

للمدينة فقال:
مناسباً،  التوقيت  يكن  ولم  بغداد  إلى  »وصلت 
فقد كان وباء الكوليرا قد انتشر مرة ثانية ولكن 
األولى.  المرة  في  عليها  كان  التي  بالدرجة  ليس 
ولكنه كان كافياً لشل الحركة وحمل جزءاً كبيراً 
إلى  واللجوء  منازلهم  مغادرة  على  السكان  من 
أسوار  خارج  عجل  على  صنعت  وبيوت  خيام 
المدينة،  سكان  عدد  تحديد  يصعب  لذا  المدينة، 
إال أنني اعتقد وبدون مبالغة أن عدد نفوس بغداد 
سنة  وفيها  نسمة،  ألف  مئتي  قرابة  وضواحيها 
وشيعة ويفوق عدد اليهود عدد المسيحيين، وقد 
ازداد عدد المسيحيين إلى ما بين ثمانية وعشرة 
من  الكثيفة  الكلدانيين  هجرة  بسبب  وذلك  آالف، 
المناطق المجاورة للموصل، وينقسم المسيحيون 
وأرمن  الكاثوليكي  المذهب  يتبعون  أرمن  إلى 
يتبعون المذهب الغريغوري، ومن بينهم عدد قليل 
الجنسية  يحملون  الذين  الالتين  المسيحيين  من 
المرتبطين  والكلدانيين  واليعقوبيين  السورية 
بروما. أما اليهود فيبلغ عددهم قرابة أربعين ألفا 
يعيشون حياة تطغى عليها الفاقة والقذارة، ولكن 
ديفيد  السير  اإلنجليزي  المال  اشتهر منهم رجل 
ساسون. ويقع الحي اليهودي في الشرق والشمال 
مركز  في  فيعيشون  المسيحيون  أما  الشرقي. 
المدينة، والمسلمون يقيمون في النصف الشمالي 
والجزء الجنوبي منها. وهناك جالية كردية كبيرة 
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عهد  آثار  أما  الشرقي.  الجنوب  في  العمال  من 
الدولة العباسية فقليلة، وذلك بسبب النكبات الثقيلة 
التي تعرضت لها بغداد على مدى تاريخها. وأهم 
كان  الذي  المبنى  هو  جيدة  حالة  في  الزال  أثر 
سابقاً المدرسة المستنصرية، وهناك كتابة عربية 
هو  المدرسة  شيد  الذي  أن  على  تنص  عريضة 
إلى سنة  بالله، ويعود عهدها  المستنصر  الخليفة 
630هـ - 1232م. وهناك أثر آخر من العهد نفسه 
وهو مئذنة سوق الغزل وهي تمثل أعلى مبنى في 
المدينة، وقد شيدها أيضاً المستنصر بالله، وكان 
ذلك بعد ثالث سنوات من بناء المدرسة ثم يوجد 
األسواق،  حي  في  األرطمان«  »خان  يسمى  خان 

وهو اآلخر ُشيّد في عهد العباسيين.
يوجد  األعظمية  منطقة  ففي  األضرحة،  أما 
767م،  عام  توفي  الذي  حنيفة  أبي  اإلمام  ضريح 
المذهب  مؤسس  وهو  األعظم،  باإلمام  ويلقب 
الحنفي أكبر المذاهب اإلسالمية األربعة، وحيث إن 
العالم التركي بكامله يتبع هذا المذهب، فإن ضريح 
القومية  المقدسات  من  نوعاً  يعتبر  حنيفة  أبي 
لألتراك، وقد شن السلطان مراد حملته على بغداد، 
الضريح  انتزاع  األولى  بالدرجة  تهدف  وكانت 

المقدس من أيدي الفرس.
بن  أحمد  اإلمام  قبر  يوجد  أيضاً  بغداد  وفي 
على  ويقع  241هـ855-م  سنة  توفي  الذي  حنبل 
حنبل  بن  أحمد  وكان  دجلة،  من  الغربي  الجانب 
يتمتع بسمعة عظيمة، حتى يقال إن ثمانمائة ألف 
أسسه  الذي  المذهب  لكن  جنازته،  شيعوا  رجل 
مقارنة  التابعين  من  أقل  بعدد  يحظى  الرجل  هذا 

بالمذاهب األخرى.
وقبالة قبر أبي حنيفة على الضفة الغربية من 
نهر دجلة، يقع المكان الذي يحظى بتقديس كبير 
من الشيعة، إذ هناك ضريح اإلمام موسى الكاظم 
الذي أعدم في سنة 185هـ - 801م، وإلى جواره 
قبر حفيده محمد الجواد، والمسجد مشيد بطريقة 
غاية في اإلبداع، فالقبة واألقسام العليا من المآذن 
مغلفة بصفائح من الذهب بحيث يستطيع الغريب 
القادم من الصحراء رؤيتها من بعد أميال عديدة، 
ولم  الخزف.  قطع  بأجمل  مزينة  العالية  والبوابة 
يسمح التطرف الشيعي ألي أوروبي بالدخول إلى 

هذا المسجد.
عبد  الشيخ  ضريح  يوجد  أيضاً  بغداد  وفي 
التي  القادرية  الطريقة  مؤسس  الجيالني  القادر 

والهند  سورية  في  اآلالف  بمئات  أتباعها  يوجد 
الوسطى،  أفريقيا  أجزاء  وبعض  أفريقيا  وشمال 
ويحج إلى هذا المكان عدد كثير من الهنود، علماً 
أشراف  نقيب  هو  الضريح  هذا  على  الموكل  بأن 
بغداد وهو السيد سليمان وقد زرته فوجدت فيه 
بغداد  في  وجودي  وخالل  ومحترماً،  طيباً  رجالً 
السيد  أخوه  األمر  فتولى  الله،  رحمة  إلى  انتقل 

عبدالرحمن.
أما األثر اآلخر، وهو الذي يتميز بشهرة كبيرة 
زوجة  زبيدة  السيدة  ضريح  فهو  أوروبا،  في 
الخليفة هارون الرشيد، ويقع في إحدى الضواحي 
الغربية، وإلى جواره يوجد ضريح الشيخ معروف 
أن  الباب  على  الموجودة  الكتابة  الكرخي، وتشير 
المسجد يعود إلى سنة 612هـ - 1250م. وفي جامع 
وعلى  عليها  يشرف  مهمة  مكتبة  توجد  المرجان، 
السيد  هو  بغداد  علماء  أكبر  من  واحد  المدرسة 
لقمان أفندي، ويعود تاريخ بناء المسجد إلى عام 
758هـ - 1356م. وفي بغداد ست كنائس مسيحية، 
كلدانية  وكنيسة  الكرمليين  للرهبان  كنيسة  هي 
وكنيستان  كاثوليكية  وكنيسة  يعقوبية  وكنيسة 
البروتستنتي فيعقد في  القداس  أما  غريغوريتان. 
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أسواق  أما  اإلنجليزية.  التبشيرية  البعثة  قاعات 
ودمشق  القسطنطينية  أسواق  تنافس  فهي  بغداد 
من حيث جمال وإبداع المباني ويتميز قسم كبير 
جنسيات  جميع  وتوجد  الكبير،  باتساعه  منها 
الذين  التجار  ضمن  الفرس  خاصة  الغربية  آسيا 
في  وتكثر  بغداد.  أسواق  في  نشاطهم  يمارسون 
هذه األسواق المصنوعات األوروبية والمصنوعات 
الذي  للنسيج  العسكري  المصنع  مثل  المحلية، 
ويعمل  العثماني،  السادس  الجيش  كامل  يزود 
مصنع الجلود على تغطية الحاجة منها. إن ثروة 
سكان بغداد غير قليلة إذ يعتبر بعض الشيعة من 
ذوي الثراء الكبير، أما المهارات التجارية فيبدو أن 
النصارى واليهود ال يتفوقون على المسلمين في 
مجال التجارة، ومنذ سنة 1894 استقرت في بغداد 
لذلك  بوتمان«  »بيرك  ألمانية هي شركة  مؤسسة 
يزداد االستيراد من ألمانيا سنة بعد سنة، ويتولى 
المعامالت  العثماني  المصرف  فروع  من  فرع 
المصرفية المتعلقة بالنشاطات التجارية. وفي بغداد 
يوجد خط مالحة السفن التجارية لنقل البضائع من 
البصرة إلى بغداد عن طريق نهر دجلة، وقد حصلت 
البحرية،  للمالحة  »لنج«  شركة  االمتياز  هذا  على 

ولديها سفينتان هما الخليفية والمجيدية.
يوم  أشدها  فتبلغ  بغداد،  الحياة في شوارع  أما 
الجمعة، ففي ذلك اليوم يتوافد عدد كبير من البدو 
لشراء لوازمهم، لذلك ينتشر في الشوارع خليط من 
االجتماعية  الطبقات  فيها  تتجلى  المختلفة  األزياء 
والمذاهب العقائدية ويلبس الحضري المسلم قفطاناً 

ذا حزام وعباءة على كتفه وعمامة رأس.
فيختص  »كشيدة«  المسمى  الرأس  غطاء  أما 

التجار  بعض  ويفضل  الفرس.  خاصة  التجار،  بها 
الذين يتعاملون مع البدو، اللبس البدوي أي الكوفية 
من  خليطاً  فيلبسون  المسيحيون،  أما  والعقال. 
األزياء، أما القادمون من جهة الموصل فيلبسون 
اليشمك األحمر ويطلق عليهم »تلكيفي« نسبة إلى 
قرية »تل كاف«، وهي موطن األغلبية منهم. هذا 
في  فشيئاً  يتفشى شيئاً  األوروبي  الزي  بدا  وقد 
عيد  صادف  وقد  المسيحيين  بين  خاصة  البالد 
ميالد السلطان عبد الحميد أثناء إقامتي في بغداد، 
فتم االحتفال بهذه المناسبة رغم الكوليرا بتنظيم 
استعراض حضره جمع غفير من الناس وظهرت 

فيه القوات العسكرية بموقف مشرف جداً.
األوروبية  والقنصليات  األوروبيون  أما 
الموجودة في بغداد. فهناك نحو خمسين شخصاً، 
تزاوج  من  ولدوا  الذين  من  مشابه  عدد  وهناك 
البلد،  أهل  من  المسيحيين  بنات  من  األوروبيين 
وتقيم بعض هذه العائالت األوروبية في بغداد منذ 
عدة أجيال. وفي الفترة التي زرت فيها بغداد، كان 
بال  األول  الدور  يلعب  اإلنجليزي،  العام  القنصل 
منازع من بين جميع ممثلي الحكومات األوروبية 
في المدينة. وكان يشغل ذلك المنصب العقيد تايلر 
ويعيش في أحد أفخم المنازل على مقربة من النهر 
ويتولى الحراسة خمسة عشر بحاراً هندياً وسفينة 
تعود إلى البحرية الهندية يبلغ عدد بحارتها نحو 
ستين جندياً. أما القنصل الفرنسي الذي لقيته فهو 
باحث في الحضارة اآلسيوية. وقد فتحت الواليات 
المتحدة األمريكية منذ بضع سنوات قنصلية في 
أحد  تمثل  بابل  في  حفرياتها  أن  شك  وال  بغداد 
األسباب في فتح القنصلية. أما الفرس فلهم قنصل 

عام ويعتبر منصبه من أكثر المناصب التي تسندها 
الحجاج  رعاية  هي  ومهامه  طهران  في  الحكومة 
يدفن  حيث  المقدسة،  األماكن  إلى  يذهبون  الذين 
هناك عدد كبير من الشيعة الذين يريدون أن يكون 
المقدسة.  الشخصيات  من أضرحة  مثواهم قريباً 
أما القنصلية األلمانية فقد فتحت أبوابها عام 1894، 
من  حديد  سكة  خط  مد  بموضوع  مهتمة  وهي 
اسطنبول إلى بغداد، وهو المشروع الذي سيعود 
استراتيجية  أهمية  وله  تركيا  إلى  كثيرة  بمنافع 
الشرقية  بالحدود  العثمانية  اإلمبراطورية  لربط 
والرقابة  السلم  وفرض  نفوذها  لترسيخ  البعيدة 
على مختلف األجناس، ومن الممكن أن يكون إتمام 

مد هذا الخط ال يتعدى مسألة وقت.
وطيلة  أنني  فهو  بحثي،  به  اختم  أن  أود  ما  أما 
منتشراً،  الكوليرا  وباء  كان  بغداد  في  مدة وجودي 
بزيارتي  يتعلق  فيما  مصاعب  لي  سبب  وقد 
للمدينة، إذ لم تكن لتنقضي ليلة من دون أن نسمع 
المنازل  من  تتعالى  النساء  لنواح  الحادة  األصوات 
قد  المروع  الوباء  بأن  إيذاناً  ذلك  وكان  المجاورة، 
ذهب بضحية جديدة. لذلك فإن الموظف الذي كلفه 
على  بها  يقوم  كان  بمرافقتي،  اإلنجليزي  القنصل 
بها صباحاً  أقوم  كنت  التي  الزيارات  أثناء  مضض 
الكوليرا،  أصابها  التي  الشعبية  األحياء  عبر  ومساًء 
وكنا أثناء جوالتنا نالقي بانتظام مآتم الموتى إلى 
مثواهم األخير على نعش مفتوح ال يسترهم إال غطاء 
والحي  المسيحي  الحي  أزقة  بعض  وكانت  بسيط، 
الحياة ألنهم هربوا منها.  من  اليهودي خالية تماماً 
أما المسلمون فكانوا يواجهون الخطر بقدر أكبر من 

الالمباالة انطالقاً من إيمانهم بالقضاء والقدر.

شريك االبتكارمنظمة داعمة رسميةمنظمة داعمة رسميةشريك حكومي رسمي

شريك ا�من الرقميشريك الذكاء االصطناعي

منظمة داعمة رسميةشريك التكنولوجيا المتقدمة

شريك الحلول االَمنةشريك التحول الرقمي

مجاالت
مؤتمرات مجانية3 متخصصة

الدخول 
برامج ل�بتكار والذكاء

االصطناعي  500+ شركة عارضة 47

�ن ا�من الوطني
 مســؤولية الجميع

أدنيك، أبوظبي، ا�مارات العربية المتحدة
17 – 19 مارس 2020

 

isnrabudhabi.com SCسجل حضورك األن
A

N
 M

E

issue591.indd   66issue591.indd   66 27/02/2020   8:24 AM27/02/2020   8:24 AM



شريك االبتكارمنظمة داعمة رسميةمنظمة داعمة رسميةشريك حكومي رسمي

شريك ا�من الرقميشريك الذكاء االصطناعي

منظمة داعمة رسميةشريك التكنولوجيا المتقدمة

شريك الحلول االَمنةشريك التحول الرقمي

مجاالت
مؤتمرات مجانية3 متخصصة

الدخول 
برامج ل�بتكار والذكاء

االصطناعي  500+ شركة عارضة 47

�ن ا�من الوطني
 مســؤولية الجميع

أدنيك، أبوظبي، ا�مارات العربية المتحدة
17 – 19 مارس 2020

 

isnrabudhabi.com SCسجل حضورك األن
A

N
 M

E

issue591.indd   67issue591.indd   67 27/02/2020   8:24 AM27/02/2020   8:24 AM



زمان الوصلتحقيق

د. محمد رضوان الداية
كاتب وأستاذ 

األدب األندلسي والمغربي

العدد 559 يوليو 682017 العدد 591 مارس 682020

زمان الوصل

د. محمد رضوان الداية
كاتب وأستاذ 

األدب األندلسي والمغربي

بعد  لألدب  الثاني  الطرف  هو  الفني«  »النثر 
والنقاد  واألدباء  الشعر.  وهو  األول  الطرف 
يميلون إلى العناية بالشعر والشعراء أكثر من 
عنايتهم بالنثر الفني، وهو متشعب بين الترسل 
والخطابة وسائر أنواع النثر األخرى. ومن هنا 
قلت المؤلفات التي تدرس النثر وفنونه وتطوره 
وأعالمه، وتنقل مختارات من عيون تلك اآلثار 

الفنية.
ومن الكتب التي اهتمت بالنثر الفني وأنواعه 
كتاب  رجاله  أبرز  على  والتنبيه  وخصائصه، 
الكالم«  صنعه  »إحكام  مؤلفه  سماه  أندلسي 
صنعة  تقابل   - النثر  أي   - الكالم«  و»صنعة 

النظام، أي: الشعر.

»1«
تعادل  الجاهلي  العصر  في  الخطابة  كانت 
الشعر في أهميته اإلعالمية واإلبداعية، وكانت 
الفني األخرى أقل أوجاً، كالحكم  النثر  عناصر 
واألمثال واألقوال وما شابه ذلك، وفي العصر 
اتسع  النبوي«  العصر  من  »ابتداء  اإلسالمي 
احتاج  ما  وسرعان  ل  الترسُّ بفن  االهتمام 
النثر  وتطور  والمترسلين،  الكتّاب  إلى  األمر 
الفني تدريجاً حتى بلغ درجة عالية في العصر 
إلى  جنباً  والشعر  الفني  النثر  وساد  األموي. 
والحكايات  واألمثال  والرسائل  الخطب  جنب: 
والقصص، ومع تسلسل عصور األدب ظهرت 
»المقامة« والمقالة والسيرة الذاتية، وزاد العصر 
الحديث التفنن في القصة والرواية والمسرحية.

الفني  النثر  إلى  هي  العملية  الناس  وحاجة 
أميل منها إلى الشعر. واستطاعت العناية بالنثر 

أساليب  تتشكل  وأن  عظيماً،  رقياً  به  ترقى  أن 
مختلفة جديدة تالئم كل نوع من أنواع اإلبداع 

في جوانب النثر.
العصر  يعرف  أن  المدقق  القارئ  ويستطيع 
الذي صدر فيه النص األدبي المقروء من خالل 

خصائصه وأسلوبه ومزاياه.

»2«
عبد  بن  محمد  القاسم  أبو  درس  حين 
الهجري  السادس  القرن  في  الكالعي  الغفور 
ذكر  الفني«  النثر  »أنواع  الكالم  ضروب 
السلطانية،  الديوانية-  الرسائل  »وفيه  الترسل 
األصدقاء  »اإلخوانية مع  الشخصية  والرسائل 
والحكم  والخطبة  والتوقيع،  شابههم«،  ومن 
والمعميات،  المرسلة،  واألمثال  المرتجلة، 
اليوم  وبلغة  التعمية،  على  القائمة  »النصوص 
والتوثيق  والحكايات،  والمقامات،  المشفرة«، 
»كتابة المواثيق والعهود، ومنها: التأليف، وهو 
العصر  في  التفنن  في  الذروة  بلغ  واسع  باب 
العباسي في المشرق وفي األندلس والمغرب«.

من  األدبية  األنواع  هذه  خضعت  وقد 
بـ»التطور  حديثاً  يعرف  صار  لما  النثر  فنون 
والنقاد  األدباء  من  نفر  والحظ  والتجديد«، 
الكتابة  أساليب  في  التطور  هذا  والبالغيين 
التي  والفنية  األدبية  والخصائص  والخطابة، 
يستطيع  هنا  ومن  التطور.  ذلك  في  أسهمت 
القارئ إذا تزود بمالحظاتهم أن يرد النص الذي 
يقرؤه إلى عصره الذي أٌنشئ فيه. وأسهم هذا 
المبدعين  أساليب  تلوين  في  والتجديد  التطور 
في مجال النثر الفني على امتداد عصور األدب 

العربي.
»3«

كتاب »إحكام صنعة الكالم« أحد هذه الكتب 
المختلفة،  أنواعه  النثر في  التي رصدت حركة 
وقد أضاف مؤلف الكتاب »محمد بن عبد الغفور 
ألقاب ألنواع  مهماً وهو وضع  الكالعي« شيئاً 
األساليب متدرجة مع الزمن من جهة، ومؤتلفة 

مع الخصائص النوعية.
»إشبيلية«  من  أسرة  أفراد  أحد  والمؤلف 
وكان  ملحوظ.  أثر  لها  وكان  بالعمل،  اشتغلت 
الكالعي  ُعني  وقد  مؤلفاً.  شاعراً  كاتباً  أديباً 
المعري  العالء  وأبي  المتنبي،  الطيب  بأبي 
من  األندلس  رجال  من  وبعدد  المشارقة،  من 
معاصريه، ومن السابقين عليهم. ومن مؤلفاته:

١- الساجعة والغريب »أي الحمامة والغراب« 
وهو معارضة ألبي العالء في كتابه: »الصاهل 

والشاحج« أي الحصان والحمار.
٢- والسجع السلطاني، وهو أيضاً معارضة 

»تقليد ومحاكاة واتباع« للمعري.
للمعري  »معارضة  اإلصالح  خطبة   -٣

أيضاً«.
٤- االنتصار ألبي الطيب »المتنبي«.

٥- ثمرة األدب.
٦- إحكام صنعة الكالم.

ومن شعره: تركت التصابي للصواب وأهله
مر مر للسُّ           وبيض الطلى للبيض والسُّ

مدامي مدادي والكؤوس محابري
            وندماي أقالمي ومنقلتي شعري!

فهذا منهج حياة: ترك االلتفات إلى الحسان، 
واستغنى عن جمال البيضاء »بالسيوف البيض« 

فنون النثر ومذاهبه
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وجمال السمراء للرماح السمر. ثم قال: خمرته 
هي حبر الكتابة، والكؤوس هي المحابر »جمع 
المحبرة: دواة الحبر« والندامى أقالمه، والنقل: 

أشعاره!!
الكالم،  صنعة  إحكام  آثاره:  من  بقي  وقد 

ونقول من بعض كتبه األخرى وإشارات إليها.
545هـ«  نحو  »توفي  شاباً  الكالعي  وتوفي 

وقد أدرك دولتي: المرابطين والموحدين.

»4«
الفصاحة  عن  بمقدمات  كتاب  الكالعي  بدأ 
والحديث  الكريم  الكتاب  من  مستفيداً  والبيان 
الشريف، وفاضل بين الشعر والنثر، ونقل من 
أقوال العلماء، وقال هو إلى جانب النثر، ونقل 
اختالف  فذكر  األدب«  »ثمرة  كتابه:  من  شيئاً 
النثر،  وتفضيل  الشعر  تفضيل  بين  الناس 
واعترف بأن الشعر لتزينه بالوزن والقافية أكثر 
لصاحبة،  وزينة  »انتشاراً«،  وسيرورة  جماالً 
ولكن النثر، كما قال: »أسلم جانباً وأكرم حامالً 

وطالباً«، واستمر في تفضيل النثر.
الجيّد  الشعر  إن  قوله:  آرائه  لطائف  ومن 
والكتابة البارعة ال يجتمعان في رجل واحد »إال 

في ما ندر« وعّد الكالعي هذا الملمح من فضائل 
النثر الفني.

وحث الكالعي من يريد إتقان فن الكتابة أن 
على  يطلع  وأن  واألدبية  اللغوية  ثقافته  يحكم 
البالغة  علوم  يتقن  وأن  المبدعين،  الكتّاب  آثار 
ليتحكم في كتابة الرسالة أو إعداد الخطبة وما 
شابه ذلك من األغراض. وزاد أمراً إضافياً، فقد 
نصح الكاتب باستجادة أدوات الكتابة من الورق 
الكتابة  إتقان  على  يساعده  ما  وكل  واألقالم 

شكالً وموضوعاً.

»5«
واستعرض المؤلف تطور األساليب العربية، 
وهو تطور يشمل الشعر والنثر، ولكن لكل نوع 

من الشعر والنثر خصائصه وأحواله.
الفنية  الكتابة  من  األولى  المرحلة  وسمى 
باألسلوب العاطل. والمراد بالعاطل أي الخالي 
من السجع والمحسنات البالغية األخرى، قال: 
تحليته  لقلة  بالعاطل  النوع  هذا  سمينا  وإنما 
األصل،  النوع هو  والفواصل. وهذا  باألسجاع 

والتجمل بكثرة السجع فرع طارئ عليه.
األسلوب  بمرحلة  الثانية  المرحلة  وسمى 

المحسنات«،  ببعض  يتحلى  »الذي  الحالي 
الحالي ألنه حلي  النوع  قال: وإنما سمينا هذا 
التمثيل  العبارة ولطف اإلشارة وبدائع  بحسن 
واالستعارة. وجاء فيه من األسجاع والفواصل 
الكالعي  وسمى  العاطل،  باب  في  يأت  لم  ما 
بالمصنوع،  الثالث  النمط  أو  الثالثة  المرحلة 
ُنمق  ألنه  المصنوع  النوع  هذا  وسمينا  قال: 
بالتصنيع، ووشح بأنواع البديع، وُحلّي بكثرة 
يلذ  ما  له منها  الفواصل واألسجاع واستجلب 

في القلوب ويحسن في األسماع.
وسمى المرحلة األخيرة من تطور األساليب 
بنوع المرّصع، قال: وسمينا هذا النوع المرّصع 
ألنه ُرّصع باألخبار واألمثال واألشعار وروايات 
والسالم،  الصالة  عليه  النبي  وأحاديث  القرآن، 
إلى غير ذلك من النحو والعروض، وحّل أبيات 
القريض، أي إيراد معاني أبيات الشعر المختارة 

منثورة نثراً فنياً.
النثر  فنون  في  الكتاب  أساليب  واستمرت 
آخذة من تلك األنواع: كل كاتب يختار لنفسه ما 
يراه مالئماً. وقد يغلب نمط من األنماط بتقليد 
بعض الكتاب بعضاً مجاراة لذوق العصر الذي 

هم فيه. 
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شباب هذا البلد هم ثروته 
احلقيقية.. واحلفاظ على هذه 
الثروة البد أن يأتي في مقدمة 
األهداف التي ينبغي أن نحرص 

عليها، وأن تتكاتف جميع 
اجلهود من حولها .. وظهور 

حاالت انحراف بني بعض من 
هؤالء هو مؤشر له خطورته، 
خاصة وأن هذه الظاهرة التي 

لم تكن تثير اخملاوف منذ سنوات 
قليلة قد أصبحت اآلن من 

القضايا التي تشغل االهتمام، 
بحثاً عن أسبابها وسبل 

التصدي لها. واجتاه الدولة إلى 
إنشاء مؤسسة لرعاية األحداث 

الذين اجنرفوا إلى االنحراف هو 
أمر تستوجبه الضرورة.. 

مختارات مما نشرته مجلة
»الشرطة« خالل عقودها 

األربعة املاضية

إعداد: موزة احلمادي

األرشيف

يتوجه وفد من وزارة الداخلية برئاسة المقدم حميد 
إلى  بالوزارة  والتدريب  التخطيط  عام  مدير  علي سيف 
االطالع  خاللها  يجري  رسمية  بمهمة  للقيام  فرنسا 
على أنظمة العمل في إدارات وأقسام الشرطة الفرنسية 
واستطالع مختلف أنشطتها والتعرف على إمكانية إيفاد 
للدراسة  فرنسا  إلى  الضباط  من  تخصصية  دورات 
من  اعتباراً  أسبوعين  لمدة  الزيارة  وتستمر  والتدريب. 

1981/3/1 ويتضمن البرنامج الخاص بها:
االطالع على التنظيم العام لوزارة الداخلية والشرطة 
ومناهج  الشرطة  مدارس  نظم  ودراسة  فرنسا،  في 
التدريب فيها ويشمل هذا زيارة مدرسة مفتش الشرطة 
ودراسة  األمن،  تدريب حراس وضباط  مواقع  وزيارة 
نظم السير والمرور، ويشمل هذا نظم السير والمرور 
المتبعة في  األنظمة  المدن، حيث يتم االطالع على  في 

السير والمرور في  مركز شرطة مرور باريس، ونظم 
والمراقبة  التحكم  مركز  زيارة  تتم  حيث  الضواحي، 
طرق  على  والمرور  السير  ونظم  العامة،  الطرق  على 
النقل البري، حيث تجرى دراسة أنظمة الدرك الوطني، 
الكشف  عمليات  في  الهليوكبتر  طائرات  واستخدام 
النظام،  على  المحافظة  وسائل  ودراسة  والمراقبة، 
ويشمل ذلك فن وتقنية المحافظة على النظام من حيث 
شرطة  تجمع  مركز  وزيارة  الوحدات  وإعداد  تجهيز 
أمن الجمهورية الفرنسية، دراسة أنظمة مراقبة الحدود 
باريس.  في  الدولي  المطار  زيارة  تتم  حيث  والهجرة، 
الموانئ.  لمراقبة  شرطة  ومركز  بحري،  ميناء  وزيارة 
ودراسة نظم الدفاع المدني، ويشمل هذا التنظيم العام 
لجهاز الدفاع المدني والتخطيط للنجدة واإلنقاذ في حالة 

وقوع الكوارث.

تخريج دفعة جديدة من مركز تدريب الرشطة بالعني

شهد العقيد سالم التاجر نائب مدير شرطة العين حفل 
تخريج دفعة جديدة من العاملين باإلدارة العامة للجنسية 
والهجرة واإلدارة العامة للدفاع المدني الذين تم تحويلهم 
إلى المالك العسكري، وذلك في إطار خطة وزارة الداخلية 
لتحويل المدنيين في هاتين اإلدارتين إلى عسكريين، مراعاة 

لطبيعة العمل فيهما، والنهوض بمستوى األداء.
في  أربعة شهور  لمدة  الجديدة  الدفعة  تدريب  تم  وقد 
مركز تدريب الشرطة في العوهة بمدينة العين، وبلغ عدد 
الخريجين 67 من مختلف الرتب، منهم 48 من رتب اإلدارة 
العامة  اإلدارة  مرتب  من  و19  والهجرة  للجنسية  العامة 

للدفاع المدني.
حيث  الخريجين،  باصطفاف  التخريج  حفل  بدأ  وقد 
العين بتفتيش  التاجر نائب مدير شرطة  العقيد سالم  قام 

الطابور، كما قام بتوزيع الجوائز على المتفوقين منهم.
بالعوهة كلمة أشاد  الشرطة  وألقى مدير مركز تدريب 
هذه  في  الدارسين  إن  وقال  الخريجين،  بمستوى  فيها 
الدورة قد تلقوا تدريباً مكثفاً على مدى أربعة أشهر تضمن 
المشاة واألسلحة، وكذلك دراسة  العسكري على  التدريب 
الواجبات العامة للشرطة، وأهم القوانين واألنظمة التي تقوم 

بتنفيذها.

وفد من وزارة الداخلية يف زيارة استطالعية للرشطة الفرنسية
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معالي الوزير يستقبل القائم باألعمال البريطاني

استقبل معالي اللواء حمودة بن علي وزير الدولة للشؤون 
الداخلية بمكتبه سعادة جوليان كي القائم باألعمال البريطاني 

لدى الدولة.وتم خالل المقابلة بحث سبل تدعيم أوجه التعاون 
بين دولة اإلمارات وبريطانيا في المجاالت األمنية.

افتتاح المقر الجديد إلدارة الدفاع المدني بالعين

افتتح معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان عضو 
المجلس التنفيذي وكيل دائرتي البلدية وتخطيط المدن 

بالعين المقر الجديد إلدارة الدفاع المدني بالعين.
العميد خلفان خميس  االفتتاح سعادة  وحضر حفل 
وكيل وزارة الداخلية وعدد من المسؤولين في الدوائر 

المحلية وعدد من ضباط الشرطة.
بن  سعيد  الشيخ  معالي  قام  االحتفال  بداية  وفي 
المقر  بافتتاح  إيذاناً  التقليدي  الشريط  بقص  طحنون 
عن  المناسبة  بهذه  له  تصريح  في  وأعرب  رسمياً.. 
إلدارة  الجديد  المقر  افتتاح  في  بمشاركته  سعادته 
الدفاع المدني بالعين الذي يعد من المشروعات المهمة 
التي يتم تنفيذها تعبيراً عما يوليه صاحب السمو الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي العهد نائب القائد 
األعلى للقوات المسلحة من اهتمام بكل ما يوفر الخير 
على  واالزدهار  التقدم  من  المزيد  ويحقق  للمواطنين 

أرض دولتنا الفتية الناهضة.
وقال إن افتتاح هذا المقر الجديد إلدارة الدفاع المدني 
بما يتوافر فيه من استعدادات وإمكانات سيكون له أثره 
في قيام جهاز الدفاع المدني بالدور المنشود منه على 
خير وجه، خاصة وأن ذلك يأتي في إطار الجهود الكبيرة 
إمكاناته  واستكمال  الجهاز  بهذا  للنهوض  المبذولة 
البشرية والمادية، وهو األمر الذي يلقى غاية االهتمام 
من جانب صاحب السمو رئيس الدولة، وصاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي العهد نائب القائد 

األعلى للقوات المسلحة.

من الطبيعي أن تنطلق 
الدعوة اخليرة إلى السالمة 

املرورية من منطقتنا 
اخلليجية في كل عام.. 

فالثروة البشرية بالنسبة 
لنا جميعاً هي أغلى ما منلك، 

واحلفاظ عليها واجب يجب أن 
نوليه غاية االهتمام.

واعتقد أننا نلمس جميعاً، 
بل ونعاني أيضاً، من فداحة 

تلك اخلسائر الناجمة عن 
حوادث املرور، وأعني بالذات 

تلك اخلسائر البشرية، والتي 
تتمثل في ازهاق أرواح املئات 

من ضحايا هذه احلوادث، 
وتعرض اآلالف منهم إلصابات، 

يظل الكثيرون يعانون منها 
طوال البقية من حياتهم.
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شهد يوم السبت احلادي عشر 
من فبراير املاضي قيام احلكومة 

بأداء اليمني الدستورية أمام 
صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

»حفظه اهلل«، وجاء تأكيد 
سموه على أهمية أن تظل 

مصلحة الوطن فوق أي اعتبار، 
تعزيزاً لنهج البذل والعطاء من 

أجل حتقيق املزيد من اإلجنازات 
التي تعزز مسيرة تقدم الوطن 

ورفاهية أبنائه، حيث أعرب 
سموه عن ثقته في احلكومة 

اجلديدة، برئاسة صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي في أن تضع نصب أعينها 

خدمة الوطن واملواطنني 
واالرتقاء بالعمل الوطني 

وتفعيل جميع جوانبه وصون 
الكيان االحتادي وترسيخه 

وتعزيزه.
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وزير  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ سيف  سمو  الفريق  شهد 
الجامعيين  ودورة  المرشحين  دفعة  تخريج  حفل  الداخلية 
السادسة عشرة بكلية الشرطة في أبوظبي، كما شهد  الحفل 
له،  المرافق  والوفد  التركي،  الداخلية  اكسلو وزير  القادر  عبد 
فضالً عن اللواء سيف الشعفار كيل وزارة الداخلية، والفريق 
ضاحي خلفان تميم قائد عام شرطة دبي، واللواء سيف محمد 
بخيت الفالسي مفتش عام الوزارة، واللواء الركن خليفةحارب 
الخييلي الوكيل  المساعد لشؤون اإلدارة والتخطيط، والعميد 

الركن الدكتور الشيخ سعيد بن محمد آل نهيان نائب مفتش عام 
وزارة الداخلية، والعميد الشيخ طالب بن صقر القاسمي مدير 
للشرطة  العامين  والمدراء  والقادة  الخيمة،  رأس  شرطة  عام 
وزير  سمو  وقال  المسلحة.  القوات  ضباط  وكبار  بالدولة 
الداخلية في هذه المناسبة: »أتقدم بالتهنئة إلى هذه المجموعة 
من أبناء الوطن المتميزين الذين اختاروا الطريق األصعب وهو 
بذل الجهود المضنية بكل ما للكلمة من معنى حتى يستحقوا أن 

يتحملوا أمانة الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

سيف بن زايد: إرساء العدل اسرتاتيجية أساسية لقيادة البالد

قال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
اإلمارات  لدولة  المباركة  المسيرة  إن  الله«  »حفظه  الدولة 
التي دخلت عامها الخامس والثالثين ما كان لها أن تحقق 
لوال  للعيان  الماثلة  الكبيرة  النجاحات واإلنجازات  كل هذه 
اإلخالص والجهد والعطاء المتواصل والعمل الدؤوب الذي 
قام به قادتنا وفي مقدمتهم مؤسس دولة اإلمارات وباني 
نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »رحمه 
الله« والمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم »رحمه 
استقباله  خالل  الدولة  رئيس  السمو  صاحب  وأكد  الله«. 

رئيس ونائبي وأعضاء مجلس الوزراء الجديد ألداء اليمين 
وإخوانه  التزامه  الماضي،  الشهر  سموه  أمام  الدستورية 
أعضاء المجلس األعلى حكام اإلمارات بمواصلة السير على 
نهج البذل والعطاء من أجل تحقيق  المزيد من اإلنجازات 
وأعرب  أبنائه.  ورفاهية  الوطن  تقدم  مسيرة  تعزز  التي 
صاحب السمو رئيس الدولة عن ثقته في أن أعضاء الوزارة 
الجديدة سيضعون نصب أعينهم خدمة الوطن والمواطنين 
واالرتقاء بالعمل الوطني وتفعيله في جميع جوانبه وصون 

الكيان االتحادي وترسيخه وتعزيزه.

احلكومة اجلديدة تؤدي اليمني الدستورية أمام رئيس الدولة

خليفة يؤكد مواصلة السري عىل هنج العطاء
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بدايات

املقدم حميد علي �سيف مدير عام التخطيط والتدريب بوزارة الداخلية يح�سر تخريج دورة تدريب ملاأموري الال�سلكي عام 1981.

�سرطة املرور ت�سارك يف اليوم العربي الأول للمرور واأ�سبوع املرور الثامن عام 1981.
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نساء في الميدان

أمينة المراشدة:
أفضل دائمًا أن أكون فردًا فعااًل في المجتمع

الميدان(  في  )نساء  من  العدد  هذا  ضيفة 
لدخول  األهل  من  والسند  الدعم  كل  وجدت 
أول  المساعد  هي  العسكرية..  الحياة  معترك 
مهامها  تمارس  التي  المراشدة  خميس  أمينة 
مطار  شرطة  في  األمريكي  التفتيش  قسم  في 
أبوظبي قسم في القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

العامة  بالقيادة  المراشدة  أمينة  التحقت 
لشرطة أبوظبي في 2010، وهي تحمل شهادة 
التجارية،  األعمال  إدارة  في  العالي  الدبلوم 
الخدمة  من  عشر سنوات  على  أكثر  ولنتعرف 
العسكرية في مسيرة المساعد أول أمينة خميس 

المراشدة أجرينا معها هذا الحوار :
تجربتك  للقراء  تحكي  أن  يمكن  كيف   <

الشرطية؟
- هي تجربة مهمة جداً في حياتي، أضافت 
والوظيفي  اإلنساني  المستوى  على  كثيراً  لي 

الميدان  في  العمل  أن  أخفيكم  ال  العسكري، 
جزءاً  أكون  أن  وفخر،  كبير  شرف  الشرطي 
هو  الحبيبة  دولتنا  يخدم  كامل  رعيل  من 
من  أنك جزء  واإلحساس  فخر،  يدانيه  ال  فخر 
بوتقة أمنية مهمة وكبيرة شيء يدعو لالعتزاز 
التي  المسؤولية  وحجم  بأهمية  واإلحساس 

يجب أن أكون على قدرها.
على  حصلت  أو  مسابقات  في  فزت  هل   <

جوائز وأوسمة؟
- حصلت على المركز األول رماية في دورة 
سنة  وفي   ،٢٠١٠ سنة  الشرطة  مستجدات 
٢٠١٧ شاركت مع فريق شرطة مطار أبوظبي 
أمن  مديرية  على مستوى  الرماية  في مسابقة 
المركز األول- فئة المسدس  المنافذ وحصدنا 
أمن  فريق  مع   ٢٠١٨ سنة  وشاركت  سيدات، 
المنافذ في بطولة القائد العام لشرطة أبوظبي 

للرماية وحصدنا المركز الثالث - فئة البندقية 
سيدات.

شرطة  فريق  مع  شاركت   ٢٠١٩ سنة  وفي 
للرماية  الداخلية  وزارة  بطولة  في  أبوظبي 
وحصدنا المركز الثالث - فئة البندقية سيدات.

> ماهي هواياتك؟
أحرص  التي  الهوايات  من  الكثير  هناك   -
عليها في أوقات الفراغ والتي ال يمكن االستغناء 
عنها، ألنها تساعد كثيراً على السالمة النفسية 
بالعزف  الوقت  من  الكثير  وأقضي  والجسدية، 
الموسيقى  عشاق  من  فأنا  البيانو،  على 

الكالسيكية، وأجيد العزف منذ فترة طويلة.
> ما هي الحكمة التي تؤمنين بها؟

لرصد  واحدة  حكمة  اختيار  الصعب  من   -
حياة كاملة ولهذا سأختار الحكمة التي تقول )ال 
تسعى لتكون ناجحاً فقط وإنما لتكون ذا قيمة(.

> ماهي أحالمك؟
أفضل  ولكني  وشاسعة،  كثيرة  األحالم   -
دائماً وأبداً أن أكون فرداً فعاالً في المجتمع وأن 
أخدم  وأن  السنين،  مر  على  يذكر  إنجازاً  أقدم 

تراب الوطن.
العمل  على  المقبالت  تنصحين  بماذا   <

العسكري؟
في  واالستمرار  البدنية  باللياقة  االهتمام   -
وعدم  الشهادات،  أعلى  لنيل  األكاديمي  التعليم 
العمل،  في  لديهن  ما  أفضل  وتقديم  التقاعس 

ليقدمن نماذج مشرفة البنة اإلمارات.

الع�صكرية جتربة مهمة يف حياتي واإ�صافة كبرية 

على امل�صتوى الإن�صاين والوظيفي

�إعد�د: لر� �لظر��صي- ت�صوير: حممد علي
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المتميزون

لقدرتها  التكريم  استحقت  العدد  هذا  ضيفة 
على ترجمة توجيهات ومتطلبات القيادة وإدارة 
عليها  نتعرف  أخرى  عديدة  وألعمال  الجائزة 

خالل هذا الحوار: 
> هال عرفت القراء عن نفسك؟ 

من  الخوار  كلفوت  علي  إيمان  اسمي   -
القانون  في  بكالوريوس  حاصلة   ،1985 مواليد 
واالقتصاد سنة 2014 ، التحقت بالقيادة العامة 
لشرطة أبوظبي عام 2010، وعملت إدارية بإدارة 
الديوان  إدارة  ثم  الجنائية  والمباحث  التحريات 
باحثة  أعمل  حيث  القانونية،  الشؤون  فمديرية 

قانونية، وأهوى القراءة والرماية.
> ما هو شعورك لتكريمك من معالي اللواء 
ركن طيار فارس خلف المزروعي القائد العام 
بها  قمت  التي  األعمال  وما  أبوظبي،  لشرطة 

للحصول على هذا التكريم؟
بذل  على  والتصميم  بالنجاح  شعور  هو   -
الشخصية  الطاقة  العطاء واستغالل  المزيد من 
البعيد  المدى  على  مرجوة  أهداف  لتحقيق 
في  االستمرار  ألن  تنقطع  ال  متصلة  بصورة 

البذل والعطاء هو النجاح في حد ذاته.
ممارسة  بها  قمت  التي  األعمال  أهم  ومن 
الحكومي  التوجه  وتفهم  الرابع  الجيل  منظومة 

�إعد�د: �أماين �ليافعي

التميز  جوائز  وتنسيق  المؤسسي،  لألداء 
ومراجعة المواصفات القياسية والتهيئة للتقييم 

الدوري وغير ذلك من المهام.
> ما هي الشهادات والجوائز التي حصلت 

عليها؟
مرات  لعدة  التميز  شهادة  على  حصلت   -
في  المساهمة  نتيجة  وتقدير  شكر  وشهادات 
تطبيق النظام اإلداري المتكامل واإلنجاز والتميز 
الخير  عام  مبادرة  في  والمساهمة  العمل  في 
الدورة  الداخلية  وزير  جائزة  في  والمشاركة 

الرابعة.
وظيفتك  بين  الموازنة  استطعت  كيف   <

وحياتك الشخصية؟
يومي  بشكل  األولويات  تحديد  من خالل   -
المستوى  على  سواًء  لإلنجاز  المهم  واختيار 
خالل  أعمل  أنني  كما  المهني،  أو  الشخصي 
في  التميز  وثائق  إعداد  على  متفاوتة  فترات 
وثائق  إعداد  خالل  من  ذلك  الجوائز  مختلف 
الصباح  فترات  في  الجوائز  في مختلف  التميز 
نهاية  إجازة  فترات  في  وأحياناً  والمساء 
وضغوطات  الصعوبات  وتخطي  األسبوع، 
األولويات  تحديد  خالل  من  يأتي  الذي  العمل 
القرآن  إلى  كاالستماع  النفسي  المزاج  وتعديل 

الكريم مثالً، باإلضافة إلى دخول دورات متعلقة 
بضغوطات العمل والتحفيز الذاتي.

> هل من تحديات واجهتك في العمل وكيف 
استطعت التغلب عليها؟ 

كسفيرة  تكليفي  عند  صعوبة  واجهتني   -
غير  مهامي  كانت  حيث  واإليجابية،  للسعادة 
واضحة فتغلبت على ذلك من خالل االطالع على 
السعادة  دليل  من  واالستفادة  السعادة  وزارة 
وجودة الحياة، وكذلك واجهتني صعوبة، وهي 
الموظفين  لدى  والتميز  الجودة  مفاهيم  حداثة 
فتغلبت عليها من خالل عقد ورش عمل للموظفين 
وشرحت لهم مفاهيم ومتطلبات الجودة والتميز.
لمنتسبي  تقدمينها  التي  النصائح  ما   <

شرطة أبوظبي للتميز في عملهم؟
من  العمل  أداء  إلى  المسارعة  هو  التميز   -
دون أمر، مع الجودة فيه والسعي وراء ما تحب 
العمل يثير لديك  عمله حتى تثمر فيه ألن حب 
الشغف إليه ويحرك طاقتك الكامنة نحو تقديم 
اإلنجازات، وإن التميز الذي نسعى لتحقيقه يقوم 
على وشائج المحبة والترابط والتآلف بين سائر 
أبناء الوطن وفي الدوائر والمؤسسات الحكومية 
هم  المتميزين  الوطن  أبناء  ألن  والخاصة  كافة 

رأس مال الدولة وهم عدتها وعتادها.

الخوار: التميز هو المسارعة 
إلى أداء العمل من دون أمر
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خارج المهنة

نجم هذا العدد من باب خارج المهنة هو الرقيب 
يعمل كفاحص  الذي  البلوشي  علي  مصطفى هالل 
لمسرح الجريمة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

يهوى الرقيب مصطفى البلوشي رياضة الفنون 
القتالية المختلطة، والذي بدأ بممارستها منذ ٢٠٠٣.

على  السريع  الحوار  هذا  خالل  نتعرف  تعالوا 
بطل إماراتي متميز من أبناء القيادة العامة لشرطة 
أبوظبي، باعتباره من رموز رياضة الفنون القتالية 

المختلطة بالدولة. 
> لماذا اخترت هذه الرياضة؟

أنا من أسرة تحب التحدي وتعشق المغامرة   -
والتنافس، فعلى سبيل المثال، آخي بطل في رياضة 
الجوجيتسو، وأنا ولله الحمد بطل في رياضة الفنون 
الرياضات  رياضة  واخترت  المختلطة.  القتالية 
القتالية لما فيها من تهذيب للنفس والسيطرة على 
القوة والدفاع عن النفس، لهذا أزرع في أطفالي حب 

وثقافة الرياضة.
> هل شاركت في بطوالت وما هي الجوائز التي 

أحرزتها؟
المحلية  البطوالت  من  العديد  في  شاركت   -
والعربية، ومثلث بالدي كثيراً في المحافل الرياضية.
أما في الجوائز و الميداليات، فقد أحرزت العديد 

�إعد�د: لر� �لظر��صي- ت�صوير: حممد علي

من النجاحات مثل حصولي على المركز األول على 
مستوى قيادات الدولة في بطولة سمو وزير الداخلية 
للدفاع عن النفس 2018، والثاني في بطولة عام زايد 
2018، والثاني في بطولة النجوم 2018، والثاني في 

بطولة نائب رئيس الدولة 2018، والثالث في بطولة 
كأس رئيس الدولة 2018، والثاني في بطولة النجوم 
2019، والثاني في بطولة كأس رئيس الدولة 2019 

واألول في بطولة النجوم 2020.
> من مثلك األعلى في الرياضة؟

منتخب  مدرب  عامر  ياسر  الماستر  مدربي   -
القيادة العامة لشرطة أبوظبي للكاراتيه، فقد آمن بي 

وقام بتدريبي وتطويري.
> ماهي أحالمك؟

ذاته،  الوقت  في  وكثيرة  كبيرة  أحالمي   -
أمثل  أن  أحلم  األرض،  هذه  يحب  إماراتي  كل  مثل 
دولتي أفضل تمثيل في جميع البطوالت وأرفع علم 
الدولة عالياً في جميع المحافل الدولية، فقد حصلت 
أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  من  قوي  دعم  على 
على  ساعدني  وهذا  ومكافآت،  تقدير  وشهادات 
القتالية،  الرياضات  جميع  في  واالستمرار  التطور 
كما أن إدارتي التي أعمل فيها إدارة مسرح الجريمة 
في أبوظبي كانت دائماً تدعمني وتحفزني، ما أدى 
لها  وكان  الرياضية،  مهاراتي  في  كبير  تطور  إلى 
في  األولى  المراكز  على  في حصولي  األكبر  األثر 
الدولة  اسم  ورفع  وخارجية  داخلية  بطوالت  عدة 

عالياً.

البلوشي: 
أحلم برفع علم الدولة عاليًا
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أصحاب الهمم

تغلّب عبد الله خالد عبد الله أحمد حسن على 
إعاقته السمعية بقوة اإلرادة واإلصرار، والتحق 
وتم  دبي،  لشرطة  العامة  القيادة  في  بالعمل 
تعيينه إدارياً في اإلدارة العامة لحقوق اإلنسان، 
وظيفته  مع  التعامل  في  عالية  حرفية  وأظهر 

فضالً عن رؤسائه وزمالئه في العمل.
لم يقف طموح عبدالله الذي ولد في الشارقة 
التاسع والعشرين من يونيو عام 1994 عند هذا 
في  تمثلت  أخرى  مجاالت  في  تميز  بل  الحد، 
حصوله على شهادة البكالوريوس في اإلرشاد 
اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  من  السياحي 

واالجتماعية بجامعة الشارقة.
التأقلم  »استطعت  لـ»999«:  عبدالله  يقول 
أعيش حياتي بشكل  اآلن  أنا  مع ظروفي، وها 
، فقد  طبيعي وليس هناك أي شيء صعب عليَّ
في  والثقة  نفسي  على  االعتماد  على  اعتدت 
قدرتي، أذهب إلى كل مكان وأفعل كل ما أريد.. 
البداية،  في  كثيرة  صعوبات  واجهت  نعم  أي 
أسرتي،  أفراد  بمساعدة  عليها  تغلبت  ولكني 
وأنا سعيد ألني أصبحت شخصاً منتجاً، أمارس 
عملي في بيئة إيجابية، واستفيد من وقتي بما 

�إعد�د: خالد �لظنحاين

ينمي مهاراتي ويكسبني خبرات جديدة، ويزيد 
من عالقاتي االجتماعية«.

السمع منذ والدته، وهو  فقد عبدالله حاسة 
دامت  عالج  رحلة  معه  وبدآ  والديه  أرق  ما 
سنوات في مختلف المستشفيات داخل الدولة 

وخارجها، وهو يتمتع اليوم بصحة جيدة.
اجتيازه  إنجازات عديدة، منها،  حقق عبدالله 
القيادات  وتأهيل  لتطوير  »مجيب«  برنامج 
الشابة 2019 ، كما أسهم في توثيق عدد )7000( 
من بيانات الخاصة المراجعين لقسم الخدمات 
اإلنسانية خالل عامي 2018_2019، كما التحق 
بعض  بتدريب  وقام   ،)23 )بيفت  ببرنامج 
القدرة  لديه  فهو  اإلشارة،  لغة  على  الموظفين 
على استخدام برنامج االنفوجراف، والمساعدة 
)المنتهية  مثل  أخرى  إحصائيات  بإعداد 
نقل،  للتقاعد،  المحالين  المستقيلين،  خدماتهم، 

إحالل(.
وأنشطة  مبادرات  في  عبدالله  شارك  كما 
خاصة بمجلس أصحاب الهمم، حيث قام بالكثير 
صحية،  مجاالت  في  التطوعية  األعمال  من 
ورياضية، ومجتمعية وأصحاب الهمم، وانتسب 

لعدد )20( دورة تدريبية إلكترونية. 
ورغم إعاقته السمعية يقوم باستقبال بعض 
الحاالت المتقدمة للقسم في حال وجود ضغط 
العمل  فرق  في  ويشارك  القسم،  في  عمل 
العروض  بإعداد  ويقوم  اإلدارة،  داخل وخارج 
كما  القسم،  بإحصائيات  الخاصة  اإللكترونية 
معامل  مع  بالتعاون  لإلنتربول  مبادرة  قدم 

أندررايترز. 
لدى عبدالله العديد من الهوايات التي يحرص 
على ممارستها، مثل، كرة القدم، لعبة البلياردو، 
تمارين  ويمارس  )بيفت(التجديف،  تمرين 
الهوائية  الدراجات  وركوب  )هت/سركت( 

ولعبة الشطرنج.
الهمم  أصحاب  من  زمالءه  عبدالله  ينصح 
بأن اإلرادة تصنع المستحيل وتدفع الشخص 
الهدف،  إلى  يصل  أن  إلى  التحديات  لمواجهة 
اكتشاف  إلى  ونسعى  بقدراتنا  نؤمن  أن  يجب 
من  واإلرادة  العطاء،  في  فال صعوبة  مواهبنا، 
شأنها تمكين األشخاص من أصحاب الهمم من 
إبداعاتهم  زيادة  وبالتالي  مستقلة،  حياة  عيش 

وعطائهم الوطني.

•الوسائل المطبوعة       •التصميم االحترافيعبداهلل حسن: ال مستحيل مع اإلرادة الصلبة
•تجهيز المعارض             •االأفالم الوثائقية

•الحمالت اإلعالنية

خدماتنا
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شخصيات

شغل هذا الرجل العالم في اآلونة األخيرة بقصة 
فغطت  لبنان  الى  اليابان  من  البوليسية  هروبه 
وسائل اإلعالم بكل صنوفها قصة فراره من منزله 
في طوكيو، حيث كان تحت اإلقامة الجبرية بانتظار 
بتهم   2018 نوفمبر   19 في  اعتقاله  إثر  محاكمته 

مالية. 
نجم  لكارلوس غصن  المستغرب  غير  من  كان 
دائماً  كان  الذي  المليونير  السيارات  صناعة  عالم 
بين شخصيات الطبقة المخملية الحاضرة في قمة 
ُفرضت  التي  الصارمة  القيود  يتحّمل  أن  دافوس، 
بموجبها  عنه  أُفرج  التي  الكفالة  كشروط  عليه 
قبيل محاكمة كان من المتوقع أن يطول أمدها في 
اليابان. ومع اقتراب نهاية العام 2019، هرب الرئيس 
رينو-نيسان-ميتسوبيشي  لتحالف  السابق 
يوم  وظهر  لبنان،  األم  بلده  إلى  عائداً  اليابان  من 

األربعاء 8 يناير 2020 علنًا للمّرة األولى منذ أوقفته 
السلطات اليابانية، لكن رغم الكم الهائل من األسئلة 
التي وجهها إليه الصحافيون خالل مؤتمر استمر 
أكثر من ساعتين في بيروت، رفض اإلفصاح عن 

أي تفاصيل متعلّقة بعملية هروبه.
بدأت عملية فرار غصن بخروجه بكل بساطه من 
منزله الفخم وسط طوكيو في 29 ديسمبر، بحسب 
تسجيل مصّور التقطته عدسة كاميرا للمراقبة ثم 
التقى مواطنين أمريكيين في فندق قريب واستقل 
من  السريعة  »شينكانسن«  قطارات  أحد  الثالثة 
حي شيناغاوا الشهير في طوكيو إلى أوساكا في 
غرب اليابان في رحلة استمرت نحو ثالث ساعات. 
وتّوجه الثالثة إلى فندق قرب مطار كانساي الدولي، 
األمريكيين  المراقبة  كاميرات  تسجيل  أظهر  حيث 
»صندوقين  حامالن  وهما  وحدهما  يغادران 

كبيرين« يبدو أن غصن كان داخل أحدهما، وغادر 
في طائرة خاصة قال محققون أتراك إنها من طراز 
 05:15 الساعة  أسطنبول  في  هبطت  »بومباردييه« 
صباًحا بالتوقيت المحلي في 30 ديسمبر 2019، ثم 
استقل غصن في أسطنبول طائرة خاصة ثانية إلى 
بيروت هي »بومباردييه تشالنجر 300 تي سي-ار 

زي إيه«، غادرت بعد 45 دقيقة.
يحمل  لبناني  أعمال  رجل  غصن  وكارلوس 
التاسع  في  ولد  والفرنسية،  البرازيلية  الجنسية 
من مارس 1954 في مدينة بورتو فاليو البرازيلية. 
والرئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس  منصب  شغل 
مجلس  ورئيس  و رينو  نيسان  لشركتي  التنفيذي 

اإلدارة لشركة ميتسوبيشي موتورز.
ومنذ يونيو 2013 إلى يونيو 2016 عمل رئيساً 
أفتوفاز،  الروسية  السيارات  إدارة مصنع  لمجلس 

رجل التحوالت الكبرى
999 -خا�ش
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باإلضافة إلى ذلك فقد شغل منصب رئيس مجلس 
رينو-نيسان  لتحالف  التنفيذي  والرئيس  إدارة 
والذي يضم أفتوفاز وميتسوبيشي، منذ سنة 2010 
على ما يقارب من 10% من السوق العالمي إلى أن 
أربع مجموعات  أكبر  من  واحداً   2016 عام  أصبح 

منتجة للسيارات في العالم.
أدى نجاح غصن في إعادة االنتعاش االقتصادي 
وزيادة أرباح رينو بعد قيامه بإعادة هيكلة جذرية 
بـ)قاتل  تلقيبه  إلى   ،1990 أواخر  في  للشركة 
إنقاذه  نتيجة   2000 عام  بداية  وفي  التكاليف(. 
 ،1999 سنة  الموشك  اإلفالس  من  نيسان  لشركة 

ل المشاكل«. حصل غصن على لقب »السيد حاَلّ
االقتصادي  واالنتعاش  المالي  التحول  بعد 
مجلة  منحته  غصن،  يد  على  نيسان  حققته  الذي 
آسيا  أعمال  رجل  لقب  األمريكية  »فورتشن« 
للعام. وفي عام 2003 صنفته كواحد من أقوى 10 
وإصدارها  المتحدة،  الواليات  خارج  أعمال  رجال 
اآلسيوي قام بانتخابه كرجل العام. وقد أوضحت 
صحيفة  في  نشرت  التي  الرأي  استطالعات 
هاووس  وتر  برايس  وشركة  تايمز  فاينانشال 
ضمن  الرابع  المركز  على  غصن  حصول  كوبرز 
قائمة أكثر رؤساء األعمال احتراماً في عام 2003 
وكثالث أكثر رؤساء العمل احتراماً في عام 2004 
بسرعة  اسمه  سطوع  إلى  أدت  اإلنجازات  وهذه 
أرخت  وقد  األعمال،  عالم  وفي  اليابان  في  كبيرة 
على  عرض   . اليابانية.  المانجا  كتب  في  حياته 
غصن إدارة اثنتين من شركات صناعة السيارات، 
جنرال موتورز وفورد. قراره بتخصيص أكثر من 
5 مليارات دوالر لقيام رينو ونيسان معاً بصناعة 
تضم  الكهربائية،  السيارات  من  كاملة  تشكيلة 
سيارة نيسان ليف التي وصفت بأنها )أول سيارة 
كهربائية عالمية عديمة االنبعاثات بسعر مناسب(، 
“نقمة  الوثائقي  للفيلم  عناوين   4 من  واحداً  كان 

السيارات الكهربائية” عام 2011. 

الطفولة والتعليم
بشارة غصن وهو جد كارلوس، هاجر من لبنان 
إلى البرازيل عندما كان عمره 13 عاماً وفي نهاية 
الحدود  من  بالقرب  غوابوري  في  استقر  المطاف 
يعمل  غصن  بشارة  كان  و بوليفيا.  البرازيل  بين 
كمتعهد، إلى أن أصبح يرأس العديد من الشركات 
بيع  المطاط،  تجارة  تشمل  عديدة  مجاالت  في 
وشراء المنتجات الزراعية، والمالحة الجوية. تزوج 
والتي  المولد  نيجيرية  بامرأة  غصن  جورج  ابنه 
قدمت عائلتها من لبنان واستقرت في بورتو فاليو 

عاصمة روندونيا.
ولد كارلوس غصن في بورتو فاليو بالبرازيل 
كان  فعندما  السادسة  سن  حتى  فيها  وعاش 
ماء  لشربه  نتيجة  مرض  أصابه  عامين  عمره 
جانيرو،  دي  ريو  إلى  والدته  به  فانتقلت  ملوثاً، 
ولم يتعافى تماماً هناك، وفي عام 1960 انتقل مع 
والدته وأخته إلى بيروت، حيث تعيش جدته،وأكمل 
هناك دراسته اإلعدادية في مدرسة سيدة الجمهور 
ثم أكمل دراسته التحضيرية في باريس في كلية 

عام  وتخرج  لويس  سانت  وثانوية  ستانيسالس 
1974 بدرجة بكالوريوس في الهندسة من االيكول 
العليا  الوطنية  و المدرسة  فرنسا  في  بوليتكنيك 

للتعدين في باريس عام 1978. 
 ،1978 عام  الجامعة  من  غصن  تخرج  أن  بعد 
قضى 18 عاماً في ميشلين - أكبر شركة أوروبية 
لصناعة إطارات السيارات – حيث في البداية تدرب 
وعمل في عدة فروع لها في فرنسا وألمانيا، وفي 
عام 1981 أصبح مدير مصنع الشركة في مدينة لو 
لقسم  بوي أون فيليه، وفي عام 1984 عين مديراً 

األبحاث وتطوير إطارات السيارات في الشركة. 
في عام 1985 عندما كان عمر غصن 30 عاماً، تم 
تعينه كرئيس تنفيذي لعمليات الشركة في أمريكا 
للربحية خالل عهده في  الجنوبية وعادت لشركة 
أمريكا  في  لميشلين  إدارته  بعد  عامين.  غضون 
الجنوبية تم تعيين غصن كرئيس ومدير للعمليات 
لميشلين في أمريكا الشمالية عام 1989، ثم انتقل 
إلى جرين فيل، كارولينا الجنوبية مع عائلته. ترقى 
غصن إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة ميشلين 
في أمريكا الشمالية عام 1990. وترأس لجنة إعادة 
يونرويال  لشركة  شرائها  بعد  الشركة  هيكلة 

غودريش  لإلطارات. 
في عام 1996، بدأ غصن مرحلة جديدة مع رينو 
مشكالت  من  وقتها  تعاني  كانت  التي  الفرنسية 
كثيرة، وعينته كنائب المدير العام للشركة المسؤول 
والهندسة  األبحاث،  وتطوير  المشتريات،  عن 
والتطوير، والتصنيع. وكذلك عين كمسؤول رينو 
إعادة  ميركوسر.  في  الجنوبية  أمريكا  قسم  في 
بالنجاح  التي قام بها غصن عادت  الجذرية  البناء 
لشركة رينو، حيث عاد مؤشر الربح للصعود من 

جديد عام 1997. 

نيسان وتحالف رينو نيسان 
تحالفهما  و نيسان  رينو  أنشأت   1999 عام  في 
-تحالف رينو-نيسان -، وفي مايو 1999 اشترت 
إلى  غصن  انضم  نيسان.  أسهم  من   %36.8 رينو 

شركة نيسان كمدير للعمليات في يونيو عام 1999 
لها  رئيساً  وأصبح  رينو،  في  عمله  في  بقائه  مع 
لقب  2000 حيث حصل على  عام  يونيو  في شهر 
الرئيس التنفيذي لها في شهر يونيو 2001. عندما 
الشركة  كانت  نيسان،  شركة  إلى  غصن  انضم 
ومن  دوالر  مليار   20 من  بأكثر  ديون  من  تعاني 
بين 46 موديل سيارات كانت تنتجه نيسان وتبيعها 
في اليابان، فإن 3 منها فقط هي التي كانت تحقق 
بسبب  الغرق  من  الشركة  إنقاذ  للشركة.  األرباح 

هذه الديون الهائلة كان يعد شبه مستحيل. 
أعلن غصن عن خطته »خطة إنعاش نيسان« في 
أكتوبر 1999 والتي أكد أنها ستعيد مكانة الشركة 
وأرباحها في السنة المالية 2000. وكان غصن قد 
وعد بتقديم استقالته إذا لم يحقق األهداف. ودعت 
نيسان  21000 وظيفة في شركة  إنهاء  إلى  الخطة 
في  معظمها  العاملة(،  القوى  إجمالي  من   %14(
اليابان، وإغالق 5 مصانع في اليابان، وتقليل عدد 
الموردين واألسهم، والمزاد العلني لألصول الغالية 

للشركة مثل وحدة نيسان الفضائية. 
ورئيس  كرئيس  غصن  عين   ،2005 مايو  في 
تنفيذي لشركة رينو، وعندما تولى منصب الرئيس 
التنفيذي لشركة رينو وشركة نيسان، أصبح بذلك 
قائمة  في  شركتين  يدير  العالم  في  شخص  أول 

فورتشين جلوبال 500 في وقت واحد. 
غصن والذي أسمته مجلة فوربس )الرجل الجاد 
السيارات  تجارة  تحديات  مواجهة  في  العمل  في 

العالمية( قسم وقته بين باريس وطوكيو.
في  ميل  ألف   150 من  يقارب  ما  يقضي  وكان 
الطائرات خالل السنة. اإلعالم الياباني أسماه )7 - 
11(، )حيث كان يعمل بجد من الصباح الباكر حتى 

وقت متأخر من الليل(.
بالمسؤولية  وإحساسه  بدقته  عرف  وقد 
إدارة  له في  النتائج واألداء، كنظام  وتركيزه على 
المشاكل على  يعتمد في حل  كان  وأيضاً  األعمال 
متعدد  فريق  وتكوين  العمال  آراء  إلى  االستماع 

الوظائف والثقافات.  
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د. �شمر �ل�شام�شي

عناق 
الفكرة

من المؤكد أن لكل مكان طبيعته وتضاريسه، ولكل مخلوق لغة، وليس معنى 
تضاريس الشيء تفاصيله الدقيقة أو وصف حيزه، لكن هناك رؤية تحليلية قد 
تصيب أو تخطئ أال وهي تضاريس الجسد أو جغرافيا الجسد، وليس معناها 
وصف الجسد بالمعنى الحرفي، وإنما وصف سلوك اإلنسان عن طريق إيماءاته 
أو حركاته وسكناته، وقد يكون من خالل النظرات التحليلية لبعض األشخاص 
السلوك من أشخاص عدة في  أو تكرار هذا  اعتياده على سلوك معين  بسبب 

مواقف مشابهة ويطرأ على هيئته بما يؤكد فكرة جغرافيا الجسد.
والفخر  والتوتر  والغضب  النظرة  حيث  من  الجسد  بلغة  يعرف  عما  فبعيداً 
والتباهي والفرح والحزن إلى آخر هذه االنفعاالت المتنوعة التي تطرأ على الجسد 
عند تعرضه لمثير، فجغرافياً الجسد قد تكون مشابهة للغة الجسد، ولكن هناك 
فرقاً بينهما وهذا الفرق تحليلي بحت، فمثالً قيل في األمثال إن الشخص القصير 
ال يخلو من حكمة أو فتنة، وهذا يعني أن صاحب القامة القصيرة إما شخص 

حكيم جداً وإما شخص شرير جداً يوشي بين الناس.
الدعابة  بروح  يتمتعون  ما  دائماً  المتينة  البنية  أصحاب  إن  أيضاً  وقيل 
الناس  يراهم  ما  دائماً  النحيفة  البنية  أصحاب  األشخاص  وأن  والكوميديا، 
تحليلي  بشكل  الجسد  جغرافيا  فكرة  يؤكد  وهذا  بالكآبة،  ويوصفون  مكتئبين 
للهيئة الجسدية المتعلقة بالسلوك، وهنا وجه الشبه بين جغرافيا الجسد ولغة 
الجسد، فعن طريق الهيئة الجسدية للشخص والفكرة العامة المتداولة بين الناس 
بين  الشبه  الذي يؤكد وجه  بالسلوك  يتم وصفهم  الحكم على األشخاص  في 

الجغرافيا الجسدية ولغة الجسد.
هناك أشخاص على سبيل المثال نساء أو رجال أصحاب قامة جسدية كأنها 
مستلقية للخلف، وكأن الجسد في حالة السير جالساً مرتكزاً بظهره على كرسي 
أنهم  على  آخرون  ويصفهم  الكبر  من  حالة  أنها  على  بعضهم  يصفهم  مكتبه، 
شخصيات توحي بالعزة والفخر في مشيتهم، وقد تجد رجاالً ونساًء ذات صدر 
مرتفع وهؤالء في نظر الناس تقرأ جغرافيا أجسادهم بأنها حالة من الشموخ 
والقيادة، وكأن هيئة الجسد تعبر عما يمتلئ به الجوف من االستقرار الذاتي مثل 
اإلناء الذي ينضح على سطحه الخارجي بقطرات من السائل الموجود بداخله، 

وينطبق عليه المثل الدارج بين الناس كل إناء بما فيه ينضح.
عندما  وحالته  الجسد  ألعضاء  دقيق  وصف  عن  تعبر  الجسد  لغة  وأخيراً 
الناتجة عن  النفسية  الحاالت  دواعي  لداٍع من  تعرضه  أو  مثير  لفعل  يتعرض 
العالقات االجتماعية أو عالقات العمل من غضب وفرح وحزن وفخر وكبرياء 
وتحٍد وصدق وكذب وتوتر إلى آخر هذه الحاالت، بينما جغرافيا الجسد هي حالة 
تعبر عن هيئة األجساد وفقاً لما تتبناه من سلوك داخلي فتظهر هيئة هذه الحالة 

على الجسد الخارجي ومن هنا جاء معنى الجغرافيا الجسدية.

الجغرافيا الجسدية
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بحور القوافي
إشراف: خالد الظنحاني

k.dhanhani@yahoo.com

اَدْة اْلَمْعروف َجحَّ

قالوا..

تعد التغريدة قصيدة العصر، ذلك أن التغريدات أسهمت 
وحققت  والشاعرات،  الشعراء  أبيات  انتشار  في  فعلياً 
اإللكتروني،  التواصل  قنوات  في  لها  الوصول  سهولة 
وغيرها،  والمجالت  كالصحف  األخرى  القنوات  من  أكثر 
من  عدد  أكبر  على  تحديداً،  »تويتر«  موقع  ويحتوي 
المثقفين المشاركين فيه بغزارة، ومن خالله قمت بمجاراة 

عدد من كبار الشعراء.

 حمدة املر
                                شاعرة إماراتية

شعر: عيوف

ــاْر ــ ــَبـ ــ ِكـ ْل  اوَّ ْمــــــن  َكــــــاَنــــــْت  ــى  ــ ـ ــلَّ ــ الـ هـــــْقـــــَواِتـــــْي 

اْخــــِتــــَبــــاْر َواْحـــــــَيـــــــاْن  َدْرس  ـــــَداِيـــــْد  الـــــشِّ ــر  ــ ــ أْثـ

ــاْر ــ ــ ــــَيــــاِلــــْي َعـــــــاِنـــــــَدْت ِواْلــــــــَوْقــــــــت َج َيـــــــوم الــــلِّ

ــاْر ــ ــَت ــ ــسِّ ــ ال اْنــــــــــــَزاْح  ْوال  َبـــــاَنـــــْت  َمـــــا  َلــــْيــــت  َيـــــا 

ــا ِبـــالـــِفـــِعـــْل َصــــــــــاَرْوا ِصـــــَغـــــاْر..! ــ ــَمـ ــ ــاْر االْسـ ــ ــَبـ ــ ْكـ

ــاْر ــ ــَي ــ ــِت ــ ــِرْي َكــــــاْن ِحـــْســـن اإلْخ ــ ــْمـ ــ ــاْب ِعـ ــ ــَحـ ــ َفـــــــ.. اْصـ

ـــَهـــاْر ــس الـــنَّ ــ ــْم ــ ــى ِمــــِثــــْل َش ــ ــلَّ ــ ــت اْلــــــِوُضــــــوح ال ــ ــْن ــ ِك

ْفـــــقـــــه َواِحـــــــــــــّط ْلـــــَهـــــا اْعـــــِتـــــَبـــــاْر ْر الـــــرِّ أقـــــــــــدِّ

ِعــــَطــــْيــــِتــــُهــــْم َواَنــــــــــا ِعـــــَطـــــاِيـــــْه ِبــــاْخــــِتــــَصــــاْر

ــه ْمــــَجــــاْر ــ ــق ــ ــْي ــ ــضِّ ــ َيـــــا َصـــــــــــْدِرْي ْمـــــن اْلـــــَهـــــّم ِوال

ـــــــَهـــــــا..؟! ــــــظــــــه َتــــــــالَشــــــــْت ِكـــــــلِّ ِوْشـــــــــلَـــــــــون ِفــــــــــْي َلْ

ـــــــْل ِظـــــلّـــــَهـــــا ـــــــى َمـــــــــا ِيـــــــَظـــــــلِّ ِلــــــــــلْــــــــــِخــــــــــّوْه.. الـــــــلَّ

ْوِجـــــــلّـــــــَهـــــــا اْلــــــــِعــــــــلُــــــــوم  ِدّق  ــــــــَنــــــــْت..  ِتــــــــَبــــــــيِّ

ـــــــَهـــــــا ـــــْيـــــب َمـــــــــا الـــــــلّـــــــه َدلَّ َعـــــــــــْن ِرْفــــــــــِقــــــــــٍة ِلـــــلـــــطِّ

ــــــى َمــــــــا ُهــــــــــْم َكـــــــْفـــــــٍو َلــــَهــــا ــا الــــــلَّ ــ ــ ــَمـ ــ ــ ــاَلْسـ ــ ــ ْي ِلـ ِعـــــــــــــزِّ

ــــــَهــــــا ـــــــى َمــــــــــا ِقـــــــــــــــــــَدْرت آِحــــــلَّ اْلــــــــــِعــــــــــْقــــــــــِدْه الـــــــلَّ

ِحــــلّــــَهــــا ِفــــــــــْي  ـــــــــــْي  ِتِ َمــــــْعــــــُهــــــْم  َوْقـــــــــِفـــــــــٍة  ِلــــــــــْي  ْو 

ــا ــ ــَهـ ــ ـ ــلَّ ــ ـــــــــــــاَدْة امْلَــــــــــــْعــــــــــــُروف َتـــــــْشـــــــِكـــــــْي ِغـ ْوَجـــــــــــــحَّ

َغــــــــْيــــــــٍث ِلـــــــــَيـــــــــا.. َمــــــــــــّر اْلـــــــــِكـــــــــُبـــــــــْود ْيـــــِبـــــلّـــــَهـــــا

ــا ــ ــَهـ ــ ــلّـ ــ ــِحـ ــ ِعـــــــــــــَواِفـــــــــــــْي.. ْوَرّبــــــــــــــــــــْك ِكــــــــــــــــــــِرْي.. ْيـ
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شعر: جمانة جنار ـ لبنان وظننت أني..

لل�شاعر�ت فقط:

شعر: ذياب بن غامن املزروعي

َعادة ِمَمّر السَّ

إّني قبلُت بأْن أحبـّـَك
جاهـالً وسخيفا

طربوُش جّدَك فوق رأسَك
تعشـُق التسويفا

قدماَك جذعا نخلٍة بدويٍة
وتريُد أن ُتبقـي الحياَة خريفا

وتحـبُّ أْن أدعوَك طفلي
تارة، وإذا غضبَت فقد تكون عنيفا

إني قبلتَك ُمعدماً متبّجحاً
وظننُت تصبُح في الغراِم لطيفا

ما كنت أحسـُب تستغل غشاوتي
ألصيَر بعَد براءتي أرشيفا

أنا قلت يغسلَك الوفاُء بنهره
فتكوَن لي وقت الصفاِء نظيفا

شـرقية عيناي، قلبي طّيٌع
وظننُت أني أحسـُن التوظيفا

لـكّن مجتمَع الرجاِل ملّوٌث 
ومدجٌن، وحروفه ال تقبل التصريفا

إني قبلتَك في الغرام ُمعّرفي
فإذا فؤادَك يجهُل التعريفا

هل كنُت أكتُب بالعناِق نهايتي
وأخطُّ من قبالتنا التزييفا ؟
ما زلَت مثل أبيك قلـباً بارداً
عقــالً قديـماً، للغباء حليفا

وقبلُت أن أعطي هواي بلعبٍة
ماكنَت في ساِح العراِك شريفا

كّفـاَك من شوِك الجفـاء، وفي يدي
ورٌد وعطـٌر، ال يزال لطيفا

قررُت أن أعطيَك فرصة العٍب
وسقطَت، تجهُل في الهوى التجديفا

ــــــــــــّره َيـــــــا ْمــــــَســــــاِفــــــٍر َعـــــْبـــــر امْلِـــــــــَطـــــــــاْر ْوِمَ

ــــــــــــــّرْه أُشــــــــــوف َهــــــاْلــــــَعــــــاَلــــــْم ِتـــــــُطـــــــْوف ْوِتُ

هــــــــــــَذاْك َلـــــــى َضـــــــاَقـــــــْت َعـــــلَـــــْيـــــه امْلِــــــــَجــــــــّرْه

ِيـــــِصـــــّرْه ــْه  ــ ــِنـ ــ ــْيـ ــ َعـ َدْمـــــــــع  ْو  ِحــــــِزْيــــــن  ْوهــــــــــَذا 

ــّرْه ــ ــ ــِج ــ ــ ــه ِي ــ ــ ــْوق ــ ــ ْن َش ــــــــــــــالَّ ْوِمـــــــــــْن َفــــــــــــاَرْق اْلِ

ْوَيــــــــا َحـــــــّظ َلــــــى َطــــــاِيــــــْر َفــــــــــَرْح ِمـــــــْن ِمـــــَقـــــّرْه

ِمــــــَســــــّرْه ـــــى  الـــــلَّ ِو  ِحــــــــزن  ــْر  ــ ــ ــاِف ــ ــ ــَس ــ ــ ِم ـــــى  الـــــلَّ

ْه ــر َخـــــــْيـــــــره ْوَشــــــــــــــرَّ ــ ــ ــم ــ ــ ــِع ــ ــ ــــــــــــّر اْل ِكــــــــــٍل ِيِ

ــــــــــَعــــــــــاِدْه..؟! الــــــــــسَّ ِواالَّ  ـــــــــــــــزن  اْلِ ـــــــــــــّر  ِمَ هـــــــــــَذا 

ِكــــــــــٍل ِيــــــــُســــــــْوق ْخــــــــَطــــــــاْه َعــــــــْجــــــــل.. ْوِرَكــــــــــــــــــــاِدْه

ِمـــــــــــْن َفـــــــــــــــــاَرْق أْحـــــــَبـــــــابـــــــه ْوِرْيــــــــــــَحــــــــــــْة ْبـــــــــــــالِدْه

ِحـــــــــــــــَداِدْه ْوَعـــــــــاِيـــــــــْش  ِيــــــــُشــــــــْوُفــــــــْوِنــــــــْه..  ال  َعـــــــــْن 

ـــــــــــــــــــِزْن ِمـــــــــــْن ِفـــــــــــــــــَواِدْه اْل اْلِ ِوْيــــــــــِجــــــــــّر َمـــــــــــــــــوَّ

ــــــــَعــــــــاِدْه ِمــــــــــــــــَراِدْه َيـــــــــْرِســـــــــْم َعــــــلَــــــى َوْجــــــــــــه الــــــــسَّ

ــــــــــاِلــــــــــْق ِبـــــــِدْنـــــــَيـــــــا ِعــــــــَبــــــــاِدْه ِهــــــــــْي ِحــــــْكــــــَمــــــْة اْلَ

ـــــــــَعـــــــــاِدْه ِوالـــــــــسَّ ـــــــــــــــــــِزْن  اْلِ َبـــــــــــْن  ـــــــاْمـــــــَنـــــــا  ايَّ َو 
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بحور القوافيبحور القوافي

أدب عالمي 

روجر روبنسون

من  ترينيدادي  بريطاني  وموسيقي  شاعر  روبنسون  روجر 
ومؤدي  وموسيقيي  شعراء  أهم  من  واحداً  ويعد  لندن  مواليد 
فازت  بريطانيا.  في  الَدب   وموسيقى  المنطوقة  الكلمة  حركتي 
أعماله بجوائز عديدة آخرها جائزة ت. س. اليوت لعام 2019 على 
مجموعته األخيرة المعنونة )الفردوس المحمول( وهو ثاني كاتب 
شعر  في  قيمة  أعلى  وهي  بالجائزة،  يفوز  الكاريبي  التراث  في 

المملكة المتحدة ، بعد ديريك والكوت الذي فاز بجائزة 2010. 
مع  ذهب  الرابعة  سن  وفي  لندن،  هاكني،  في  روبنسون  ولد 
والديه للعيش في ترينيداد، وعاد إلى إنجلترا في الثمانينيات عندما 
كان عمره 19، يصف نفسه بأنه »مواطن بريطاني لديه حساسية 
كواحد  ديسيبل  الفنون  منظمة  قبل  من  اختياره  تم  تريني«.  من 
من 50 كاتباً ممن أثروا في الكتابة البريطانية السوداء على مدى 

السنوات الـ 50 الماضية. 
حصل شعر روبنسون في المشهد األدبي البريطاني بمجموعة 
تم  شاعراً   30 من  واحًدا  كان   1999 عام  في  الثناء.  من  واسعة 
معرض  في  المؤثرين  الجديد  الجيل  شعراء  لمجموعة  اختيارهم 
مع  واسعة  بجولة  روبنسون  قام  وقد  لندن.  الوطني،  بورتريه 
المجلس الثقافي البريطاني. عرض فيلمه الفردي »الظل المالكم« 
مجموعته  فازت   2010 عام  في  أبي«..  إلى  أخي  »من  ورسالة 
»فندق  الشعب. كانت مجموعته  »رضيع« بجائزة كتاب  الشعرية 
الفراشة 2013« واحدة من ثالثة عناوين شعرية ُمدرجة في قائمة 

جوائز »اوكم بوكاس« لعام 2014 لألدب الكاريبي. 
كانت مساهمة روبنسون في مجتمع الشعر ملحوظة. باإلضافة 
الشعر  في  وحاضر  عمل  ورش  قاد  حيث  الموسيقي،  أدائه  إلى 
واألداء. كان روبنسون حتى عام 2000 منسق برنامج منظمة شعر 
الشعر  لمطبخ  مشارك  مؤسس  وهو  واألفاعي«.  »األفاعي  األداء 
الجماعي في لندن، مع زمالئه من الشعراء مليكة بوكر وجاكوب 
عادل  بترجمة  المحمول«  »الفرودس  وإليكم قصيدة  سام الروز. 

صالح الزبيدي:

وإذا تكلمُت عن الفردوس
فإنني أتكلم عن جـَّدتي
التي أخبرتني أن احمله

ً معي دائماً، مخفيا
كي ال يعرف به أحد غيري.

بتلك الطريقة ال يستطيعون سرقته، هكذا كانت تقول.
واذا اشتدت ضغوط الحياة عليك،

تلمس تضاريسه في جيبك،
استنشق عطره الصنوبري على منديلك،

ترنم بنشيده همساً.
وإن زادت همومك وأصبحت يومية،

فأدخل في غرفة خالية لتكن في فندق،
أو نزل أو كوخ جد مصباحاً
وافرغ فردوسك على طاولة:

رمالك البيضاء وتاللك الخضراء وأسماكك الطازجة.
أضئ المصباح عليه مثل أمل الصباح الجديد، 

وواصل التحديق به حتى تغفو.

أعالم عربية

محمد عيد إبراهيم

ولد الشاعر والمترجم الراحل محمد عيد إبراهيم عام 1955، في العاصمة المصرية القاهرة، 
وهو خريج جامعة القاهرة، كلية اإلعالم قسم الصحافة عام 1978.

الترجمة« فى هيئة قصور  »آفاق  أنشأ سلسلة  أكثر من لغة عالمية،  إلى  ترجمت أشعاره 
لتحريرها ما يزيد على عامين أصدر فيها أربعة وخمسين عمالً  الثقافة بمصر وعمل مديراً 
فكرياً وإبداعياً بترجمة نخبة من المصريين والعرب، كما عمل مديراً تنفيذياً على »المشروع 
القومى للترجمة« فى المجلس األعلى للثقافة. وقد أنشأ محمد عيد إبراهيم سلسلة )نقوش( 
للفن التشكيلى، من إصدار هيئة قصور الثقافة بالقاهرة، وعمل مديراً لها الفترة )1997 - 1998(، 
على  يزيد  ما  فيها  أصدر  وقد  العرب،  للفنانين  فقط  واألسود  األبيض  برسوم  ُتعنى  وكانت 
المصرية  والدوريات  والمجالت  الصحف  بمعظم  وترجماته  أشعاره  »عيد«  ونشر  عدداً،   15
والعربية، كما شارك فى العديد من مهرجانات الشعر فى الدول العربية، جرش باألردن، عتبات 

بالمغرب، ودبى الشعري، وغيرها.
أصدر عيد العديد من الدواوين الشعرية مثل: فحم التماثيل، المالك األحمر، خضراء الله، 
السندباد الكافر، عيد النّساج. كما ترجمة أعمال شعرية مهمة، منها: قصائد حب »آن سكستون«، 
نهايات »ديريك والكوت«، الهايكو ورحلة حج بوذية يابانية، ديوان الشعر السويدي، جمهورية 
الروائية،  ترجماته  عن  فضالً  بورخيس«،  »أشعار  اآلخر  النمر  شعرية«،  »مختارات  الوعى 
وهي: جاز »توتى موريسون«، فالس الوداع »كونديرا«، فنانة الجسد »دون ديليلو«، جوستين 
»هاروكى  الشمس  غرب  الحدود  جنوب  مفروي«،  »مورل  موالنا  بنت  ساد«،  دو  »الماركيز 
نبوءات  المشرقي،  الضوء  بالحرية،  الخالص  النقدية:  ترجماته  إلى  باإلضافة  موراكامي«. 
»دافنشي«، مقدمة لقصيدة النثر، دورة ما بعد الحداثة »إيهاب حسن«. رحل ظهر الخامس من 

يناير الماضي عن عمر يناهر الـ 65 عاماً، وذلك بعد أزمة صحية تعرض لها مؤخراً.

من قصيدة: كأني هندي أحمر

ال تسألوني أيَن كلُب السعادِة
ال تسألوني متى ُيجّرُبني،

فالزماُن كصفحٍة أولى من حياتي،
والقبُر حّيٌ، هوائي معي ـ هي.

 قلُت: قّوتي كِمَجسٍّ إلى األرِض.
قلُت: الحياُة ِمالحةٌ ضّد موتي.

قلُت: من عادتي أّن جسمي وداعٌ
وما الحبُّ إال ِمرانٌ على الضَجر.

أنطفئ فيِك ـ
أميرٌ فاحُم السواِد على بيضاَء

كالنرِد. لم يتأّخر الوقُت، بل
يتطلُّب الوقُت أن ألتهم َعظمًة يابسة.

..........
أستعيُض من اللِه ُعطلَِي

كخروِف األُضحيِة، وَهبَّ ذهابي
على إيابي، لكن الماَء طأطأَ رأسي:

قادمٌ، أدلُق عليِك مشاغلي.
يِدي تتلمَُّس، ُسّكُر الَجفنيِن مالحٌ

وَتسلُونَي َحبُّة قمِح الَشَفِة.
ُرخامٌ بفّضِة شمٍس من حمحمة

رغباٍت. ولم ُتشِفني مثَل َقطرِة دم.
المحكُّ أن أُحبَّ وأهجو حبيبي،

المحكُّ أن أَتسلََّم ثورَة حياتي بِملَزَمٍة،
المحكُّ أن تلتفَّ علّي حيَن أُدبُر

وهي ال تلتفُّ علّي.

لوِّحي، وإن بدمعٍة.
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 �أمثال �صعبية:

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

استطاعته فإن لم ينله كله نال جزءاً منه.

ال إحنا نقصنا وال أهل الهوى زادوا..
يضرب المثل في أن كل شيء صار على ما يرام، وُحسن المطلوب 

ولم ينقصنا حاجة ولم نضر أحداً وال أحد ضرنا في شيء.

كلمة ومعنى
هضيم

قال شاعرنا خلفان بن يدعوه في قصيدته الشهيرة التي مطلعها:
واحسرتي ضاق الفضا بي

             يوم ابعدوا بي عن حبيبي
قال في آخرها:

ريان من فرط الشباب 
            مع ذا وله شي عجيبي

خصر هضيم وكشح نابي
           ويميل كالغصن الرطيبي

ذات  له جاء في  ناحل ال كرش  أي خصر  »خصر هضيم«،  وقوله 
المعنى في لسان العرب:

البطون  خمص  والهضم:  منضمهما.  أي  الكشحين  أهضم  ورجل 
ولطف الكشح. والهضم في اإلنسان: قلة انجفار الجنبين ولطافتهما، 
ورجل أهضم بين الهضم وامرأة هضماء وهضيم، وكذلك بطن هضيم 

ومهضوم وأهضم، قال طرفة:
وال خير فيه غير أن له غنى

             وأن له كشحاً، إذا قام أهضما

كنايات مالحية

)ضرب ال يح(
اليح: من حبال الشراع المهمة ويكون بالدامن.

أورده الشمالن بصيغة )يبي ضرب اليح) وقال:
تتجه  أي  تياوش  فإنها  السفينة  لسير  معاكساً  الهواء  يكون  عندما 
السفينة  فيدفع  الشراع  بطن  الهواء  يدخل  حتى  أخرى،  إلى  جهة  من 
إلى األمام، ولكن ببطء وصعوبة وفي هذه األثناء يربطون الاليح بهذا 
المكان وذاك، وهو يضرب في األمر الصعب الذي يتطلب الحصول عليه 
الجلد والمشقة تشبيهاً بحال الاليح، ويقارب هذا المثل قول العرب في 
صعوبة الشيء والوصول إليه: )تضرب إليها أكباد اإلبل(، أي لمشقة 

السفر الطويل على اإلبل.

)غلطه بالمنجب(
المنجب: المنتشب كما تلفظ في اللهجة الدارجة وهو إناء خشبي.

إناء  في  الرئيسة  العشاء  وجبة  يتناولون  الغوص  في  البحارة  كان 
مرة  الخطأ  لحدوث  تضرب  هنا  والكناية  )المنجب(.  يدعى  خشبي 

واحدة، وقد أورده الشمالن على أنه متعلق بمجال البحر فقط.

عبارات قديمة
َّنَْع«  »السـ

االجتماعي، وهو  التواصل  الجميل في  ف  المهّذب والتصرُّ السـلوك 
أيضاً من فنون »اإليتيكيت«، والذي يعتمد بالدرجة األولى على الثقافة 
المحلية والخبرة اليومية التي اكتسبها اآلباء واألجداد جيالً بعد جيل، 

حتى وصلت إلينا عبر الوسائط االجتماعية المختلفة.

هب ريح
إّن دولــة اإلمــارات، ومــن خــال سياســتها ومنوذجهــا يف املنطقــة، ترســل رســائل إيجابيــة 
حــول رضورة التســامح والتعايــش والعمــل التنمــوي املشــرك، للتصــدي للعديــد مــن 

التحديــات التــي تواجهنــا مجتمعــن يف إطــار األرسة الدوليــة.

 

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة
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الكلمة و الظل

النموذج  حداد  قاسم  البحريني  الشاعر 
وأديب  مثقف وشاعر  فهو  الحية  للغة  الماسي 
ليجعلها  الفصحى  العربية  اللغة  بمفهوم  انتقل 
بالجدية  لغته  تميزت  بالموسيقى..  ممزوجة 
العبارات  استخدام  على  والقدرة  والحيوية 
لغته  كانت  وإن  الشعري.  غرضه  يخدم  بما 
اتكائه  إلى  يعود  الغموض، وذلك  لم تسلم من 
والحلم  الحدس  معطيات  على  خاصة  بصورة 
الشعرية،  التجربة  وتشكيل  الباطن  وعوالم 
الثقافي  المشهد  في  البارزة  الوجوه  أحد  فهو 
العويس  الخليجي، فحصل على جائزة سلطان 
األدبية للشعر عن مجمل منجزاته لتميز تجربته 
إبداعياً بقدر  الشعرية »فالشعر لديه ليس ترفاً 
ماهو ضرورة ملحة«. »999 « التقته وكان هذا 

الحوار:
> كيف يولد الشعر من رحم الفلسفة؟ 

العمق  من  درجة  حقيقي  شاعر  لكل  إن   -
الكبرى  القضايا  مناقشة  من  للشعر  »فالبد 
ومخيلته«  ومجتمعه  بنفسه  اإلنسان  وعالقة 
وإلى ذلك فالشعر الحقيقي دائماً ما يبحث خلف 
السطح في عمق األشياء والقضايا، وهذا يؤكد 
العالقة بين الشاعر والفيلسوف فكالهما يبحث 
والعالقات  الميتافيزيقية  الكبرى  القضايا  في 
الشائكة الجوهرية والمهمة، فأبو العالء المعري 
هو شاعر وفيلسوف أديب ومازال يعيش بيننا 
لكونه حكيماً فيلسوفاً ناقش القضايا الفلسفية 

حو�ر: رمي حممد -م�صر 

والحياتية الكبرى لكونها ال تموت بالتقادم.
> إذا طرحنا إشكاليات الترجمة في الوطن 
العربي ودورها الحيوي في تواصل الثقافات؟ 

كيف تراها؟
الترجمة رسالة ثقافية مهمة وتحتاج من   -
تتكامل  أن  والخاصة  الحكومية  المؤسسات 
على  بالتغلب  التجارية  للنزعة  نسمح  ال  حتى 
الترجمة  حركة  على  عّرجنا  القراءة  فمن  ذلك، 
في بالدنا، ففي ألمانيا مثال ُيترجم الكتاب الذي 
الفرنسية  أو  يستحق بعد صدوره باإلنجليزية 
بنصف عام أو عام، بينما رائعة»العطر« للروائي 
األلماني »زيسكند«، على سبيل المثال، ترجمت 
عشرة  من  بأكثر  صدورها  بعد  العربية  إلى 
جهوداً  هناك  إن  القول  نغفل  ال  لكن  أعوام. 
فردية للترجمة تستحق كل االحترام، لكن هذا 
العمل  هذا  يكون  أن  يجوز  وال  مؤسسي  عمل 
فردياً. لذا من الضروري نوعياً ومنهجياً إعادة 
النظر في تجربة الترجمة المتعثرة بين الطرفين 
حضاري  حوار  لتفعيل  والخاص  الحكومي 
رصين، فمازالت الثقافة العربية تفتقد المؤسسة 
العالمية  بالثقافة  والمتصلة  حضارياً  الناشطة 
العربي  األدب  تترجم  عربية  دولة  توجد  وال 
والبرتغال  فرنسا  تفعل  مثلما  األخرى  للغات 
للترجمة  مشاريع  أربعة  إلى  ثالثة  من  فتدعم 

سنوياً.
الشخصية  تجربتك  عن  سُئلت  عندما   <

الفنان  بمقولة  استعنت  الشعر  محراب  في 
الحياة  »نقضي  جوخ  فان  العالمي  والرسام 
فبماذا تقصد  الكلمات«،  استخدام  نتمرن على 

القول؟
بالمدرسة  متأثراً  جوخ   فان  كان   -
االنطباعية التي تأثر بها مجايليه من المبدعين 
أجيد  ال  وألنني  كافة،  اإلبداعية  المجاالت  في 
الحديث عن التجربة الشخصية وكل ما أستطيع 
قوله إن أبناء جيلي انخرطوا باألدب والشعر من 
بوابة النضال بفترة الستينيات التي  كانت مليئة 
باألحداث السياسية، فمن المعاناة يخلق اإلبداع. 
والكتابة والشعر كانت وسيلتنا في هذا الوقت 
اكتشفنا  ما  وسرعان  مشروعاً،  سبباً  وكانت 
نحن أهمية التعبير األدبى الذي من خالله أشعر 
الحقيقية ففي لحظات تمتلكني مخيلة  بحريتي 
الصور  خلق  لذة  في  الجارفة  والرغبة  الحلم 

واإليقاعات واكتشافها واالنغمار في نعمتها.
صالحاً  »جيل«  مصطلح  اليزال  هل   <
للتعبير عن تجارب شعرية لها سمات جمالية 

معينة أم يقف عند داللته الزمنية فقط؟
- اإلبداع في التراث اإلنساني ليس محدوداً 
بالمكان والزمان، إنه رؤية عابرة دائمة، وأعتقد 
التراث  بين  العربي هي من  الشعر  أن معلقات 
على الحضور في  الذي ال يزال قادراً  الكوني، 
وخصوصاً  اإلنسانية  والرؤى  اإلبداع  صعيد 
في جهة اإلبداع الفني. وكل جيل لديه جمالياته 
مداخل  أجمل  على  بتجربته  شاعر  كل  ليقف 
حياته  مشوار  في  عليه  سهر  الذي  المنجم 
وكتاباته حيث النقائض التي تكتنز في تالفيف 
الشخص ليدخرها لي ذلك الكائن الذي يزعمني 
وأدعيه ال يفعل سوى أن يمنح تجربتي الثروات 
الدفينة من أجل أن أكون جديراً بالكتابة وقادراً 
اختالف  في  ولعل  العظيم.  عبئها  حمل  على 
الطبيعة الفنية والتعبيرية في كل كتاب من كتبي 
ما يمكن تفسير جانب منه في ضوء معطيات 
تلك الكمائن وهذه المكامن التي ال أنفك أستجيب 
لمغرياتها وأسعى إليها واقعاً في شرائكها؛ تلك 

المكامن التي ليس من الحكمة تفاديها.
> متى يقف المبدع حائراً باحثاً عن إبهار 

قاسم حداد لـ 999: 

القصيدة تطرق بابي بقوة!

اأحالم ال�صعراء ل تنهار، فال�صعر حلم الإن�صانية الأبدي
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البالغة وفصاحة المعنى؟
حلم  فالشعر  تنهار،  ال  الشعراء  أحالم   -
اإلنسانية األبدي وال تخطئ بوصلته التي ترى 
القلب،  من  إبداعاته  لتنطلق  والجمال  الحرية 
تكريس  في  أسهم  الذي  هو  الشعري  فالتعبير 
باألفق  يليق  الذي  بالشكل  المخيلة  حريات 
تجارب  بكثافة  المتلقي  ليشعر  والمستقبل 
وكلما  واأليديولوجي.  الفكري  بعمقها  الشعراء 
كان الفكر متوارياً وجوهرياً كلما أصبح النص 
أكثر جماالً ومتحرراً وصادقاً، فأتبادل مساحات 
من التخيل والتفكير مع قارئي فهو شريكي في 
عملية اإلبداع أترك له مسافة ربما تكون صغيرة 
في  وأجول  وأصول  فيها  ليتحرك  كافية  لكنها 

مساحتي.
> هل حققت قصيدة النثر شروط وجودها 
واستطاعت أن تخلق جمهورها أم أنها التزال 
نخبوية بعيدة عن اهتمام البسطاء رغم كونها 

تعبر عنهم؟
- قصيدة النثر حققت شروط وجودها بنسبة 
كبيرة، لكن بعضهم يكتب بمكنون قلقه ومخاوفه 
وانفعاالته واليأبه من ستعجب ومن سيغضب. 
لينعم بحرية  التوجد رؤية محددة أو واضحة 
الكتابة فهي متعة بالغة، فثمة النهائية في األفق 
الفني كلما تيسر لنا في معطيات مخيلتنا الفنية.

> كيف تقبض على لحظة الكتابة؟
- الكتابة ليست قراراً وإن لم تكن القصيدة 
مسيطرة على روحي ووجداني اتجاهلها ألنني 
لتأتي  بقوة  بابي  تطرق  ولكنها  أستدعيها  ال 
أياماً  يأخذني  تململ  في شكل  الكتابة  لحظات 
وربما أشهراً. ومن الممكن أن ال أحظى بشيء 
البداية،  عن  أبحث  طويلة  نهارات  هكذا  ألطوي 
ذلك  جوهر  هي  والغامضة  الروحية  فالمتعة 
الكتابة عندي  الكوني. فأكثر جماليات  الصنيع 
قلق الذهاب واالنتظار والتشوق واندماج الصور 
انبثاق  العنصرين هما جوهر  واإليقاع، وهذين 
الصورة  عندي  النص.  والدة  في  الشرارات 
هما  أكتبه,  ما  طبيعة  كانت  مهما  واإليقاع 
تنشأ  كتابة  المكونين ال  األساس وبغير هذين 
األولى  الكلمات  أتلقى  أن  إلى  يتخلق  وال شعر 
وجداني  على  يسقط  فالشعر  تشبهني،  التي 

وأتحسسه في نفسي.
»إن االحتفاء باللغة هو  > وماذا عن قولك 

الشرط األول لتخلق الحالة الشعرية«؟
- أرى أن أي تفوق وتميز في التعبير الشعري 
ال يتحقق بعناصر أخرى غير اللغة فهي اللُّحمة 
في  الشاعر  بها  يشتغل  التي  الحية  والمادة 
يتطور  ال  الشعر  أن  ظني  وفي  الفني.  صنيعه 
وال تتبلور رؤاه ونصوصه إال بحرية التجريب 
طاقاتها  ومالمسة  اللغة  جماليات  وإدراك 
الالمحدودة في التعبير. نحن كائنات لغوية ال 
تتحقق إال بما تنتجه من العبارات هذه التي قد 
تصبح سلبية ليست في الشعر الراهن فحسب، 
ولكن في أي شعر على اإلطالق، إذا هي كّفت 

عن صدورها من حساسية شعرية واعية. اللغة 
بشخص  ممتزجة  كاملة  اإلنسانية  خبرة  هي 
االعتراف  لحظة محددة،  فالبد من  محدد في 
بأن الكتابة الشعرية سوف تتعرض للمزيد من 
العطب والقصور إذا تهاون بعضنا بالعناية بلغة 

تعبيرهم ومادتهم اللغوية الغنية البالغة الجمال 
وإذا لم يسهروا على اكتشاف جماليات وعبقرية 
هذه اللغة التي سوف ترفد التجربة الشعرية بال 
توقف كلما استطعنا اإلخالص للغة وعبرنا عن 

عشقاً لها.

نحن كائنات لغوية ل تتحقق اإل مبا تنتجه من العبارات
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ستوب!

البريطاني سام ميندز طفالً  المخرج  عندما كان 
بعدها  صارت  التي  الواقعة،  تلك  جده  له  روى 
العالم،  كل  في  الناس  أصبح حديث  رائعاً  فيلماً 
خيال الجد أضاف الكثير، وأيضاً الحفيد لم يكن 
مجرد ناقل محايد للحكاية، اإلنسان يعيد صياغة 
أن  كما  للحدث،  الشخصية  برؤيته  يستقبله  ما 
الزمن أيضاً له حساباته وبصماته نال الفيلم عن 
جلوب(،  )الجولدن  الذهبية  الكرة  جائزة  جدارة 
األوسكار  توازي  التي  البريطانية،  )البافتا(  ثم 
األمريكي، بينما كانت أغلب التوقعات تنتظر 10 
لتتويجه بالجائزة األهم عالمياً،  الماضي،  فبراير 
)طفيلي(  فيلم  لصالح  النهائية  النتيجة  جاءت 
الماضي،  الشهر  المساحة  تلك  تناولته في  الذي 
مثل  الفيلم  األوسكار،  على  حصوله  وتوقعت 
)كوريا الجنوبية( في مسابقة أفضل فيلم أجنبي، 
وحصد فعالً تلك الجائزة، إال أنه حقق فوزاً يعد 
تاريخياً، حيث إنه ألول مرة يتم اختيار فيلم غير 
ناطق باإلنجليزية لجائزة األفضل، والتي يتنافس 
فيها الفيلم على 24 جائزة ُتمثل فروع السينما 

المختلفة .
من طقوس العمل في األكاديمية الدولية األمريكية 
لعلوم وفنون الصور المتحركة، السرية الشديدة 
التي تحيط بكل تفاصيل جوائز المسابقة األشهر 
وأيضاً المهم، في العالم، فال أحد يطلع بالضبط 
على األرقام النهائية، ليحدد الفروق العددية بين 
عمل فني وآخر أو بين مبدع وآخر، حرص منظمو 
الجائزة منذ انطالقها في نهاية العشرينيات من 
القرن الماضي أال يكشفوا عن األرقام، حيث إن 
ما يربو على 8 آالف عضو باألكاديمية هم الذين 

يصوتون الختيار األفضل في كل فرع سينمائي، 
بال  ولكن  إعالنه  يتم  األرقام  عنه  ُتسفر  وما 
تفاصيل توضيحية، فقط يتم إيداع األوراق لدى 
رئيس األكاديمية كوثائق للزمن ولكنها غير قابلة 

للتداول اإلعالمي.
أتصور أن الفارق ضئيل جداً، بين الفيلم الفائز 
بالتتويج )الطفيلي( وبين فيلم )1917( والفارق 

الرقمي بالقطع لصالح الفيلم الكوري.
ويبقي لنا أن نتوقف أمام هذا الفيلم االستثنائي 
)1917( الذي يعود بنا للحرب العالمية األولى 
1914، ما الذي جرى في تلك الحرب قبل عام 
مليون   70 فيها  شارك  قد  وكان  نهايتها؟  من 
 9 منهم  مات  األوروبيين،  من  الغالبية  جندي، 
ماليين، مع 7 ماليين من المدنيين، الفيلم يقدم 
نرى  ال  جداً،  عاديين  الميدان  في  جنديين  لنا 
منهما،  ألي  الخارقة  البطولة  سمات  وال  مالمح 
يتوجهان  انتحارية،  بمهمة  مكلفان  أنهما  رغم 
يسيطر  منطقة  في  الفرنسية  األراضي  داخل 
منها،  جزء  من  تكتيكياً  انسحبوا  األلمان،  عليها 
حتى تصل الرسالة المخادعة للقوات البريطانية 
تحاول  والتي  اآلخر،  الجانب  على  المتمركزة 
ويقتل  المجزرة  تقع  لكي  األرض  تلك  احتالل 
مقدراً  كان  كما  بريطاني،  1600جندي  األلمان 
المخابرات  تتنبه  لم  لو  األلمانية،  الخطة  في 
يضفي  حدوثها،  دون  من  وتحول  البريطانية 
إن  حيث  الواقعة،  على  شخصياً  طابعاً  المخرج 
أحد الجنديين لديه شقيق ضابط في تلك الكتيبة 
الحرب  بالطبع شهدت  للفناء،  المعرضة جميعها 
الكثير من الحكايات المماثلة، والمخرج لم يترك 

»1917« ملحمة اإلبداع التي تجاوزها )األوسكار(!

)تكنيكياً(  الفيلم  وقدمه،  إال  إنسانياً  ملمحاً  لنا 
يبدو وكأنه قد تم تصويره لقطة واحدة، وأكرر 
الواقعية والعلمية  الناحية  تعبير وكأنه، ألنه من 
لوصول  يسعى  كان  أنه،  إال  كذلك،  ليس  البحتة 
الفيلم  بطلي  مع  بالتوحد  للجمهور  اإلحساس 
فلجأ  ماكاي،  وجورج  تشامبان،  تشارلز  دين 
أيضاً  المخرج  شارك  اإلخراجي،  المنهج  لهذا 
على  الفيلم  حصل  السيناريو،  أحداث  كتابة  في 
أوسكار أفضل تصوير سينمائي وأفضل مكساج 
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بني �أم كلثوم و�أ�صمهان!

سألني: لماذا ال تقدم أعمال السير الذاتية في الدراما الصورة كاملة، دائماً نرى وجهاً 
إيجابياً فقط، من الصورة، قارن مثالً كيف ُقدمت أم كلثوم على الشاشة وكيف رأينا 

أسمهان؟
قلت له الموت في العادة يجعلنا نرى وجهاً واحداً فقط، تذكر ما الذي قاله أمير الشعراء 
أحمد شوقي لتلميذه، والذي كان يشغل في قلبه مساحة ابنه الروحي: ) أنا عايزك تموت 
الوهاب  عبد  كان  خوفاً،  ارتعد  الذي  الوهاب،  عبد  محمد  الموسيقار  يقصد  محمد(،  يا 
شديد الوسوسة على حياته، وصحته هي رقم واحد بالنسبة له، ولهذا قال له شوقي 
مبدداً مخاوفه )عشان أكتب عنك قصيدة تخلدك(، طبعاً عبد الوهاب ال يريد هذه المرة 
أن يحصل على مثل هذا الخلود، سبق أن تنازل أمير شعراء الفصحى عن عرشه، من 
أجل عيون عبد الوهاب، وكتب له أكثر من 10 أغنيات بالعامية منها )الليل لما خلي(، 
وخاض معارك طاحنة مع معاصريه بسبب ارتباطه بعبد الوهاب، ورغم ذلك تمنى أن 
يكتب قصيدة عنه بعد الرحيل، تأملوا المعنى، الموت يجعلنا نستجمع ال شعورياً كل ما 
في بداخلنا من طاقة حب ونور، لكي نمنحها لمن لم يعد في استطاعتنا أن نقول لهم كم 

نحبكم.
الرحيل؟  خبر  بعد سماع  نراها  عندما  أقصد  الموت،  بعد  اإلنسان  تختلف صورة  هل 
أتصور أن اإلجابة هي نعم، تابعوا مثالً ما الذي كتبه عميد األدب العربي طه حسين، عن 
غريمه عمالق األدب عباس محمود العقاد، عاش طه حسين نحو تسع سنوات بعد رحيل 
العقاد، ولم يكن يترك مناسبة إال ويعدد مآثره، رغم ما شهدته الساحة األدبية بينهما من 

معارك طاحنة، حتى إن العقاد كان يطلق ساخراً على طه حسين )عمي األدب العربي(.
ورغم ذلك فلقد مسح الموت من قلب طه حسين أي مشاعر عدائية لالنتقام من غريمه 

الراحل..
اآلن باتت منصات التواصل االجتماعي، أقصد في جزء كبير منها ليست بعيدة عن كل 
ذلك، تتناول صور الموتى من األصدقاء والشخصيات العامة، بعضهم في لحظة يضع 
صورة إنسان عزيز عليه، ويبدأ في ذكر محاسنة وإضافاته، ويشارك العشرات والمئات، 
في الحديث بكل الحب، أما لو كانت المناسبة هي االحتفال بجائزة، ستجد أن )السوشل 
الذي  اإلنجاز  أو  الجائزة  المرة بقذائف عكسية تقلل من قيمة  ميديا( قد اشتعلت هذه 

تحقق.
الكاتب الكبير علي سالم قال، في واحدة من مقاالته، إن الفنان الذي يغادر الحياة يتنازع 
من يكتبوا عنه إحساسان متناقضان، الحزن لفقده وأيضاً السعادة المغموسة بالمصلحة، 

ألنه سوف يترك بشكل أو بآخر مساحته لهم.
الصورة مع من فقدناهم تسبق عادة السيرة، كل من رحل، بمجرد سماعنا الخبر نستدعي 
صورهم ونعايش مجدداً مواقفهم ويسقط تماماً في لحظات أي مساحات غضب أو سوء 
من  واضح  تخوف  هناك  الورثة،  يخشى غضب  الكل  الدرامية  األعمال  في  عابر،  فهم 
مصادرة العمل الفني لو لم يلق رضاهم، أغلب األعمال الفنية حتى التي حرصت على 
إظهار الجانب اإليجابي، وجدنا أيضاً أن للورثة رأياً آخر، ربما المسلسل الدرامي الوحيد 
الذي أفلت من تلك النظرة المثالية هو )أسمهان(، كتبه السوري نبيل المالح، وأخرجه 
التونسي شوقي الماجري، ورغم ذلك تعرض كل صناعه لساحة القضاء، وأيضاً للتهديد 

بالقتل وتلك حكاية أخرى!

أكشن

اليوم،  الواقعي للحدث ال يتجاوز  الزمن  صوت، 
والرسالة يجب أن تصل للجنود اإلنجليز، قبل أن 
الجندي  يقتل  الحرب  لتلك  الدخول  يتورطوا في 
المهمة،  تلك  ماكاي  زميله  ويكمل  تشامبان 
الحدث،  من  جزء  وكأننا  التفاصيل  كل  ونعيش 
الذي  السيناريو  كاتب  براعة  أمام  نتوقف  وهنا 
مهد لمشهد إنساني بطاله الجندي ماكاي وامرأة 
ابنها،  ليس  الحقيقة  في  هو  لديها طفل  فرنسية 
الجنود  من  تختبئ  كانت  عندما  وجدته  ولكنها 
وهو  ماكاي  شاهدنا  سابق  مشهد  في  األلمان، 
يمأل زمزمية المياه الخاوية باللبن، ألنه لم يجد 
غيره، بينما الطفل الفرنسي الرضيع الذي التقاه 
األلمان ال يجد  أثناء رحلة هروبه من  امرأة  مع 
السحري  الحل  هو  اللبن  يصبح  وهكذا  غذاءه، 
القدر  يد  الطفل من موت محقق، وكأنها،  إلنقاذ 

الحانية على البشر. 
المحصلة  الحرب تلك هي  الكل مهزوم في هذه 
في  تصله  الذي  البريطاني  القائد  حتى  النهائية، 
دون  تحول من  التي  التحذيرية  الرسالة  النهاية 
أنه  جيداً  يدرك  للمذبحة،  وجنوده  هو  تعرضه 
نفسه  محالة سيجد  ال  أنه  إال  مذبحة،  من  أفلت 

معرضاً ألخرى.
في مساحات عديدة من السيناريو يتضاءل كثيراً 
الحوار، ألن المشاهد صار مدركاً ما الذي تريد أن 
تنطق به الشخصيات، لغة الجسد ونظرات العيون 

تتولى هي ببراعة تلك، المهمة،
الفيلم يقع في قالب محبب للجمهور )األكشن(، 
المتفرج يلهث وراء تتابع األحداث المصور روجر 
ديكينز مع المخرج قدما صورة رائعة، ال تغيب 
عنها رهافة جمال التعبير السينمائي، وال تتوقف 
لحظة عن زرع الترقب لدى جمهور المشاهدين.

 الشريط السينمائي، قطعاً لم يحقق الرقم األكبر 
في شباك التذاكر بالمقارنة بأفالم العام الماضي، 
المكانة فيلم  الممكن أن يحتل تلك  إنه من  حيث 
القياسية  األرقام  تاريخ  دخل  الذي  )الجوكر( 
في شباك التذاكر، كما أن الفيلم، لم يتوج بلقب 
نصيب  من  كانت  )األوسكار(  في  األفضل 
)طفيلي(، ورغم ذلك سيسكن )1917( طويالً 

في ذاكرة عشاق الفن السابع!.
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سياحة

مختلف  من  السياح  عدد  عام  بعد  عاماً  يتزايد 
البراكين  الذين يقصدون  العربية واألجنبية  الدول 
الموجودة في مختلف قارات األرض في إطار نوع 
متميز من السياحة هو سياحة استكشاف الطبيعة 

والمغامرة وتحدي الذات.
وأشهر البراكين في العالم، والتي تعتبر وجهات 

سياحية هي: 

قارة آسيا 
اليابان  يزورون  الذين  السياح  اليابان: يحرص 
على زيارة بركان جبل فوجي، وهو بركان نشط 
في  قمة  أعلى  تعتبر  والتي  الجبل،  قمة  على  يقع 
اليابان. ويستطيع من يرغب من السياح ممارسة 
إلى  باإلضافة  البركان،  فوه  إلى  للوصول  التسلق 
الجميلة،  المناظر  ذات  الخمس  البحيرات  زيارة 
والعديد من القبور واآلثار القديمة التي تقع قرب 
والبيئية  السياحية  السلطات  وقامت  البركان. 

�إعد�د: �صايل �أبوفار�ش

اليابانية بضم بركان جبل فوجي إلى حديقة فوجي 
هاكوني-أيزو الوطنية.

والتي  فيها،  البراكين  أشهر  ومن  إندونيسيا: 
بركان  العالم  دول  مختلف  من  السياح  يقصدها 
جزيرة كراكاتوا، وهو بركان نشط يقع في الحديقة 
في  عليها  ويطلق  كولون،  أوجونغ  في  الوطنية 
كراكاتوا«.  »طفل  في  لقب  اإلندونيسيين  أوساط 
وباإلضافة الى مشاهدة بركان كراكاتوا والتجول 
التمتع  السياح  يستطيع  الوطنية،  الحديقة  في 
الغابات  وسط  برية  أو  بالقوارب  مائية  برحالت 
المطيرة، وصيد األسماك في البحيرات، ومشاهدة 
والزهور  األشجار  من  والعديد  الساحلية  الشعاب 

والنباتات والكائنات الحية.
بركان  وهو  برومو،  جبل  بركان  أيضاً  وهناك 
»برومو  حديقة  وضمن  سوروبايا،  بمدينة  يقع 
تنجر سمرو« الوطنية في جاوا الشرقية، ويستمتع 
الكبريتي  األبيض  الدخان  بمشاهدة  السياح 

شروق  وبمشاهدة  البركان،  فوهة  من  المتصاعد 
لبحر  باإلضافة  الجبل،  قمة  من  الشمس  وغروب 
الرمال البركانية المحيطة بالجبل، وممارسة التنزه 

وركوب الخيل.

قارة أفريقيا
تنزانيا: من يزور تنزانيا من السياح ال بد وأن 
يزور بركان جبل كليمنجار أعلى جبل في أفريقيا. 
إليه  والصعود  خامد،  بركان  هو  البركان  وهذا 
حديقة  يزورون  كما  سهولة،  بكل  منه  والنزول 
البركان،  سفح  على  الواقعة  الوطنية  كليمنجارو 
والتي تضم مجموعة كبيرة من األشجار والزهور 

والنباتات والكائنات الحية.
جزر موريشيوس: وهي جزر تقع في المحيط 
مدينة  يزورونها  الذين  السياح  ويقصد  الهندي، 
كوريبيب التي تتضمن بركان »ترو أو كريف«، وهو 
السياح بتسلق جبله للوصول  بركان خامد، يقوم 

البراكين.. 
وجهة سياحية لهواة المغامرة 
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سياحة

إلى فوهته، كما يمارسون رياضة المشي والجري 
على سفوحه.

قارة أوروبا 
العالم  السياح من مختلف دول  إيطاليا: يتوجه 
لزيارة بركاني جبلي فيزوف وإتنا. ويعتبر بركان 
جبل فيزوف بركاناً خامداً، وهو يقع ضمن حديقة 
فيزوف الوطنية، ويطلع على خليج مدينة نابولي، 
ويمكن للسياح الصعود سيراً على األقدام مسافات 
والتمتع  البركان،  هذا  قمة  إلى  للوصول  طويلة 
كما  عليها.  يطل  التي  الجميلة  الطبيعية  بالمناظر 
»بومبي«  لمدينتي  األثرية  األطالل  زيارة  يمكنهم 
و»هيركوالنيوم« اللتين دمرهما البركان عندما ثار 
للثقافة  المتحدة  األمم  منظمة  اعتمدت  وقد  قديماً، 
كأحد  األثرية  األطالل  هذه  »اليونسكو«  والعلوم 

مواقع التراث العالمي.
إتنا، فهو بركان نشط يقع في  أما بركان جبل 
جزيرة صقلية، ويعتبر األعلى في إيطاليا خصوصاً 
وفي قارة أوروبا عموماً، ويكاد يسجل انفجارات 
بركانية خفيفة طوال العام. ويقوم عدد من السياح 
قمة  إلى  بالتسلق  والتحدي  المغامرة  هواة  من 
البركان، وعدد آخر منهم يركب بالمصعد الكهربائي 
السياح  أما  الجبل،  أعلى  إلى  للوصول  »التلفريك« 
األقل رغبة بالمغامرة والتحدي وممن يفضلون أخذ 
أو  القطار  عبر  بجولة  فيكتفون  أكثر،  أمان  تدابير 
بالسيارات رباعية الدفع حول قاعدة البركان. ومن 
جبل البركان يمكن للسياح التمتع بالمنظر األخضر 
المتنوعة  الفواكه  وبساتين  العنب  لكروم  الجميل 

األمم  منظمة  اعتمدت  وقد  الواسعة.  والسهول 
البركان  »اليونسكو« هذا  والعلوم  للثقافة  المتحدة 

كأحد مواقع التراث العالمي.
ثرينوكاجيجور  بركان  آيسلندا: وتتميز بوجود 
قمم،  الثالث  يعني  واسمه  ريكيافيك،  مدينة  قرب 
وهو البركان الوحيد في العالم الذي يمكن للسياح 
زيارته من الداخل، ألن البركان عندما يخمد تهبط 
مع  حصل  ما  وهذا  األسفل،  إلى  فوهته  حمم 
ما  إلى  داخله  ثرينوكاجيجور، حيث تحول  بركان 
يشبه الكهف والممر السفلي، حيث يزوره السياح 
السلطات  من  معتمدين  سياحيين  مرشدين  برفقة 
البركان  هذا  صنفت  والتي  اآليسلندية،  السياحية 

كمحمية وطنية.

قارة أمريكا 
السياح  يزور  األمريكية:  المتحدة  الواليات 

براكين موجودة في واليات أمريكية عدة.
ففي والية واشنطن، يزور السياح بركان جبل 
سانت هيلين، إما بواسطة جوالت المشي لمسافات 
أو  والنارية،  الهوائية  الدراجات  بركوب  أو  طويلة، 
يقوم السياح القادرون مالياً بجولة حول البركان 

بواسطة طائرات الهليكوبتر المستأجرة. 
لضحايا  تذكارياً  نصباً  السياح  يزور  كما 
يقدم  الذي  ريدج«  »جونستون  ومرصد  البركان، 

معلومات مهمة عن هذا البركان.
بركان  السياح  يزور  أالسكا  والية  وفي 
نوفاروبتا، والذي يقع في حديقة ومحمية كاتماي 
الزوارق  بواسطة  إليها  يصلون  والتي  الوطنية، 

والقوارب السياحية. وفي األراضي المحيطة بهذا 
من  مجموعات  مشاهدة  للسياح  يمكن  البركان، 
الدبب البنية اللون. وفي المياه المحيطة بالمحمية، 
التمتع  أو  السمك،  صيد  هواية  ممارسة  يمكنهم 
السلمون  سمك  وجبات  خصوصاً  منها  بوجبة 

المنتشر كثيرا ً في المحمية.
وفي والية هاواي هناك حديقة البراكين الوطنية، 
حيث يوجد فندق صغير يقيم فيه السياح، ويطلون 
منه على فوهتي كيالويا وهالم ماواو البركانيتين. 
ويصل السياح إلى منطقة البراكين إما براً بواسطة 
المركبات السياحية سيارات وحافالت، أو بواسطة 
المجاري  عبر  الحجم  صغيرة  سياحية  قوارب 

المائية.
»بوبوكاتيبيتل«  بركان  فيها  ويقع  المكسيك: 
ويعرف  سيتي،  مكسيكو  العاصمة  شرق  جنوب 
أيضاً باسم بركان »إل بوبو«، ويعني اسمه باللغة 

المكيسكية القديمة »الجبل المدخن«. 
تحصل في البركان انفجارات بين فترة وأخرى 
من الزمن. ويمكن للسياح زيارة حديقة وطنية غنية 
البركان،  جبل  أعلى  في  تقع  والكائنات  بالنباتات 
جبل  منحدرات  على  تقع  قديمة  أديرة  وزيارة 
البركان بناها رهبان إسبان في القرن الـ 16 أي في 
حقبة االستعمار اإلسباني للمكسيك. وقد اعتمدت 
منظمة األمم المتحدة للثقافة والعلوم »اليونسكو« 

هذه األديرة األثرية كأحد مواقع التراث العالمي.
التي  الغواتيمالية  البراكين  أكثر  غواتيماال: 
بركان  وهو  »بكايا«،  بركان  هو  السياح  يقصدها 
انفجارات قوية مستمرة على مدار  نشط، ويشهد 

إطاللة على بركان جبل فوجي في اليابان
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واألمنية  السياحية  السلطات  منعت  لذلك  العام، 
الغواتيمالية السياح من الوصول إلى فوة البركان، 
وتسمح لهم بالوصول فقط إلى الجزء العلوي من 
البركان إما سيراً على األقدام أو عبر ركوب الخيل، 
ولكن بشرط أن يرافقهم أدالء سياحيون معتمدون 

من السلطات الغواتيمالية.
»أرينال  متنزه  بركان  هناك  كوستاريكا: 
قرب  والواقع  الوطني،  لودج«  أوبسيرفاتوري 
عادة في  السياح  يقيم  مدينة سان خوسيه، حيث 
فندق صغير داخل المتنزه، ويشاهدون من غرفهم 
البركان، ويمكنهم أيضاً القيام بالنزهات والتجديف 
في األنهار، والسير والوقوف على الجسور المعلقة، 
المائية، واالستحمام في  المنزلقات  والسباحة في 
الهوائية  الدراجات  وركوب  الساخنة،  الينابيع 

والنارية والجبلية.
تشيلي: ويوجد فيها بركان »أوسورنو« الواقع 
في منطقة لوس الجوس، وهو بركان نشط يعد من 
السياح  األنديز. ويتمتع  البراكين في جبال  أنشط 
الجميل  بالمنظر  البركان  هذا  إلى  الذين يصعدون 

لبحيرتي النكيوهو وتودوس لوس سانتوس.
وهو  »كوتوباكسي«،  بركان  وفيها  اإلكوادور: 
بركان نشط، ويتميز عن غيره من البراكين بوجود 
أكثر  السياح  يجذب  ما  الجليدية،  األنهار  من  عدد 

فأكثر لزيارته.
وفيها  الهادي،  المحيط  في  تقع  تانا:  جزيرة 
ويتمتع  بركان نشط،  وهو  »ياسور«،  بركان جبل 
المشي  بممارسة رياضة  الذين يقصدونه  السياح 

وبالمنظر الجميل لخليج الكبريت.

بركان نوفاروبتا في أالسكا

سياح داخل بركان ثرينوكاجيجور في آيسلندا
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من هنا وهناك

في  وزميالتها  المرزوقي  الهرنكي  محمد  أميرة  اإلماراتية 
لقطة تذكارية بمنطقة القطب الشمالي التي زارتاها بدعم من 
عن  الناجمة  البيئية  التغيرات  دراسة  بهدف  اإلمارات  طيران 

االحتباس الحراري.

متسابق مشارك ينطلق في الجولة االفتتاحية 
للدراجات  العالمية  »هيرو  بطولة  سلسلة  من 
جولة  أقيمت  حيث   ،2020 لعام  الجبلية«  الهوائية 
بمنطقة  الجبلية  المسارات  في  حتا«  دبي  »هيرو 

حتا.

اإلمارات  أم  بطولة  منافسات  من  جانب 
من  كبيرة  بمشاركة  أبوظبي  في  للجوجيتسو 
المراكز األولى  للمنافسة على  المواطنات  الالعبات 

في البطولة. 
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الشارقة  في  الطاولة  كرة  لمسابقة  االفتتاحية  المباراة  من 
لألندية  األلعاب  دورة  من  الخامسة  النسخة  ضمن  وكانت 

العربية للسيدات.

الكتب  أحد  يطالع  زائر 
مهرجان  في  المعروضة 
لآلداب  اإلمارات  طيران 
أقيم على مدار  الذي   2020
الشهر  دبي  في  أسبوع 

الماضي

 الممثلة األسترالية مارغوت روبي التي لعبت دور البطولة 
في أحدث أفالمها )طيور جارحة( وهو من فئة أفالم الحركة 
في  عالمياً  دوالر  مليون   100 تجاوزت  عوائد  حقق  والذي 

األسبوع األول من العرض. 
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نزهة

الكلمات المتقاطعة

سودوكو

تراثيــــــات
- بينما كانت مجموعة من الصبية في الغابة سقط اثنان منهم في حفرة عميقة. تجمعت بقية 
الصبية لينظروا أين سقط رفقاؤهم. وعندما أدركوا عمق تلك الحفرة تأسفوا عليهما قائلين: 
لن تستطيعا الخروج يا رفاق مهما فعلتما إذ هي عميقة جداً لم يبال الصبيان بما قيل لهما بل 
أخذا في القفز بينما كان الجميع من أعلى يقولون لهما توقفا فليس من جدوى، وكان الصبيان 
يحاوالن بكل قواهما للخروج بينما كان رفقاؤهم من أعلى يرددون كفاكما إذ ليس من منفعة 
وفجأة قفز أحد منهم قفزته األخيرة فوقع هاويا ومات. بينما بقي اآلخر يحاول وعلت أصوات 
الرفقاء من أعلى الحفرة وهم يقولون كفاك تعذيباً لنفسك وألماً ولكن كلما علت أصواتهم كلما 
حاول رفيقهم أكثر وباندفاع أشد ومصمماً أن ينجو. فقفز قفزته األخيرة استطاع بها أن ُيخلص 
نفسه فاندهش الجميع فسألوه: ما هو السر الذي جعلك تستمر في القفز ألم تسمع ما كنا نقوله 
لك؟ أجابهم كنت أسمعكم تنادون لكن سمعي ثقيل فبماذا كنتم تنادون؟ وبعدما قيلت له الحقيقة 
أجاب الصبي: ظننت بأنه كلما قفزت مرة كنتم تشجعونني ألستمر وكان يزداد حماسي مع 

أصواتكم!

أمثــال عالمية 
- إذا أعطيت تناسى وإذا أخذت تذّكر...

- يجب أن تتغاضى عن المساوئ الصغيرة ألن لك مساوئ كبيرة...
- جميل أن يموت اإلنسان من أجل وطنه واألجمل أن يعيش من أجله..

طرائف العرب 
يروي الجاحظ أن جماعة من أهل خراسان اجتمعوا في منزل ليالً فأحجموا عن إنارة المصباح 
وصبروا على الظلمة ما أمكنهم الصبر ولما اضطروا إلى اإلنارة جمعوا النفقة الالزمة لذلك وأبى 
واحد منهم أن يشاركهم في النفقة فكانوا إذا جاء المصباح شّدوا عينيه بمنديل إلى أن يناموا 

ويطفئوا المصباح فيفرجون عن عينيه وذلك حتى ال يستفيد من نوره.

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

رجاء.
4- مسلسل درامي لبناني- افتخر وتعاظم.

5- اسم قبيلة ذكرت في القرآن الكريم والتوراة.
 - وزع  الجوي-  الدفاع  منظومات  إحدى   -6

أصلح عيب البناء.
7- حزب أمريكي قديم - مدينة وواحة مصرية.

8- تم عن آخره- نفخ في نومه- هدي.
9- صاحب - عكس شرائي.

10-يقتنيه- ارتفاع.
11- الجواب »م« - الحجة البينة الفاصلة.

أفقياً:
نجوم  من  أمريكي  مصارع   -1

الثمانينيات
2- يصيح األسد- النافع.

3- العب كرة قدم برازيلي.
4- السقاية »م« - لكل طفل- صرع.

5- نوع حلوى عراقية- يجاور المدن- 
للنفي.

6- وكالة أنباء خليجية- نخيط بإتقان.
بال  يمنح  إيقاعية-  آلة  يشتاق-   -7

مقابل.
8- في الثوب - يتعجل.

العربية-  الجزيرة  شبه  قبائل  من   -9
الخبر ينشره للعوام.

10- أقصده- قص الحكاية- نافية.
١١-من أمراض ما قبل الوالدة تصيب 

الجينات.

عمودياً:
1- العب كرة قدم إنجليزي محترف.

زوجات  عليا-  حكومية  هيئة   -2
األمهات.

الفرنسيين-  وامبراطور  قائد    -3
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شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مره واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي  9 – 1من   ملئ الخانات باألرقامت
 وعامودي
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 أفقي : –المفردات 
 مصارع أمريكي من نجوم الثمانينات – 1
 النافع –يصيح األسد  – 2
 العب كرة قدم برازيلي – 3
 صرع –لكل طفل  –السقاية )م(  – 4
 للنفي -يجاور المدن  –عراقية نوع حلوى  –5
 بإتقاننخيط  –وكالة أنباء خليجية  – 6
 يمنح بال مقابل –آلة ايقاعية  –يشتاق  – 7
 يتعجل –في الثوب  – 8
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المربع الرقمي

تطابق الكلمات

الفوارقمربع الجمع

أفقياً  الكلمات  ومعاني  مرادف  وتقرأ  تكتب 
وعمودياً بذات الوقت.

1-إحدى آليات العمل الزراعية
2- لم يبلغ الحلم.
3- أثمر ونضج.

4- مدينة سورية.

< ضع الرقم المناسب من 1- 6 شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة أفقياً وعمودياً.

9 فوارق 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

 احدى آليات العمل الزراعية – 1

 لم يبلغ الحلم – 2

 أثمر ونضج – 3

 مدينة سورية  – 4
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 مربع الجمع
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لفـــــوارقا  

فوارق بين كال الصورتين  9  
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صحة

د. فريد الحسن

هشاشة العظام أسبابها وطرق الوقاية منها

�إعد�د: �أماين �ليافعي

والتي  المنخورة،  العظام  هي  العظام  هشاشة 
تؤدي إلى إضعاف العظام لتصبح هشة، إلى درجة 
إلى  تحتاج  جداً  بسيطة  بأعمال  القيام  مجرد  أن 
أو رفع  إلى األمام  أقل قدر من الضغط، كاالنحناء 
مكنسة كهربائية أو حتى السعال، قد يسبب كسوراً 
في  هذا  العظام  ضعف  سبب  يعود  العظام،  في 
الكالسيوم  النقص في مستوى  إلى  الحاالت  معظم 
والفوسفور، أو النقص في معادن أخرى في العظام.
في  العظام،  هشاشة  بمرض  اإلصابة  تؤدي  قد 
الغالب، إلى كسور فيها ومعظمها في عظام العمود 
اليد،  كف  مفصل  أو  والفخذين  والحوض،  الفقري، 
وبالرغم من االعتقاد السائد بأن هذا المرض يصيب 
في الغالب السيدات فقط، إال أن )هشاشة العظام( 
المصابين  إلى  وباإلضافة  الرجال أيضاً  قد تصيب 
بمرض هشاشة العظام، هنالك الكثيرون أيضاً ممن 

يعانون من هبوط كثافة العظام.
في  عام  ممارس  الحسن  فريد  الدكتور  ويقول 
إدارة الخدمات الطبية بالشارقة، إن هشاشة العظام 
تصيب  التي  الخطيرة  العظام  أمراض  أحد  هي 
طبيعي  غير  نقص  على  يطلق  تعبير  وهو  اإلنسان 
تقدم  مع  نوعيته  وتغير  العظام  كثافة  في  واضح 
وضعيفه  هشاشة  أكثر  العظام  تجعل  فهي  العمر 

أكثر  وهو  بسهولة،  للكسر  قابلة  تكون  إنها  بحيث 
شيوعاً في النساء عنه في الرجال وقد يتسبب في 

مضاعفات خطيرة.
نسبة  زيادة  إلى  تؤدي  التي  العوامل  أهم  ومن 
اإلصابة بهشاشة العظام: وجود تاريخ لمرض ترقق 
العظام في العائلة، وتقدم العمر، انقطاع الطمث في 
سن مبكر قبل 45 سنة، النحافة أو البينية الرقيقة، 
وخاصة  الفيتامينات  أو  الكالسيوم  تناول  وقلة 
الرياضة،  ممارسة  وعدم  والتدخين  )د(،  الفيتامين 
الكحولية،  والمشروبات  القهوة  تناول  وكثرة 
وتناول  الشمس،  ألشعة  التعرض  قلة  أو  وانعدام 

وبسبب  كبيرة،  بكميات  باأللياف  الغنية  األطعمة 
عوامل مرضية أو تناول بعض األدوية مثل أمراض 
الجهاز الهضمي وسوء االمتصاص وتناول مركبات 
نشاط  وزيادة  للدم  مميعات  وأدوية  الكورتيزون 
الروماتويد  مثل  المزمنة  واألمراض  الدرقية  الغدة 

المفصلي.
يضيف الدكتور فريد الحسن أن العظام في الحاله 
بالمسامات  المليء  األسفنج  قطعة  تشبه  الطبيعية 
الصغيرة، وفي حالة اإلصابة بهشاشة العظام يقل 
عدد المسامات وتكبر وتصبح العظام أكثر هشاشة 
تتكسر  أن  يمكن  فإنها  وبالتالي  صالبتها،  وتفقد 

بمنتهى السهولة.
المرضى  لدى  للكسر  عرضة  األكثر  والعظام 
والفخذ  الورك  هي  العظام  بهشاشة  المصابين 
والعمود  مباشرة  الرسغ  فوق  وعادة  والساعد 

الفقري. 
العمود  التي تصيب عظام فقرات  وهذه الكسور 
بهشاشة  المصابين  األشخاص  تجعل  قد  الفقري 
ظهورهم  تصبح  وقد  الطول،  في  ينقصون  العظام 

منحنية بشدة ومحدبة.
العظام  بهشاشة  مصابة  أنك  تعرفين  كنت  إذا 
العنيفة  الحركات  يتضمن  الذي  التمرين  تجنبي 
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> ما هي أمراض الشتاء الشائعة؟
- أمراض الشتاء األوسع انتشاراً، والتي قد تصيبنا أو تصيب أطفالنا، تشمل:

الزكام، والتهاب الحنجرة، والسعال، واإلنفلونزا، والتهاب المسالك التنفسية.
العطاس  عبر  من شخص آلخر  تنتقل  فيروسات  األمراض  لهذه  المسبب  يكون  عادًة 
والرشح )سيالن األنف(، وتنتشر في الهواء في حضانات األطفال، أماكن العمل واألماكن 

العامة المغلقة.
فإن السبيل إلى وقاية األطفال من اإلصابة بعدوى هذه األمراض الشتوية، هي األغذية 

التي تساعد على تقوية جهاز المناعة لديهم.

> كيف يمكن وقاية األطفال من أمراض الشتاء؟
- هذه بعض النصائح لوقاية األطفال من أمراض الشتاء الشائعة:

إبقاء نافذة مفتوحة: تتواجد فيروسات الشتاء في الهواء، عند السعال أو العطاس، يتم 
إطالق كمية هائلة من الفيروسات والجراثيم القادرة على البقاء حية لعدة ساعات األمر 
النوافذ  إبقاء إحدى  المفضل  لذا فمن  أطفال آخرين،  إلى  العدوى  انتقال  إلى  الذي يؤدي 
مفتوحة، حتى لو كان الطقس شتوياً وبارداً، وذلك لتقليل تركيز الفيروسات والجراثيم 
في الهواء داخل المنزل أو األماكن المغلقة كالحضانات وغيرها، ويفضل مراعاة المالبس 
الخاصة باألطفال وإضافة طبقات من المالبس الداخلية لتدفئة الجسم وإبقاء منفذ لتهوية 

الغرفة.
فصل الطفل المريض: من المفضل فصل بين الطفل المريض واألطفال المعافين، وذلك 
في المنزل أيضاً، خاصًة عند النوم فال يجوز أن ينام طفل مريض مع المعافين في الغرفة 

نفسها حتى ال تنتقل العدوى.
 الحفاظ على النظافة الشخصية: النظافة الشخصية ضرورية للمحافظة على نظافة 
والفوط  والمالعق،  واألكواب،  كاأللعاب،  الشخصية  األغراض  تبادل  يجوز  فال  الطفل، 

الخاصة أو محارم تنظيف األنف.
  غسل اليدين: الحرص على غسل اليدين قبل تناول أي شيء من الطعام، فالفيروسات 
دائماً موجودة، حتى عند تناول تفاحة، قطعة بسكويت أو وجبة كاملة، والحرص على تعليم 
أطفالكم غسل اليدين بطريقة صحيحة )غسل اليدين باستخدام الصابون والماء الجاري 

لمدة 20 ثانية(.
التي  الحساسة  األماكن  تنظيف  على  الحرص  الطفل:  يلمسها  التي  األماكن  تنظيف   
يلمسها أطفالكم بشكل خاص، مثل: األرضيات، األواني، الخزائن المنخفضة التي بمتناولهم، 

الطاوالت، الكراسي ومقابض األبواب.
تحوي  لطفل مريض،  واحدة  لعبة  ألعابه وأبقوه بعيداً عن األطفال اآلخرين:   نظفوا 

ماليين الفيروسات، وفقط عشرات منها كافية لنقل العدوى لطفٍل آخر.

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

alyafi3@gmail.com

األطفال وأمراض الشتاء الشائعة

ب
جوا

 و
ال

سؤ
المفاجئة قد يعرضك للسقوط فجأة بسبب اجهاداً 
الجلوس  تمرين  مثل  جسمك  من  لجزء  شديداً 

والوقوف.

هشاشة العظام في سن الشيخوخة
تحدث نتيجة نقص الكالسيوم بسبب تقدم العمر 
وعدم وجود توازن بين العظام التي تنكسر والعظام 

التي تنمو من جديد.

هشاشة عظام الصبية
وهي حالة نادرة وغير معروفة السبب وتحدث 
وهذه  الصغيرة  األعمار  في  والشباب  األطفال  في 
الحاالت ال تعاني من أي نقص في مستوى الهرمون 
العظام  ضعف  حدوث  وسبب  الفيتامينات  أو 

وهشاشتها غير معروف حتى اآلن.

تشخيص حاالت هشاشة العظام 
هشاشة  على  عالمات  أي  الطبيب  يكشف  ال  قد 
العظام إال بعد فحص أحد الكسور باألشعة السينية، 
اختبار  مسح  إجراء  المريض  من  يطلب  وبعدها 

الكثافة المعدنية للعظام.

األعراض 
هشاشة العظام مرض صامت يصاب به المريض 
من دون أي أعراض أو عالمات جديرة بالمالحظة، 
وغالباً ما تكون العالمة األولى كسر في عظام الفخذ 

أو المعصم أو العمود الفقري.
ومن أعراض هشاشة العظام حدوث آالم مستمرة 
ومتكررة في الظهر، آالم في األطراف، انحناء الظهر 
انحناء  بسبب  الطول  في  تدريجي  نقص  وتقوسه، 

الظهر، والكسور عند التعرض ألقل الصدمات.

الوقاية 
غني  متوازن  غذائي  نظام  في  الوقاية  تتمثل 
بالكالسيوم والبروتين مثل اللبن والحليب، ومنتجات 
البحرية  والمأكوالت  والزبادي،  كالجبن  األلبان 
المصنعة  والجمبري،واألغذية  والمحار  السمك 
العصائر  بعض  مثل  الكالسيوم  لها  المضافة 
التمارين  وممارسة  والبقوليات،  والخضراوات 
الرياضية وتجنب اإلفراط في المشروبات الكحولية، 
في  وتجنب حدوث كسور  التدخين،  عن  واالمتناع 
العظام، ولبس األحذية المريحة، وعدم شرب كميات 
حاجات  لحمل  االنحناء  وعدم  القهوة،  من  كبيرة 
حتى ال يؤثر على الركبتين وإبقاء الظهر مستقيماً، 
والتعرض ألشعة الشمس لتحفيز الجلد على تكوين 

فيتامين)د(. 

األشخاص األكثر عرضة للخطر 
السن في  بتقدم  المرتبطة  العظام  تؤثر هشاشة 
الحالة  تتفاقم  ما  وعادة  متفاوتة  بدرجات  اإلنسان 
أما حالة  20-15 سنة.  امتداد  على  تدريجي  بشكل 
الشهرية  الدورة  بانقطاع  المرتبطة  العظام  هشاشة 
فال يستغرق تطورها أكثر من 10 سنوات وهي أكثر 

شيوعاً بين النساء بعد انقطاع الطمث.
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تغذية

لم يُعد اهتمام اإلنسان بصّحته يقتصر فقط 
على قلبه، ودماغه، وِكليته، ومفاصله، وعظامه، 
المجتاحة  الخصوبة  مشكالت  أُضيفت  إنما 
حلم  تحقيق  في  الطّب  ونجح  العالم.  لسّكان 
تشير  إذ  الوحيد،  الحّل  ليس  ولكنه  أزواج 
له  يكون  قد  الغذائي  النظام  أن  إلى  الدراسات 
دور رئيس في الخصوبة. والحرص على نمط 
معيشة مريح يتم التخلص من التوتر والضغوط 
فرصة  تعزيز  عوامل  تمثّل  واإلجهاد،  النفسية 

اإلخصاب واإلنجاب. 

�إعد�د: �خت�صا�صية �لتغذية: عائ�صة �ليحيائي   

�إد�رة �لتغذية �ملجتمعية- م�صت�صفى تو�م

تعزيز الخصوبة عند الرجل
يمكن تعزيزها وتحسينها عبر االلتزام ببعض 
واألبحاث  الدراسات  أكدتها  التي  الخطوات 

العلمية، و أبرزها: 
في  منها  اإلكثار  يجب  األكسدة:  مضادات   -
الرجل  عند  الخصوبة  لزيادة  الغذائي  النظام 
خاص  بشكل  دراستها  تمت  التي  أهمها  ومن 
في ما يتعلق بتحسين صحة الحيوانات المنوية 
هي: الزنك ونجده في المحار وسرطان البحر 

واللحوم الحمراء والدواجن والفاصوليا. 

األغنى  الفاكهة والخضار  ُتعتبر  فيتامين ج: 
به، خصوصاً الفلفل األحمر والكيوي والبرتقال، 
والبذور  المكسرات  في  يتوفر  هـ:  وفيتامين 

والزيوت والخضر الورقية
السيلينيوم: نجده في التونة واللحم البقري 

والديك الرومي والدجاج. 
حمض الفوليك: نجده في كبد البقر والخضرة 
والبازالء  والفول  والفاكهة  الورقية  الخضراء 

والحبوب المدعمة.
له  مهماً  مصدراً  الطماطم  ُتعتبر  الليكوبين: 

تحصين الخصوبة بالغذاء
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والمشمش والجريب فروت والبطيخ. 
سيئة  عادة  ألنها  التدخين:  عن  اإلقالع   -
ليس على الصحة العامة فقط، بل على الصحة 
الخصوبة،  من  يزيد  عنه  فالتوقف  الجنسية. 
أشارت الدراسات أن التدخين يؤثر على جوانب 
انخفاض  منها  المنوية  الحيوانات  لصحة  عدة 

عددها، وحركتها وشكلها.
- النظام الغذائي: بينت الدراسات بعد التعرف 
الغذاء  بين  تربط  التي  المحتملة  العالقة  على 
الغذائي  النظام  أن  مفادها  بنتيجة  والخصوبة 
المعتمد على البيتزا واللحوم المصنعة واألطعمة 
المكررة  والحبوب  السكر  عالية  السريعة 
ومنتجات األلبان كاملة الدسم تجعل الرجل ال 
يمتلك حيوانات منوية صحية أو نسباً عالية من 
الخصوبة. أما أفضل األطعمة المناسبة لصحة 
بالبروتينات  الغنية  فتلك  المنوية  الحيوانات 
الخضار  تناول  بجانب  والدجاج،  السمك  مثل 

والفاكهة والدهون الصحية والحبوب الكاملة.
المرشوشة  والفاكهة  الخضار  تجنّب   -
بأنواع عضوية. بحسب  واستبدالها  بالمبيدات 
الدراسات فاّن المبيدات تشّكل أحد أهّم أسباب 
عقم الرجال، ألنها تقلّل اإلستروجين في الجسم 

وتخّفف التستوستيرون.
- البعد عن تناول منتجات الصويا الحتوائها 
مواد تشبه اإلستروجين، عدم استهالك األطعمة 
السائل  إنتاج  خفض  المسببة  جينيّاً  المعّدلة 

المنوي
زيادة  ألن  صحي:  وزن  على  المحافظه   -

عدد  بانخفاض  يرتبط  الجسم  كتلة  مؤشر 
وحركة الحيوانات المنوية.

أن  يمكن  المعتدلة:  الرياضة  ممارسة   -
المضادة  القوية  اإلنزيمات  تزيد من مستويات 
لألكسدة، التي قد تساعد في حماية الحيوانات 

المنوية.

تعزيز الخصوبة عند المرأة
وداخلية  خارجية  بعوامل  خصوبتها  تتأثر 
الغذائية  والعادات  والوزن  والقلق،  كالتوتر 
السيئة وتناول بعض األدوية. ويوجد في الفترة 
المعانيات  السيدات  بعدد  كبيرة  زيادة  األخيرة 
مراعاة  ويجب  والعقم.  الخصوبة  ضعف  من 

األمور التالية:
تحتوي  بحيث  الغذاء،  في  الدائم  التنويع   -

الوجبة على كربوهيدرات وبروتين ودهون.
بالكالسيوم  الغنية  األطعمة  على  التركيز   -
)ج(  وفيتامين   3 واألوميغا  والزنك  والحديد 

و)ب( واألطعمة المضادة لألكسدة.
تؤثر  السمنة  كون  الوزن  مراقبة  ضرورة   -
سلبياً على معدالت الخصوبة، حيث يؤدي إلى 
تراكم الدهون حول الرحم األمر الذي ينتج عنه 

صعوبة التبويض. 
التدخين ألنه يؤدي إلى زيادة عمر  - تجنب 
إلى  يؤدي  ما  المرأة،  بويضات  وتدمير  الرحم 

ضعف خصوبتها.
- االبتعاد عن التوتر الذي يساعد في تدمير 
هرمونية.  تغيرات  حدوث  نتيجة  الخصوبة 

الكافيين  ألن  والشاي،  القهوة  من  والتخفيف 
ضعف  ويسبب  التبويض  عملية  على  يؤثر 

الخصوبة.
الغنية  السريعة  األغذية  تناول  من  الحد   -
بالدهون واألمالح، وكذلك التقليل من استعمال 

المحليات الصناعية.
باألستروجين  الغنية  األغذية  من  اإلكثار   -
فول  وبذور  الصويا  منتجات  مثل  النباتي 
الصويا. ومنتجات األلبان كاملة الدسم بدالً من 

منتجات األلبان قليلة الدسم.
- ضرورة اإلكثار من شرب الماء بمعدل 6 - 

8 أكواب يومياً.
الحمراء  الفاكهه  بأنواعها وخاصة  الفواكه   -
كالتفاح والفراولة والكرز الحتوائها على الكثير 
بأنواعها،  والخضار  األكسدة.  مضادات  من 
البروكلي  مثل  األخضر  اللون  ذات  وخاصة 
 B9 فيتامين  على  الحتوائها  شوكي  واألرضي 
يمنع  ألنه  الضروري  الفوليك  حمض  وعلى 

حدوث أي تشوهات خلقية للجنين.
- التقليل من تناول السكر، ألنه يؤثر سلباً 
توازن  عدم  إلى  ويؤّدي  المناعي  الجهاز  في 
اإلنسولين  ومقاومة  الجسم  هورمونات 
اإلباضة  في  السلبّي  بتأثيرها  المعروفة 

الطبيعية.
نظام  اتباع  يلعبه  الذي  الكبير  الدور  إن 
السليمة وممارسة  التغذية  حياة صحي يشمل 
في  الصحي  الوزن  على  والمحافظة  الرياضة 

زيادة الخصوبة عند كال الجنسين. 
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علوم و تكنولوجيا

علينا أن نفعل كل شيء وأن نقوم بذلك على 
الفور. تعود هذه الكلمات الى عالم المناخ بيرز 
المتحدة   المملكة  في  ليدز  فورستر من جامعة 
والذي سيطرت على فكري منذ أن قرأتها منذ 
الوقت  ذلك  في  قمت  لقد  العام.  ونصف  عام 
بإجراء مقابلة مع فورستر حول تخفيض معدل 
السخونة األرضية بنسبة واحد ونصف درجة 

ترجمة: د.ح�صن �لغول 

هيئة  في  العلماء  كبار  إليه  دعا  مثلما  مئوية 
بتغيير  الخاصة  الدولية  الحكومية  المنظمات 
على  بقدرتنا  متفائالً  اليزال  كان  حيث  المناخ 

المشاركة في عملية اإلنقاذ .
الهيئة،  أعدته  الذي  التقرير  إثر  ذلك  جاء 
إلى  التغييرات تحتاج  أن سرعة  والذي أوضح 
تقدر  كارثية  تسخين  عملية  وقوع  تحاشي 

التقرير  بواحد ونصف درجة مئوية. كما ذكر 
بأن أمامنا أثني عشر عاماً إلنقاذ كوكب األرض. 
وهذا القول ليس دقيقاً، لكنه ليس بالضبط على 
خطأ. لقد أمضينا اآلن 11 عاماً، ولهذا فقد جاء 
الوقت المناسب لتوجيه األسئلة عند االنتهاء من 
سنة أخرى وأهمها ماذا فعلنا خالل تلك الفترة؟
لقد وجهت هذا السؤال إلى عمالق آخر في 

تفاؤل حذر حول حل أزمة المناخ العالمي

بقلم: جر�هام لوتون

كاتب يف جملة �لعامل �جلديد وموؤلف كتاب »�أ�صل كل �صيء«.
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مجال النظام البيئي للمناخ، وهو بيتيري تاالس 
العالمية،  الجوية  العام لمنظمة األرصاد  األمين 
حيث سألته عما حدث منذ أن تم نشر التقرير 
ويمكن  بالمائة.  والنصف  بالدرجة  المتعلق 
تلخيص إجابته بكلمتين فقط: ليس كثيراً. كما 
اعترف بأن انبعاث الكربون واستهالك الوقود 

األحفوري ال يزاالن في ارتفاع.
تغير،  قد  العقلي  الموقف  »أن  أضاف:  كما 
االتجاه  في  تحركت  قد  والعواطف  فاألفكار 

الصحيح«.
لدينا؟  ما  كل  هو  الواقع  في  هذا  هل  ولكن 
بالعواطف  المتعلقة  األمور  خاصة  بالطبع 
واألحاسيس، ولكن أي عمل فردي ال يستطيع 

أن يخفض من معدل االنبعاثات.
وبعد أسابيع من إجراء مناقشتنا شعرت بأن 
الكآبة قد خفت حدتها قليالً، إننا النزال نواجه 
وراء  فيما  نظرت  إذا  لكن  المتاعب،  من  الكثير 
انبعاث  حول  العناوين  تتصدر  التي  األرقام 
الوقود  واستهالك  الخضراء  البيوت  من  الغاز 

األحفوري فإنك ستجد وميضاً من الضوء.
االعتراف  النادر  من  كان  من صناعة  ينبثق 
األول في معركة  الخط  بها كواحدة توجد في 
غير  تأثير  حدوث  الى  يؤدي  أنه  إال  المناخ. 

متجانس، إنه فن العمارة والبناء.
في  المعماريون  أعلن  الماضي  العام  وفي 
المناخية  الطوارئ  حالة  المتحدة  المملكة 
–روتس  غراس  منظمة  من  جزئياً  مستلهمين 
جديدة تدعى شبكة العمل المناخي لفن المعمار 
في  اإلسراع  في  الرئيس  هدفها  يتمثل  والتي 
ووفقاً  البناء.  قطاع  في  الكربون  من  التخلص 
الخاصة  الدولية  الحكومية  المنظمات  لهيئة 
نحو  عن  مسؤولة  المباني  فإن  المناخ  بتغيير 
الطاقة، ولهذا فإن  العالمي من  ثلث االستهالك 
بيئة البناء سيكون من الصعب عليها إيجاد حل 

لألزمة المناخية.
الدرجة  ونصف  الدرجة  تقرير  دعا  وقد 
الحديثة  األبنية  جميع  تصبح  أن  إلى  المئوية 
خالية من الكربون بحلول العام الحالي )2020(، 
وهو الهدف األكثر طموحاً في الوثيقة اإلجمالية 
فن  مدرسة  من  بيكر-براون  لدونكان  .ووفقاً 
المناخي  العمل  فإن شبكة  والتصاميم  المعمار 
في  الرئيس  الرأي  متزايد  وبشكل  عكست، 
في  يعملون  الذين  أولئك  وحتى  القطاع.  ذلك 
توسعة  مثل  الضخمة  التحتية  البيئة  مشاريع 
مطار هيثرو، حيث أدى اإلسراف في استخدام 
اإلسمنت والصلب إلى صعوبة التفكير في كيفية 

الوصول إلى انعدام الكربون.
يقول بيكر-براون إن هناك حركات مشابهة 
والتي  الشمالية،  وأمريكا  أوروبا  عبر  انبثقت 
يمكن لها أن تحدث تأثيراً حقيقياً، فالمعماريون 
يستطيعون معرفة المواد التي دخلت في عملية 
البناء، ومن ثم يمكنهم إيجاد الوسيلة المناسبة 

للتخلص من المواد الضارة بالبيئة.

ويضيف: أن المعماريين يحددون المواد التي 
صنع  يستطيعون  ولهذا  المباني  منها  تتكون 
رئيس  بشكل  يعني  وهذا  بيئياً،  معتدلة  مادة 
وتدمير  هدم  من  بدالً  المواد  معالجة  إعادة 
المباني. ومن الواضح أن صناعة اإلعمار والبناء 
تخلق نحو 60% من حطام المباني في بريطانيا، 
والتي تبلغ 120 مليون طن في العام من اآلثار 

الكربونية في المملكة المتحدة.
كثيراً،  يفكرون  »المعماريين  أن  يرى  كما 
ما  بشيء  القيام  نستطيع  فإننا  الواقع  وفي 
إذا  لكن  الوحيد،  الحل  ليس  وهذا  ذلك«.  حول 
استطاعت مجموعة صغيرة من النشطاء داخل 
مهنة في مجال البناء مثالً تحويل العواطف إلى 

أفعال في أقل من عام، فإنه يمكن عندئذ تبرير 
تفاؤل تاالس.

نقطة  تعتبر  المتجددة  الطاقة  صناعة  إن 
التي قدمتها هيئة  القاتمة  الصورة  مضيئة في 
بتغيير  الخاصة  الدولية  الحكومية  المنظمات 

المناخ، كما أنها تتمتع ببعض القوة أيضاً.
مؤخراً  الدولية  الطاقة  وكالة  نشرت  وقد 
تقريراً ذكرت فيه أن الرياح القادمة من الشاطئ 
قد تعمل على توليد الكهرباء الكافية لتلبية كل 

االحتياجات العالمية.
 وهذا األمر قد يستمر لفترة طويلة للتخلص 
من الكربون ليس فقط في اإلمدادات من الطاقة، 
لكن أيضاً في األبنية والمواصالت والصناعة. 
وهي قطاعات ذكرتها الهيئة لتكون هدف التغيير 

المتوسط المدى.
الخضراء، وهي  الجديدة  الصفقة  وإذا كانت 
للبيئة والتي تضم  التحتية  للبنية  خطة عمالقة 
مقترحات مقدمة من قبل الحزب الديموقراطي 
ما  وهو  المقبل،  العام  تطبيقها  يمكن  األمريكي 
يعني أننا في الحقيقة نبدأ في التحدث عن ثورة 

.
إذ  من جهته يشعر فورستر بالتفاؤل أيضاً 
والجمهور  واألعمال  المدن  وجود  »مع  يقول: 
من  بالحد  قمنا  لو  من  انتقلت  المناقشات  فإن 
فالحكومات  بذلك«.  نقوم  كيف  إلى  االنبعاثات 
تحتاج ألن تبذل المزيد من الجهد في ظل وجود 

بعض اإلشارات المشجعة. 
ومازال المطلوب منا القيام بكل شيء فوراً، 
أن  استطعنا  إننا  القول  يمكننا  األقل  على  لكن 

نفعل شيئاً.

الرياح القادمة من 

ال�صاطئ قد تعمل 

على توليد الكهرباء 

الكافية لتلبية كل 

الحتياجات العاملية
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إشراقات إيمانية

ألجل التفرد بالخصوصية أو االستمتاع بالحياة أو 
التعبير بما يكون في النفس يقول أحدهم:

عش حياتك وال تبالي بأحد
المهم نفسك واستمتع بالحياة 

قل ما تشاء وال عليك بمن خالفك 
في  تجتمع  وكلها  واألقوال  الجمل  من  ذلك  وغير 

بوتقة الحرية بال نظر إلى دين أو عرف.
نحن ال نختلف في أن اإلنسان له من الخصوصية 
في  يراه  بما  يعبر  أن  له  أو  غيره  عن  به  ينفرد  ما 

اختياراته وتصرفاته.
ولكن أن يترك األمر على إطالقه من دون قيد أو 

ضبط هنا يكمن الزلل ويعظم الخلل.
له  بإطالقه  الحديث  إذ  محددة  زاوية  مع  وأقف 
ضوابطه  له  أن  كما  ومسالكه  وتنوعه  تشعباته 

وقواعده.
السمعة الحسنة  اعتبار  وحديثنا يقتصر هنا حول 

في ما يبدر منا من تصرفات واختيارات.
الحسنة مطلب شرعي وعرفي،  السمعة  اعتبار  إن 
واإلخالل بها لها تبعاتها ليس على الفرد فقط بل على 

المجتمع برمته.
فمن أسباب ترابط المجتمع وتماسكه حسن سمعة 
أفراده، فالمجتمع الواحد يزداد ترابطاً وحباً وتماسكاً 
ودينهم  أخالقهم  في  اآلخرين  عن  أفراده  بمعرفة 

وعالقاتهم المبنية على الحب وبذل المعروف.
والمتتبع لنصوص القرآن والسنة يلحظ ذلك جلياً 

واضحاً.
فهذا خليل الله تعالى إبراهيم عليه السالم دعا الله 
تعالى أن يكون له ذكر حسن قال سبحانه: )َواْجَعل 
84(، يقول  اآْلِخِريَن( )الشعراء:  ِفي  لَِساَن ِصْدٍق  لِّي 
ابن كثير: »أي واجعل لي ذكراً جميالً بعدي أُذكر به 
ويقتدى بي في الخير«، وقال مجاهد وقتادة: »يعني 
الثناء الحسن، يعني ثناء الناس عليه، والترحم، وذكره 

بالخير دائماً«.
حضور  من  محذرة  القرآنية  اآليات  جاءت  كما 

مجالس الذين يحرفون الكلم عن مواضعه ويسخرون 
عليه  الله  نبيه صلى  سنة  ومن  تعالى  الله  كالم  من 
شأن  من  يقللون  الذين  مجالس  حضور  أو  وسلم 
في  علم  بغير  يخوضون  أنهم  أو  الوحيين  نصوص 
ِفي  َعلَيُْكْم  َنزََّل  )َوَقْد  قال سبحانه:  فهم نصوصهما 
الِْكتَاِب أَْن إَِذا َسِمْعتُْم آَياِت اللَِّه ُيْكَفُر ِبَها َوُيْستَْهَزأُ ِبَها 
َفاَل َتْقُعُدوا َمَعُهْم َحتَّىٰ َيُخوُضوا ِفي َحِديٍث َغيِْرِه إِنَُّكْم 
ثْلُُهْم إِنَّ اللََّه َجاِمُع الُْمنَاِفِقيَن َوالَْكاِفِريَن ِفي َجَهنََّم  إًِذا مِّ

َجِميعاً( )النساء:140(.
فبمجرد شهود هذه المجالس السيئة ُيلحق الحاضر 

بها وينال بذلك الجزاء األليم.
وروى البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين صفية 
اللِه  رسوَل  جاءْت  )أنها  عنها:  الله  حيي رضي  بنت 
صلى الله عليه وسلم َتزوُره، وهو ُمْعتَِكفٌ في المسِجد، 
في الَعْشر األواخِر ِمن رَمضان، فتََحدََّثت عنده ساَعة 
ِمن الِعشاء، ثم قامْت َتنَْقلِب )ترجع إلى بيتها(، فقام 
و  )يردها  َيْقلِبُها  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  معها 
يمشي معها(، حتى إذا بلغت باَب المسجد، الذي ِعنَد 
َمسَكن أُمِّ َسلََمة َزْوِج النبي صلى الله عليه وسلم، َمرَّ 
بِهما رجالن ِمَن األْنصاِر، فَسلَّما على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثم َنَفذا )أسرعا(، فقال لهما رسوُل الله 
إنَّما  ِرْسلُِكما -مهلكما-،  الله عليه وسلم: علَى  صلى 
، قاال: سبحان الله يا رسول الله،  هي صفيَّة بنُت ُحيَيٍّ
وَكبَُر عليِهما )عُظم و شّق( ما قال، قال صلى الله عليه 
يطان َيْجري ِمن ابِن آَدم َمبلَغ الدَّم، وإّني  وسلم: إنَّ الشَّ

َخشيُت أْن َيقِذف في ُقلوِبُكما(. 
عبد  المنافقين  رأس  أن  ومسلم  البخاري  وروى 
الله بن أبي سلول، قال: »والله لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن األعز منها األذل« يعني باألعز نفسه، ويعني 
باألذل الصحابة المهاجرين. فقال عمر: دعني أضرب 
الله عليه وسلم: )دعه  المنافق، فقال صلى  عنق هذا 
)رواه  أصحابه(  يقتل  محمداً  أن  الناس  يتحدث  ال 

البخاري ومسلم(.
ألهمية  المبينة  والنقول  النصوص  هذه  مع  ولي 

على رسلكما
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اعتبار السمعة الحسنة في حياة اإلنسان وقفات:
أوالً: ليس من الرياء والتعالي على اآلخرين 
أن يحافظ اإلنسان على سمعته الطيبة، بل هو 
من الخير الذي يشهد به على حسن العمل كما 
أن وجوده وانتشاره في المجتمع عنوان خيرية 

المجتمع ورقيه.
والتهم.  الريب  مواطن  عن  البعد  ثانياً: 
فرسولنا صلى الله عليه وسلم قال: )إن السعيد 
لمن جنب الفتن( رواه أبوداود. فالمؤمن العاقل 

ُيجنب نفسه ومجتمعه مواطن التهم.
فال يتلفظ بقول ويدعي أن له حرية التصرف 

بما يقول ثم يجر ويالته على المجتمع! 
مجتمعه  عليه  لما  مخالفاً  فعالً  يحدث  وال 
بدعوى الخصوصية ثم يصبح المجتمع متعدد 
األجزاء وممزق األوصال، فالمجتمع الواحد هو 

كالبنيان يشد بعضه بعضاً.
فكرية  أو  عقدية  لمسلمات  يتعرض  وال 
يحدث  ثم  الرأي  حرية  بدعوى  عرفية  أو 
فإثارة  المجتمع،  في  وبلبلة  انقساماً  بعدها 
الشرعية  النصوص  جاءت  قد  وإحداثها  الفتن 

بتحريمها وتجريمها.
ِمن  َيْدُعوَن  الَِّذيَن  َتُسبُّوا  )َواَل  قال سبحانه: 
ُدوِن اللَِّه َفيَُسبُّوا اللََّه َعْدًوا ِبَغيِْر ِعلٍْم َكَذٰلَِك َزيَّنَّا 
َفيُنَبِّئُُهم  ْرِجُعُهْم  َربِِّهم مَّ إِلَىٰ  ُثمَّ  َعَملَُهْم  ٍة  أُمَّ لُِكلِّ 

ِبَما َكاُنوا َيْعَملُوَن( )األنعام:108(.
لرسوله  ناهياً  تعالى  يقول  كثير:  ابن  قال 
صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن سب آلهة 
المشركين، وإن كان فيه مصلحة، إال أنه يترتب 
عليه مفسدة أعظم منها، وهي مقابلة المشركين 

بسب إله المؤمنين، وهو الله ال إله إال هو.
مداخل  دخل  )َمن  قال:  أنه  عمر  عن  وروي 

السوء فال يلومن َمن أساء به الظن(.
منه  يفهم  لربما  قوالً  أحدنا  يقول  قد  ثالثاً: 
خالف ما أراد أو يفعل فعالً لربما يرى بعضهم 
أراده  ما  يظهر  أن  الحكمة  من  فهنا  أنه مشين 
ويبين مقصده، حفاظاً لعرضه ودفاعاً عن نفسه 
وطلباً لوحدة المجتمع الواحد. كما فعل ذلك نبينا 
صلى الله عليه وسلم إذ قال للصحابيين: )على 
إنها صفية(. قال ابن بطال في شرح  ِرْسلُِكَما 
الفقه  من  فيه  المهلب:  »قال  البخاري:  صحيح 
خشي  إذا  اإلنسان  وأن  التهم،  مواضع  تجنب 
أن يسبق إليه بظن سوء أن يكشف معنى ذلك 
الذى  الشيطان  الظن، ويبرئ نفسه من نزغات 
القلوب، وإنما خشى عليه  يوسوس بالشر فى 
الصالة والسالم أن يحدث على الرجل من سوء 
أو يرتد، وإن  الظن فتنة، وربما زاغ بها فيأثم 
كان النبى عليه السالم منزهاً عند المؤمنين من 
مواضع التهم، ففى قوله صلى الله عليه وسلم: 
يتمثلوا  أن  ألمته،  الحسنة  صفية(الُسنة  )إنها 

فعله ذلك فى البعد عن التهم ومواقف الِرَيب«.
العلم  من  الحديث  هذا  »في  الخطابي:  وقال 
من  أمر  كل  من  اإلنسان  يحذر  أن  استحباب 
المكروه مما تجري به الظنون، ويخطر بالقلوب، 
البراَءة  بإظهار  الناس  من  السالمة  يطلب  وأن 

قال ابن كثير: قال تعالى ناهيًا عباده المؤمنين 
عن كثير من الظن، وهو التهمة والتخون لألهل 
واألقارب والناس في غير محله؛ ألن بعض ذلك 
يكون إثماً محضاً، فليجتنب كثيراً منه احتياطاً(.

قال ابن عباس: )إنَّ الله قد حرم على المؤمن 
به  يظنَّ  وأن  وعرضه،  وماله  دمه  المؤمن  من 

ظنَّ السوء(.
عن  تعالى  الله  )نهى  العلماء  بعض  ويقول 
كثير من الظن السوء بالمؤمنين، فـ )إِنَّ َبْعَض 
الحقيقة  من  الخالي  كالظن  وذلك،  إِْثمٌ(  نِّ  الظَّ
والقرينة، وكظن السوء، الذي يقترن به كثير من 
األقوال، واألفعال المحرمة، فإن بقاء ظن السوء 
بالقلب، ال يقتصر صاحبه على مجرد ذلك، بل 
ال يزال به، حتى يقول ما ال ينبغي، ويفعل ما 
ال ينبغي، وفي ذلك أيضاً، إساءة الظن بالمسلم، 

وبغضه، وعداوته المأمور بخالف ذلك منه(.
قال  قال:  عنه  الله  رضي  هريرة  أبي  وعن 
)إيَّاكم  وسلم:  عليه  الله  صلى  الله  رسول 
، فإنَّ الظنَّ أكذب الحديث، وال تحسسوا،  والظنَّ
وال تجسسوا، وال تنافسوا، وال تحاسدوا، وال 
تباغضوا، وال تدابروا، وكونوا عباد الله إخواًنا( 

رواه البخاري ومسلم.
وسلم  عليه  الله  صلى  نبينا  كذلك  ويبين 
خطورة تتبع عورات اآلخرين أو الحديث عنهم 

من دون مصلحة تذكر أو حكمة تظهر.
وعن أبي برزة األسلمي رضي الله عنه: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: )يا معشر من 
آمن بلسانه ولم يدخل اإليمان قلبه، ال تغتابوا 
اتبع  من  فإنه  عوراتهم،  تتبعوا  وال  المسلمين، 
عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته 

يفضحه في بيته( رواه ابو داود.
وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: )أعرضوا عن الناس، 
ألم تر أنك إن ابتغيت الريبة في الناس أفسدتهم، 
األدب  في  البخاري  رواه  تفسدهم(  كدت  أو 

المفرد.
قال المناوي: )أي ولوا عن الناس، وال تتبعوا 
تعلم  ألم  عوراتهم...  عن  تبحثوا  وال  أحوالهم، 
وتظهرها،  لتعلمها  فيهم  التهمة  اتبعت  إن  أنك 
تفسدهم،  أن  قاربت  أو  الفساد،  في  أوقعتهم 
أو  غيبة،  بنحو  بعض  في  بعضهم  لوقوع 
لحصول تهمة ال أصل لها، أو هتك عرض ذوي 
الهيئات المأمور بإقالة عثراتهم، وقد يترتب على 
التفتيش من المفاسد ما يربو على تلك المفسدة 
ناظر  الشارع  أنَّ  والحاصل  إزالتها،  ُيراد  التي 
األمور  لوالة  والخطاب  أمكن،  مهما  الستر  إلى 

ومن في معناهم(.
وليعلم العاقل أن سوء الظن باآلخرين يورث 
اإلنسان األخالق السيئة الرديئة، كما أنه معول 
المتماسك  المستقر  المجتمع  صروح  يهدم 

ويورث تفككاً وفرقة.
الله  )إَنّ  عنهما:  الله  رضي  عباس  ابن  قال 
وماله  دمه  المؤمن  من  المؤمن  على  َحّرم  قد 

وعرضه، وأن يظَنّ به ظَنّ الّسوء(.

من الريب«.
بالخير  عرفوا  ومن  العلماء  في  هذا  ويتأكد 

والبر.
الله  الله صلى  رسول  »هذا  الماوردي:  قال 
الرَِّيب  من  الله  خلق  أبعد  وهو  وسلم  عليه 
تخالجت  من  فكيف  التُّهم...  من  وأصونهم 
نون؟ فهل َيْعرى  كوك، وتقابلت فيه الظَّ فيه الشُّ
قادح محقَّق، والئم  ِمن  الرَِّيب  مواقف  َمن في 

ُمصدَّق؟(«. 
وقال ابن دقيق العيد: »في الحديث دليلٌ على 
إليه  الوهم نسبة اإلنسان  التحّرز مما يقع في 
د في حق العلماء ومن  مما ال ينبغي، وهذا متأكَّ
ُيقتدى بهم، فال يجوز لهم أن يفعلوا فعالً يوجب 
ظنَّ السوء بهم، وإن كان لهم فيه مخلص، ألن 

ذلك سبب إلى إبطال االنتفاع بعلمهم«.
والنية  الصحيح  الفهم  استحضار  رابعاً: 
بصالح  عرفوا  من  وأقوال  أفعال  في  السليمة 
وحرصهم  للخير  وبحبهم  وباطنهم  ظاهرهم 
أكثر  هم  األمور  فوالة  اآلخرين  مصالح  على 
الظن  الدفاع عنهم وحسن  الناس وأوالهم في 
والفهم  بالعلم  عرفوا  الذين  العلماء  وكذا  بهم، 
المجتمع  تماسك  على  وبحرصهم  الصحيح، 

وبذل الخير له.
وأصالً  شرعياً  مطلباً  الظن  حسن  كان  إن 
أخالقياً في التعامل مع كل الناس فكيف مع من 

عرفوا بالخير والسداد والرشاد.
وقد نهانا الله تعالى عن إساءة الظن باآلخرين 
َها الَِّذيَن آَمنُوا اْجتَنِبُوا َكثِيراً  قال سبحانه: )َيا أَيُّ
ُسوا َواَل  نِّ إِْثمٌ َواَل َتَجسَّ نِّ إِنَّ َبْعَض الظَّ َن الظَّ مِّ
َيْغتَب بَّْعُضُكم َبْعًضا أَُيِحبُّ أََحُدُكْم أَن َيأُْكَل لَْحَم 
َتوَّابٌ  اللََّه  إِنَّ  اللََّه  َواتَُّقوا  َفَكِرْهتُُموُه  َميْتًا  أَِخيِه 

ِحيمٌ( )الحجرات:12(. رَّ

ال�صمعة احل�صنة 

مطلب �صرعي وعريف 

والإخالل بها له تبعاته 

على الفرد واملجتمع
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موديل Y عبارة عن سيارة دفع رباعي متوسطة 
بالكامل ومصممة لتحقيق  بالكهرباء  الحجم تعمل 
الطراز  سيبدأ  والسالمة.  التنوع  من  قدر  أقصى 
Y بمبلغ 39000 دوالر إلصدار )ستاندارد رينج(، 
ومحرك  رينج(  )لونغ  بطرازات  أيضاً  وسيأتي 

مزدوج بدفع رباعي و)بيرفورمانس(.
طراز Y واسع بما يكفي لحمل سبعة أشخاص 
وأداء  رائدة  مجموعة  ويوفر  ومعداتهم  بالغين 
متفوق وأكثر التقنيات تقدماً. توفر مجموعة الحركة 
عالية الكفاءة والمحركات فائقة االستجابة تسارعاً 
من 0 إلى 60 ميالً في الساعة في أقل من 3.5 ثانية 
وسرعة قصوى تصل إلى 240 كم في الساعة، مع 
معالجة ممتازة ألي حالة طريق. يبلغ مدى البطارية 
 Y القياسية مسافة 370 كم، في حين سيكون طراز
إلى  على السفر لمسافة تصل  المدى قادراً  طويل 

482 كم بشحن واحد.
في الداخل، يخلق السقف الزجاجي البانورامي 
األنموذجي من طراز Y والمقعد المرتفع إحساساً 
في  مقعد  كل  من  شاملة  رؤية  ويوفر  بالرحابة 
ومقاعد  األمامي  األمتعة  صندوق  يوفر  السيارة. 
الصف الثاني القابلة للفصل ما مجموعه 66 قدماً 
مكعبة من مساحة التخزين. مثل الطراز 3، ال يتطلب 
يتصل  ذلك  من  بدالً  ولكنه  مفاتيح،  أي   Y الطراز 
مع  السلسين،  والخروج  للدخول  الذكي  بهاتفك 
وجود واجهة شاشة لمس واحدة مقاس 15 بوصة 
يتصل  السيارة.  في  التحكم  عناصر  جميع  داخل 
الطراز Y أيضاً مع تطبيق Tesla Mobile للحصول 
مثل  إليها  الوصول  يسهل  فريدة  ميزات  على 
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والتكييف  واالستدعاء  ُبعد  عن  التحكم  فتح جهاز 
المسبق عن ُبعد وتتبع الموقع ووضع حد السرعة 

وأكثر من ذلك بكثير.
سيارات  أكثر  ليكون   Y الموديل  تصميم  تم   

من  بنيت  أماًنا.  الحجم  متوسطة  الرباعي  الدفع 
األلف إلى الياء باعتبارها سيارة كهربائية، ويوفر 
الصلب  الجسم  وهيكل  المنخفض،  الثقل  مركز 
كما  لها.  مثيل  ال  حماية  الكبيرة  التحطم  ومناطق 
أن تصميمها الديناميكي الهوائي وتقنية البطاريات 
الرائدة تجعلها ذات كفاءة عالية من حيث استخدام 
الطاقة، ما يعني أنه يمكنك تحقيق مدى أفضل مع 
في  األخرى  الكهربائية  السيارات  من  أقل  طاقة 
Super- أيضاً مع شبكة Y  السوق. يتوافق الطراز

charger الحالية الخاصة بشركة تيسال والتي تضم 
أكثر من 12000 محطة شحن سوبر في 36 دولة، 
باإلضافة إلى محطات V3 Superchargers الجديدة 
التي يمكنها الشحن بمعدل يصل إلى 1600 كم في 

الساعة.
من المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم في خريف 
 61000 بسعر  بيرفورمانس   Y لطراز   2020 عام 
دوالر وطراز لونغ رينج ذي الدفع الخلفي وطراز 
 52000 بسعر  الرباعي  الدفع  ذي  الثنائي  المحرك 
طراز  طرح  سيتم   2021 عام  مطلع  وفي  دوالر، 

ستاندارد رينج بسعر 39000 دوالر. 
المثير لالهتمام أن إحدى قنوات يوتيوب  ومن 
يناير  مطلع  عرضت  تيسال  شركة  تتابع  التي 
الختبار  يخضع  وهو   Y للطراز  صوًرا  الماضي 
البارد في درجات حرارة منخفضة تصل  الطقس 
أبرز  أن  المعروف  ومن  مئوية.  درجة   -17 إلى 
التحديات التي تواجه السيارات الكهربائية تعرض 
أدائها لصعوبات عندما تنخفض درجة الحرارة إلى 
أقل من درجة التجمد، لذلك من المهم أن تكتشف 
Y مع درجات  الطراز  تيسال بدقة كيف سيتعامل 

الحرارة المنخفضة جداً. 
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الصف  لمقعد  الصور  من  العديد  ظهرت  كما 
أنها  ويبدو  اإلنترنت،  على   Y الموديل  في  الثالث 
تشير إلى أنه ال توجد مساحة لألرجل تقريباً. ومع 
بعمل  اليوتيوب  على  تلك  الفيديو  قناة  تقوم  ذلك، 
رائع في إظهار مساحة االقدام في سيارات الدفع 
الرباعي المدمجة األخرى التي تدعي أنها تضم 7 
مقاعد للركاب مثل تويوتا راف 4 وهوندا سي آر-

-- في، كما يوضح أن مساحة األرجل للركاب في 
الصف الثالث غير موجودة فعلياً. إنه يشير إلى أن 
كل هذه السيارات تسمح لمقاعد الصف الثاني في 
االنزالق لألمام. من المتوقع أن تنزلق مقاعد الصف 
الثاني من تيسال وأن تطوى كهربائياً، حيث تحتوي 
أزرار التحكم على الجزء الخارجي لقواعدها كما في 

الموديل X أو المقاعد األمامية للطراز 3.
قام العديد من األشخاص بالتغريد على »تويتر« 
السقف  وأن   Y نموذج  في  جلسوا  إنهم  قائلين 
األمامية  المقاعد  في  األقل  )على  عالياً  لهم  كان 
والوسطى( حتى بالنسبة ألولئك الذين يبلغ طولهم 
القامة يجدون  الناس طويلي  المترين. بعض  نحو 
سيارة موديل 3 ضيقة بعض الشيء عندما يتعلق 
األمر بالرأس، لذلك هذه أخبار جيدة بالنسبة لهم. 
ويرى بعض ممن جربوا السيارة أن الصف الثالث 
من المقاعد في هذه السيارة سيكون عنصراً رئيساً 
في  مبيعاً  السيارات  أكثر  من   Y الطراز  جعل  في 

العالم، إال أن هذا مجرد توقع في هذه المرحلة. 
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ريدغ دسشار ءاسسيم
عضو سابق في املجلس الوطني االحتادي

maysarashed@gmail.com

شاركُت في نهاية العام الماضي في جلسة حوارية نظمتها وزارة الداخلية بالتعاون مع ديوان ولي عهد أبوظبي 
لمناقشة التطوع المجتمعي وأثره على األفراد والمجتمعات، وقد عقدت الجلسة في أحد مجالس األحياء في أبوظبي 
التي ُيدعى إليها في الغالب متخصصون في مختلف المجاالت لمناقشة قضايا وطنية واجتماعية، عالوة على ما 
تقوم به المجالس من أدوار أخرى بوصفها تجمعاً للمواطنين في مناسباتهم المختلفة، تضم العديد من قاطني تلك 

األحياء. 
من يبحث عن هذه المجالس يجد أنها ناتجة عن مبادرات حكومية بدأت في إمارة الشارقة لتتبعها في إمارة 
أبوظبي وأخيراً في إمارة دبي، إذ وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« ببناء مجالس أحياء في دبي لتكون ملتقى للمواطنين ومكاناً لتنظيم فعالياتهم 
المجتمعية في المناطق السكنية، وتشكيل مجالس أحياء في دبي من المتقاعدين المواطنين أصحاب الخبرة إلدارة 
مجالس األحياء في دبي ورفع مقترحات بخصوص الفعاليات والمبادرات التي تسهم في االرتقاء بجودة الحياة 
في مناطقهم. وقد لقي إنشاء تلك المجالس ورعايتها من قبل حكام اإلمارات ترحيباً مجتمعياً من قبل المواطنين 
في كل اإلمارات التي أنشئت فيها، فالحياة التي نعيشها وما طرأ عليها من تغييرات اجتماعية واقتصادية، وظروف 
العمل وامتداد ساعاته الطويلة حتى نهاية النهار، واألعباء االقتصادية التي ارتبطت بالزيارات وعوامل أخرى أثقلت 
كاهل األفراد، قللت جميعها حجم التواصل بين سكان األحياء على الرغم من تقارب المنازل جغرافياً، ما يجعل 
هذه المجالس متنفساً للسكان إلحياء عالقات اجتماعية بتكاليف أقل ال تتجاوز جهداً يبذله الفرد لحضور المجالس 

والمشاركة فيها. 
مفهوم المجالس ليس حديثاً على ثقافة مجتمع اإلمارات، فالمجالس بدأت قبل قيام االتحاد وهي عرف اجتماعي 
اعتاده األفراد في المجتمع المحلي وامتد ليأخذ صورة أخرى بمستوى عاٍل عندما انتقلت الثقافة إلى مجالس الحكام 
الذين حرصوا منذ أيام مؤسس االتحاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه« على لقاء 

المواطنين والتشاور معهم في كل القضايا التي تهمهم والتي تسهم في خدمة المجتمع وتطويره. 
الحديث عن مجالس األحياء وانتشارها ظاهرة اجتماعية تميز مجتمع اإلمارات أعادني بالذاكرة إلى كلمة ألقاها 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم »رعاه الله« في جامعة برلين عام 2015، قال فيها سموه: )معظمكم 
يفكر أنكم تملكون ديمقراطية ونحن ال نملكها، تمارسون الديمقراطية في البرلمان واألحزاب. إننا نملك الديمقراطية 
أيضاً، فعندنا هناك »المجلس«، دعوني أشرح لكم ما هو »المجلس«. المجلس »هو المكان الذي يجتمع فيه القائد 
والحكماء، ويبحثون كل الشؤون، يبحثون فيما يجب أن تقوم الحكومة به وما يجب أال تفعل. لقد شهدت والدي 
والشيخ زايد وهما ينشآن االتحاد، أي اإلمارات العربية المتحدة، كانا يناقشان كل التفاصيل ألنهما قبل االتحاد 
كانا يبحثان فيما يمكن فعله بالنسبة للقوانين المختلفة ما بين كل إمارة، وتفاصيل أخرى، وتوزيع الثروات، وكانا 
يتناقشان حتى توصال إلى اتفاق وتم تشكيل االتحاد. إذاً نحن نملك ديمقراطية. ال يمكنكم أن تقنعوني بارتداء 
بدلتكم في اإلمارات العربية المتحدة، وأنا ال يمكنني أن أقنعكم بارتداء ثيابي في برلين، نحن ديمقراطيون، ولدينا أمة 
حرة وشعب يمكنه أن يقول ما يشاء ويفعل ما يشاء، شرط أال يؤذي أحداً(. فالمجالس وقتها كانت أشبه بالبرلمان 
الشعبي الذي يمثل طموحات الشعب قبل والدة المؤسسات الحكومية التي نعجز اليوم عن إحصائها. وقد شكلت 
نهجاً متميزاً لدولة اإلمارات، نهجاً أقرب ما يكون للديمقراطية في أبسط صورها، نهجاً يقوم على الحوار وتبادل 

وجهات النظر.
يتحمل القائمون على رعاية هذه المجالس ميزانيات كبيرة، ويتطلعون إلى تحقيق نتائج تفوق ما يصرف عليها 
من ميزانيات تصب في صالح المجتمع وأفراده، وهو ما يحملنا أفراداً مسؤولية المشاركة فيها بالحضور وإدارة 
أنشطتها بمشاركة أفراد أسرتنا صغارهم وكبارهم لتعميق مفهوم المسؤولية المجتمعية وتقريب المسافات بيننا 
كأفراد نبقى في حاجة إلى التواصل بصورة تفوق أي وقت مضى السيما وقد حلت وسائل التواصل االجتماعي 
وفرضت نفوذها في تواصل افتراضي ال يقوم على معرفة حقيقية بمن نتواصل بهم، وال يسهم في توثيق عرى 
العالقات االجتماعية. ويمكن استثمار تلك اللقاءات في تقديم كل ما شأنه خدمة مجتمعاتنا وتطويرها إلى الحكومات 
في  الرسمية  أدوارنا  على  الركون  دون  من  نقدمه  أن  يمكن  ما  أقل  وهو  األحياء،  تلك  إنشاء  عناء  تكبدت  التي 
المؤسسات الحكومية او البرلمانية اتحادية كانت أو محلية، فمن هنا نبرهن ألنفسنا أوالً وللعالم ثانياً أن مجتمعنا 
اإلماراتي يعيش تجربة ديمقراطية متميزة لها خصائصها التي تنفرد بها، السيما وأن الثقافة الغربية لم تعرف مثل 

تلك المجالس ولم تنطلق منها ديمقراطيتها التي تطالب بها ليل نهار. 

مجالس األحياء وديمقراطيتنا
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