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مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية

»التاريخ يكتبه الرجال وال�صالم ي�صنعه ال�صجعان«.. هذه العبارة التي ن�صرها �صاحب 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء، حاكم 

دبي، »رعاه اهلل« عرب ح�صاباته الر�صمية على مواقع التوا�صل االجتماعي توجز بحكمة 

بالغة بعد نظر القيادة الر�صيدة لدولة االإمارات يف ر�صم م�صتقبل زاٍه للمنطقة.. م�صتقبل 

ال�صراعات  مزقته  الذي  االأو�صط  ال�صرق  لدول  واالزدهار  والوئام  التعاي�س  قيم  ت�صوده 

واالنق�صامات لعقود طويلة،. 

فاالإمارات مل تكن يف يوم من االأيام اإال داعية اإىل ال�صالم، وقامت �صيا�صتها اخلارجية 

والكراهية  ب  التع�صُّ �صور  كل  ونبذ  امل�صرتك،  والتعاي�س  احل��وار  قيم  تغليب  على  دائمًا 

والعنف، ومن هنا مل يكن غريبًا اأن باتت الدولة اأمنوذجًا للت�صامح، و�صوت العقل االأبرز يف 

منطقة ال�صرق االأو�صط والعامل.

ه االإن�صاين، الطاغي على ال�صيا�صة اخلارجية االإماراتية،  ويف الواقع، فاإن هذا التوجُّ

اأن الب�صرية م�صريها واحد، واأن التعاون ال ال�صراع  �س على حقيقة مطَلقة مفادها  موؤ�صَّ

هو الذي يجب اأن يحكم التفاعل بني الدول املختلفة، ومن هذا املنطلق تتواىل مبادرات 

ُعد كافة، ومواقفها الداعية اإىل ت�صييد قيم التعاون امل�صرتك والراف�صة  الدولة على ال�صُّ

لل�صراع بكل �صوره واأ�صكاله.

من  كثريًا  طويلة،  عقود  منذ  تعاين،  االأو�صط  ال�صرق  منطقة  اأن  تدرك  االإم��ارات  اإن 

لت  ة، التي �صبَّبت خ�صائر فادحة لدول املنطقة كلها يف جميع املجاالت، وعطَّ ال�صراعات املرَّ

م�صرية التنمية يف العديد من هذه الدول، التي هي اليوم يف اأم�ّس احلاجة اإىل ت�صوية هذه 

ال�صراعات، وتد�صني مرحلة جديدة يف املنطقة ت�صودها قيم التعاون امل�صرتك.

ومببادرة �صجاعة تفتح اآفاقًا جديدة لرت�صيخ ال�صالم، جنحت دولة االإمارات يف وقف 

وازده��ار  ال�صتقرار  جديدًا  م�صارًا  وخّطت  الفل�صطينية،  االأرا�صي  ب�صم  اإ�صرائيل  قرار 

ال�صمو  �صاحب  ودقة،  و�صفافية  بحكمة  معامله،  ر�صم  تاريخي  اإجناز  خالل  من  املنطقة، 

امل�صلحة،  للقوات  القائد االأعلى  اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  ال�صيخ حممد بن زايد 

وتّوج باتفاق اإماراتي اأمريكي اإ�صرائيلي م�صرتك، يوفر فر�صة نوعية الإحياء ال�صالم وفق 

حل الدولتني.

هذا االتفاق يفتح طاقة اأمل كبرية للمنطقة، التي �صهدت على مدى قرن من الزمان، 

ويالت احلروب واال�صطرابات، وعلى راأ�صها ال�صراع الفل�صطيني االإ�صرائيلي، وهو ما انعك�س 

على معظم �صعوبها، التي عانت مبا يفوق طاقتها م�صكالت الفقر والهجرة ونق�س الفر�س 

والتعليم وال�صحة، وفقدان االأمن.

االإم��ارات  لدبلوما�صية  الفعال  ال��دور  فل�صطينية،  اأرا���سٍ  �صم  جتميد  ق��رار  ويج�صد 

الن�صطة، التي كانت ق�صية فل�صطني، وما تزال، على راأ�س اأولوياتها، انطالقًا من اإميانها باأن 

حّل هذه الق�صية هو مفتاح النهو�س باملنطقة، وفق مبادرة ال�صالم العربية، وحق ال�صعب 

الفل�صطيني يف اإقامة دولته امل�صتقلة.

وهو موقف اأكده الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

اإن حكمة قيادتنا ت�صتند للواقعية وال�صفافية يف كل اإجنازاتها  وزير الداخلية، بقوله 

وعالقاتها ومعامالتها، ولي�س كمن اعتاد املتاجرة بامللف الفل�صطيني االإ�صرائيلي واختزله 

ب�صعارات، م�صرياً اإىل اأن امل�صاعي االإيجابية للقيادة الر�صيدة، ت�صع دومًا م�صلحة ال�صعوب 

والتعاون اأولوية، ونقطة ارتكاز لدعم االإن�صانية يف جميع املجاالت التي تخدم الب�صرية.

االأو�صط،  ال�صرق  لل�صالم واال�صتقرار يف منطقة  اأ�صا�صية  ركيزة  دائمًا  �صتظل  االإمارات 

موقفها  على  يزايد  اأن  كان  مهما  الأحد  ميكن  وال  الفل�صطينيني،  لالأ�صقاء  رئي�صًا  وداعمًا 

التاريخي والثابت لدعم الق�صية الفل�صطينية.

وحياكم اهلل. 
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أقوال ومواقف

الشيخ زايد يستعرض مخططات بعض المشروعات 
التنموية الجديدة مع الشيخ خليفة في مايو 1981

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

بذلك  أفخر  وأنا  طوياًل،  وعانينا  فقيرة  دولة  كنا  لقد 
وأقوله لكل أبناء الدولة، خاصة المسؤولين فيها.. أقول 
لهم: إن عليهم أن يتذكروا الماضي، وما كنا نعيش فيه، 
ولذلك فإنهم ال بد أن يكونوا حريصين على تغيير هذه 
الصورة بسرعة، وأال يبددوا األموال فيما ال طائل من ورائه، 
الفترة  هذه  عانوا  فقد  مرهفًا،  إحساسهم  يكون  وأن 
وقاسوا الكثير قبل أن يمنَّ اهلل عليهم بخيره. وأنا نفسي 
عشت الفترة، فنحن لم نولد أغنياء وبالدنا وشعبنا عانوا 

كثيراً ومروا بظروف قاسية.
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كان الشيخ زايد مولعاً برياضة الصيد بالصقور، وهي من 
الرياضات التراثية اإلماراتية التي حرص على إحيائها ودعمها

إننا نحرض على االحتفاظ بتقاليدنا العربية األصيلة وتراثنا القومي، وهي تقاليد نحبها، 
توارثناها عن األجداد عبر أجيال طويلة، إنها منقوشة في الصدور وسنحرص عليها دائمًا 

مهما خطونا إلى ميادين الحضارة.
به أمم األرض  أن تفاخر  العريق وهو ماض يحق لها  العربية عظيمة بماضيها  إن األمة 

كلها.. ومنه نستمد النور الذي يضيء أمامنا طريق المستقبل.
كيف  ليتعلم  الجديد  الجيل  ألبناء  تعريف  فيه  الماضي  الجيل  وتاريخ  تراث  إحياء  إن 

استطاعت تلك األجيال مواجهة الظروف والتحديات الصعبة كافة التي واجهتها.
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أخبار الوطن

خليفــة بن زايد: جناح الكوادر الوطنية يف ت�صغيل حمطة »براكة« اإجناز نفخر به
أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الله« أن نجاح الكوادر الوطنية في تشغيل  الدولة »حفظه 
أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي بمحطة 
في  األهم  اللحظة  باعتباره  به  نفخر  إنجازاً  يعد  »براكة«، 

مسيرة البرنامج النووي السلمي اإلماراتي.
وقال سموه: »إن هذا اإلنجاز الذي يأتي بعد أيام قالئل 
أبنائها  بسواعد  دولتنا  أن  يؤكد  األمل،  مسبار  إنجاز  من 
في  المعرفة  بناء  مسيرة  في  مدروسة  خطوات  تخطو 

المجاالت كافة«.
الذي  اإلنجاز  هذا  على  للقائمين  التهنئة  سموه  ه  ووجَّ
والعلمية،  البحثية  مؤسساتنا  داخل  وطنية  خبرات  يراكم 
وقال: »نبارك لشعبنا هذا اإلنجاز الذي نصوغ به رؤيتنا 
رؤيتنا  ترجمت  التي  الوطنية  لكوادرنا  وهنيئاً  للمستقبل، 
كما  اليوم  به  نفتخر  واقع  إلى  بها  التي وجهنا  واألهداف 

يفتخر به العالم«.
تحقق  ما  أنَّ  الطالع  حسن  لمن  »أنه  سموه:  وأضاف 
جنب  إلى  جنباً  يسير  القريب  باألمس  تحقق  وما  اليوم 
لالتحاد..  الذهبي  باليوبيل   2021 فبراير  في  احتفالنا  مع 
إنها  العلماء..  شبابنا  قدرات  في  ونثق  باإلنجاز  فخورون 
إحدى اللحظات الملهمة التي نعيشها اليوم وسوف تتذكرها 

األجيال الالحقة بكل االعتزاز«.
تم بمشاركٍة أصيلٍة  الذي  اإلنجاز  أن هذا  ورأى سموه 
فاعلة من الكفاءات الوطنية، يشكِّل إضافة نوعية عالية القيمة 
تترسخ بها مكانة دولتنا في هذا القطاع الحيوي الذي يعد 

حكراً على قلة من الدول.
وأعرب سموه عن اعتزازه وتقديره بما تم تحقيقه على 
القوي  والدافع  الحافز  أبناءنا  يمنح  والذي  الواقع،  أرض 
اإلصرار  بنفس  المهمة  باقي  إكمال  في  قدماً  للمضي 
والعزيمة، وقال: »لقد آمنت الدولة بأن االستثمار في العلم، 

معركة  لكسب  رابح  رهان  الشباب  قدرات  على  والرهان 
صناعة المستقبل«.

ه سموه التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل  ووجَّ
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 

القائد األعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى 
لالتحاد حكام اإلمارات، وإلى شعب دولة اإلمارات العربية المتحدة بهذه 
آل  بن سلطان  زايد  الشيخ  له  المغفور  فيها  نستذكر  والتي  المناسبة، 
نهيان »طيَّب الله ثراه«، وإخوانه اآلباء المؤسسين الذين أرسوا األساس 

المتين لدولة قادرة على االنطالق نحو المستقبل.

.. ويصدر قانونًا بشأن األوسمة في شرطة أبوظبي

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
بشأن   2020 لسنة   )17( رقم  القانون  أبوظبي  إلمارة  حاكماً  بصفته  الله« 
األوسمة والميداليات والشارات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، لتقدير من 
قدموا أعماالً جليلة وجديرة باالعتبار لمصلحة القيادة العامة أو المجتمع، من 

منتسبي القيادة العامة، والعسكريين، وأفراد المجتمع.
القائد العام، وموافقة  وتمنح األوسمة بقرار من الحاكم بناء على توصية 
والتقدير،  التكريم  درجات  من  درجة  أعلى  وتعتبر  التنفيذي،  المجلس  رئيس 
بينما تمنح الميداليات وشارات التقدير بقرار من القائد العام بناء على توصية 

المدير العام لشرطة أبوظبي.
وحدد القانون 4 أوسمة وهي: وسام زايد للتميز األمني، وهو أرفع وسام 
بكل  مميزة  أعماالً  أو  خدمات  أدى  الذي  العامة  القيادة  لمنتسب  يمنح  أمني 
إخالص وتفان أثناء خدمته، ووسام أبوظبي الشرطي، ووسام الشهيد، ووسام 
اإلقدام. وحدد القانون 15 ميدالية تمنح بقرار من القائد العام بناء على توصية 
ومكافآت  مالية  مكافآت  استحقاق  حدد  كما  أبوظبي.  لشرطة  العام  المدير 
شهرية لعدد من األوسمة والميداليات، حيث تحدد قيمتها بقرار من المجلس 

التنفيذي بناًء على اقتراح القائد العام.
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محمد بن راشد  
 يطلع على خطط االأمن الغذائي واملائي يف الدولة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« أن »األمن الغذائي والمائي 
اإلمارات لمرحلة ما بعد كوفيد-  األولوية في حكومة  الملفات ذات  من 
19، والهدف إطالق مبادرات نوعية لتعزيز جاهزيتنا لمواجهة كل أنواع 
األزمات«، وأن »أزمة كورونا العالمية أعطتنا رؤية أشمل وقدرة أكبر على 
أمننا  لتعزيز  التجربة  هذه  على  نبني  أن  وعلينا  التحديات..  مع  التعامل 

الغذائي والمائي«.
جاء ذلك خالل االجتماع الذي عقده سموه، بحضور سمو الشيخ حمدان 
بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ منصور بن 
زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لالطالع 
دولة  في  والمائي  الغذائي  األمن  تعزيز  إلى  الرامية  العمل  خطة  على 
اإلمارات العربية المتحدة، على خلفية التشكيل الوزاري لحكومة اإلمارات 

لمرحلة ما بعد كوفيد- 19.
الله«  آل مكتوم »رعاه  الشيخ محمد بن راشد  السمو  ووجه صاحب 
خالل هذا االجتماع معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة 
دولة لألمن الغذائي والمائي بمتابعة المخزون الوطني، واالستثمار في 
إيجاد  إطار  في  الصلة  ذات  الدولية  الشراكات  وبناء  الغذاء،  تكنولوجيا 
وتنفيذ حلول عملية للتحديات التي تواجه اإلمارات، وبما يدعم منظومة 
الفترة  المجاالت خالل  كل  في  التنموية  المتطلبات  لتلبية  والمياه  الغذاء 
المقبلة. كما أكد سموه أن أمننا الغذائي والمائي جزء من أمننا الوطني.. 
بلدنا،  في  التنمية  والمائية ضمان الستدامة  الغذائية  مواردنا  واستدامة 
وأن الحفاظ على منظومة الرفاه اإلماراتية، تتطلب منا جميعاً ترسيخ وعي 
اكتفاء  الموارد واإلمكانات والجهود لخلق منظومة  بأهمية حشد  وطني 

ذاتي متكاملة«.

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« بمبادرة »ووترفولز«، كأكبر 
مبادرة عالمية للتعلم المستمر والتدريب التخصصي عن ُبعد، تطلقها دولة 
سمو  الفريق  وإشراف  بمتابعة  تنفيذها  ويتم  المتحدة،  العربية  اإلمارات 
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، 
وذلك لتدريب وتمكين نحو مليون شخص من الكوادر الطبية في مختلف 
صحيين  وخبراء  وفنيين  ومسعفين  وممرضين  أطباء  من  العالم،  أنحاء 
قطاع  في  والعاملين  الطبية  والخدمات  المستشفيات  قطاع  في  وإداريين 
اإلغاثة اإلنسانية في مناطق األوبئة والكوارث الصحية، من خالل جلسات 
تعليمية تخصصية وورش عمل تدريبية وندوات ومحاضرات، تسهم في 
المستجدات في  تعزيز مهاراتهم وصقل خبراتهم واطالعهم على أحدث 
مجالهم، بما يمكنهم من االرتقاء بعملهم في الميدان، ويجعلهم أكثر قدرة 
واستعداداً على التعامل بكفاءة وفاعلية في مواجهة كافة األزمات الصحية، 

وتحديداً للتصدي لوباء فيروس كورونا المستجد»كوفيد - 19« كجائحة 
عالمية شكلت أكبر اختبار في التاريخ الحديث للقطاع الطبي في العالم. 

ويشارك في تطوير وتقديم المحتوى التعليمي للمبادرة أكثر من 140 
طبيباً وخبيراً ومختصاً، و67 مؤسسة علمية وطبية وأكاديمية عالمية.

وغرد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم »رعاه الله«، على 
حسابه الرسمي عبر موقع التواصل االجتماعي »تويتر« بمناسبة إطالقه  
هذه المبادرة ، قائالً، »بمتابعة أخي الشيخ سيف بن زايد، اإلمارات تطلق 
مبادرة عالمية لتوفير تدريب تخصصي لمليون شخص في القطاع الطبي 
الدولة  لمؤسس  اإلنساني  اإلرث  تمثل  مبادرة  في  ُبعد،  عن  العالم  حول 

الشيخ زايد، »طيب الله ثراه«.
في  الصحية  المنظومة  من  فاعل  جزء  »اإلمارات  أن  سموه  وأضاف 
العالم.. وتمكين الكوادر الصحية في العالم تصب في إطار مساهمة الدولة 

في الجهد العالمي لتمكين القطاع الصحي العالمي«.

.. ويطلق مبادرة طبية عالمية للتعليم والتدريب عن ُبعد

.. ويصدر قانونًا بشأن األوسمة في شرطة أبوظبي
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أخبار الوطن

محمد بن زايد 
 يعلن عن بيان م�صرتك لالإمارات والواليات املتحدة و اإ�صرائيل

الوزراء  ورئيس  ترامب،  دونالد  األمريكي  الرئيس  اتفق 
محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  نتنياهو،  بنيامين  اإلسرائيلي 
للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن 
المسلحة في اتصال هاتفي على مباشرة العالقات الثنائية الكاملة 

بين إسرائيل واإلمارات العربية المتحدة.
من  يعزز  أن  التاريخي  الدبلوماسي  اإلنجاز  هذا  شأن  ومن 
السالم في منطقة الشرق األوسط، وهو شهادة على الدبلوماسية 
شجاعة  وعلى  الثالثة،  القادة  بها  تحلى  التي  والرؤية  الجريئة 
يفتح  جديد  مسار  لرسم  وإسرائيل  المتحدة  العربية  اإلمارات 
الثالث  الدول  المنطقة. وتواجه  إمكانيات كبيرة في  أمام  المجال 
وستستفيد  الراهن،  الوقت  في  المشتركة  التحديات  من  العديد 

بشكل متبادل من اإلنجاز التاريخي الذي تحقق.
هذا وسوف تجتمع وفود من دولة اإلمارات وإسرائيل خالل 
األسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات االستثمار 
واالتصاالت  واألمن  المباشرة  الجوية  والرحالت  والسياحة 
والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة وإنشاء 

سفارات متبادلة وغيرها من المجاالت ذات الفائدة المشتركة.
إن بدء عالقات مباشرة بين اثنين من أكبر القوى االقتصادية 
بالمنطقة  النهوض  إلى  أن يؤدي  الشرق األوسط، من شأنه  في 
من خالل تحفيز النمو االقتصادي، وتعزيز االبتكار التكنولوجي، 

وتوثيق العالقات بين الشعوب.
الرئيس  طلب  على  وبناء  الدبلوماسي  االنفراج  لهذا  ونتيجة 
خطة  عن  إسرائيل  ستتوقف  اإلمارات،  دولة  من  وبدعم  ترامب 
ضم أراض فلسطينية وفقاً لخطة ترامب للسالم، وتركز جهودها 
العربي  العالم  في  األخرى  الدول  مع  العالقات  توطيد  على  اآلن 
واإلسالمي. وإذ تؤمن كل من الواليات المتحدة ودولة اإلمارات 
وإسرائيل بإمكانية تحقيق إنجازات دبلوماسية إضافية مع الدول 

األخرى، فإنها ستعمل معاً لتحقيق هذا الهدف.
وستقوم اإلمارات العربية المتحدة وإسرائيل على الفور بتعزيز 
لفيروس  لقاح  وتطوير  بمعالجة  يتعلق  فيما  وتسريعه  التعاون 

كورونا المستجد. ومن خالل العمل معاً، وستساعد هذه الجهود في إنقاذ 
حياة الجميع بصرف النظر عن ديانتهم في جميع أنحاء المنطقة.

إن بدء العالقات الدبلوماسية السلمية سوف يجمع بين اثنين من أقوى 
شركاء أميركا في المنطقة. وستنضم اإلمارات العربية المتحدة وإسرائيل إلى 
الواليات المتحدة إلطالق أجندة استراتيجية للشرق األوسط لتوسيع التعاون 
تتشاطر  المتحدة،  الواليات  جانب  وإلى  واألمني.  والتجاري  الدبلوماسي 
اإلمارات العربية المتحدة وإسرائيل وجهة نظر مماثلة في ما يتعلق بالتهديدات 
من  االستقرار  بتعزيز  المشترك  االلتزام  عن  فضالً  المنطقة،  في  والفرص 
خالل المشاركة الدبلوماسية، وزيادة التكامل االقتصادي، والتنسيق األمني. 
وسوف يؤدي هذا االتفاق إلى حياة أفضل لشعوب اإلمارات العربية المتحدة 
على  وإسرائيل  المتحدة  الواليات  من  كل  أثنت  وقد  والمنطقة.  وإسرائيل 
مشاركة اإلمارات العربية المتحدة في حفل االستقبال الذي أقيم في البيت 
األبيض في 28 يناير الماضي، حين قدم الرئيس ترامب خطته للسالم، وأعربا 

عن تقديرهما للتصريحات الداعمة التي أدلت بها اإلمارات العربية المتحدة.
عادل  حل  إلى  للتوصل  الصدد  هذا  في  جهودهما  الطرفان  وسيواصل 

وشامل ودائم للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.
وبحسب خطة السالم، يجوز لجميع المسلمين أن يأتوا لزيارة المسجد 
األقصى والصالة فيه، وينبغي أن تظل األماكن المقدسة األخرى في القدس 
مفتوحة أمام المصلين من جميع األديان وفي الختام، أعرب صاحب السمو 

تقديرهما  اإلسرائيلي عن  الوزراء  نهيان ورئيس  آِل  زايد  بن  الشيخ محمد 
العميق للرئيس ترامب على تفانيه إلحالل السالم في المنطقة، وعلى النهج 
العملي الفريد الذي اتخذه لتحقيقه. وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان  اتصاالً هاتفياً من أخيه صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة، هنأه خالله بالخطوة التاريخية للسالم 
التي اتخذتها دولة اإلمارات تجاه إسرائيل،  مؤكداً جاللته  أنها ستسهم في 
دفع وتعزيز جهود السالم، وفتح آفاق االستقرار في منطقة الشرق األوسط، 
بما يخدم تطلعات شعوبها في األمن والتقدم واالزدهار. وأعرب  سموه عن 
شكره وتقديره لجاللة ملك البحرين وسعادته بالتوافق بين البلدين الشقيقين 
تجاه قضايا المنطقة، مثمناً مواقف مملكة البحرين وجهودها الخيرة في دعم 

مساعي إحالل السالم واألمن في المنطقة لصالح دولها وشعوبها.
رئيس  السيسي  الفتاح  عبد  فخامة  من  هاتفياً  اتصاالً  سموه  تلقى  كما 
جمهورية مصر العربية الشقيقة هنأه خالله بخطوة السالم التاريخية التي 
قامت بها اإلمارات تجاه إسرائيل، مؤكدا أنها ستسهم في دفع جهود عملية 

السالم وفتح آفاق االستقرار في منطقة الشرق األوسط.
وأعرب سموه عن شكره وتقديره للرئيس السيسي واعتزازه بالتوافق بين 
البلدين الشقيقين بشأن قضايا المنطقة، مشيداً بدعم مصر المتواصل لكل 
ما يحقق األمن واالستقرار في المنطقة، وجهودها واسهاماتها التاريخية في 

إحالل السالم في منطقة الشرق األوسط.
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سيف بن زايد  
يكرم الفائزين بجائزة »التميز«

كّرم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
دورتها  في  للتميز«  الداخلية  وزير  »سمو  بجائزة  الفائزين  الداخلية  وزير 
الخامسة، وذلك خالل احتفال أقيم في دبي، وحضره كل من: معالي حصة 
بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي 
وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وسعادة مريم الحمادي األمين العام 
لمجلس الوزراء، وسعادة الدكتور ياسر النقبي المدير العام للقيادات والقدرات 
الوزراء  مجلس  شؤون  بوزارة  الوزراء  مجلس  رئاسة  مكتب  في  الحكومية 
الحكومي،  لألداء  خليفة  الشيخ  برنامج  مدير  الزعابي  ومروان  والمستقبل، 

والدكتور هزاع النعيمي المنسق العام لبرنامج دبي لألداء الحكومي. 
الداخلية  الشعفار وكيل وزارة  الفريق سيف عبدالله  وكّرم سموه سعادة 
بمنحه »ميدالية القائد« كشخصية استثنائية أسهمت في تعزيز العمل الشرطي، 
و5 من كبار ضباط الشرطة في الدولة »نجوم التميز« تقديراً لتميزهم وجهودهم 

المتفانية في خدمة العمل الشرطي وهم: سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله 
النعيمي قائد عام شرطة عجمان وسعادة اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل 
اللواء  نهيان مدير قطاع شؤون األمن والمنافذ في شرطة أبوظبي، وسعادة 
الجنائي  البحث  العام لشؤون  القائد  المنصوري مساعد  إبراهيم  خبير خليل 
الشرطية  العمليات  اليماحي مدير عام  في شرطة دبي، والعميد حميد محمد 
في شرطة الفجيرة، والعميد أحمد محمد الحمودي مدير إدارة ترخيص اآلليات 
العور رئيس  الدكتور منصور  إلى  الفجيرة، باإلضافة  والسائقين في شرطة 
جامعة »حمدان بن محمد الذكية« لدوره الفاعل في دعم وإنجاح هذه الدورة من 
الجائزة، إلى جانب تكريم اثنين من أفراد المجتمع هما عائشة إبراهيم آل علي 
الفائزة بجائزة »السائق المثالي«، وفيروز غالم حسين الفائز بجائزة »الخدمة 
المجتمعية«، والفائزين في فئات الجائزة من قيادات وقطاعات وإدارات وفرق 

عمل وضباط وصف ضباط وأفراد.

مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  ترأس 
للعام  الرقمية  الحياة  جودة  لمجلس  الثاني  االجتماع  الداخلية  وزير  الوزراء 
2020،  والذي عقد عن ُبعد بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة 

تنمية المجتمع. 
المتعلقة بعمل المجلس في تعزيز  وناقش المجلس عدداً من الموضوعات 
جودة الحياة الرقمية في المجتمع اإلماراتي والمشاريع والمبادرات التي تم 

تنفيذها والجاري العمل عليها في سبيل تحقيق األهداف المرسومة للمجلس.
وزارة  وكيل  السويدي  األكرف  إبراهيم  موزة  سعادة  االجتماع  وحضر 
وزارة  وكيل  الحمادي  محمد  عبدالرحمن  المهندس  وسعادة  المجتمع،  تنمية 
التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة، وسعادة عبدالله عبدالجبار الماجد 
وكيل وزارة العدل المساعد للخدمات المساندة، وحمد عبيد المنصوري مدير 
عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت، وسعيد محمد النظري المدير العام 

للمؤسسة االتحادية للشباب، والدكتور محمد الكويتي رئيس األمن السيبراني 
دبي  لدائرة  العام  المدير  مساعد  ناصر  آل  ويونس  اإلمارات،  دولة  لحكومة 
الذكية، وسمية الهاجري عن وزير الدولة للذكاء االصطناعي واالقتصاد الرقمي 
وتطبيقات العمل عن ُبعد، ومحمد خليفة المهيري وحصة عبيد الطنيجي ممثلين 

عن أولياء األمور، والعقيد الدكتور راشد الذخري مقرر المجلس.
الخاصة  والتشريعات  والبرامج  السياسات  تنسيق  إلى  المجلس  ويهدف 
الحياة  جودة  لتعزيز  والبرامج  السياسات  تطوير  خالل  من  الرقمي  بالعالم 
الرقمية لجميع فئات المجتمع، ومراجعة التشريعات والقوانين الحالية وتقييم 
الواقع  لتقييم  رأي  واستطالعات  محلية  بدراسات  والقيام  لتحديثها،  الحاجة 
الرقمي للمجتمع، وتقديم المشورة واالقتراحات للحكومة، والمتابعة المستمرة 
للمتغيرات المستجدة في العالم الرقمي المحلي والعالمي، والتواصل مع الجهات 

الخارجية أو المؤسسات العالمية التي تعنى بجودة الحياة الرقمية.

.. ويترأس اجتماع »مجلس جودة الحياة الرقمية« 
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متابعات

إنقاذ، تضحية، تعاون، حماية، هذا الشعار يرفعه 
أبطال الدفاع المدني فوق صدورهم، ويؤمنون بأن 
يلقون  الوطن،  حماية  سبيل  في  رخيصة  أرواحهم 
بأنفسهم وسط المخاطر والحرائق إلنقاذ الغير، بينما 
هم ال يعرفون إن كانوا سيعودون سالمين ألطفالهم 
وال  الحرص،  بقمة  الطوارئ  مع  يتعاملون  ال،  أم 
يتهاونون في تلبية نداء الواجب والحاجة اإلنسانية، 
التي  المتطورة  وإمكاناتهم  خبراتهم  يجسد  بشكل 

عززت ثقة الجمهور بهم، فكانوا سفراء لإلنسانية.
الذي  المهم  والمجتمعي  اإلنساني  الدور  إن 
االستثنائية  والظروف  المدني  الدفاع  أبطال  يؤديه 
في  عملهم  خالل  يواجهونها  التي  والتحديات 
يقدمونه  وما  الحرائق،  ومكافحة  األرواح  إنقاذ 
المجتمع  حماية  في  نبيلة  وخدمات  تضحيات  من 
الساعة وفي لحظات  أمنه، على مدار  والحفاظ على 
الخطر.. هذه البطوالت والتضحيات تدعو إلى الفخر 
الذين  األبطال،  الوطن  بشباب  واالعتزاز  والثقة 
الوطن واالستعداد  في حب  رائعاً  أنموذجاً  يقدمون 

اإعداد: خالد الظنحاين

الثامن  في  ونفيس.  غاٍل  بكل  أجله  من  للتضحية 
أحد  اإلمارات  فقدت  الماضي  يوليو  من  والعشرين 
أبطالها المخلصين وهو اإلطفائي الرقيب عادل ناصر 
الواجب عن  نداء  تلبيته  أثناء  الذي استشهد  صالح، 
من  مكونة  أسرة  وراءه  تاركاً  عاماً   44 يناهز  عمر 

خمسة أبناء أكبرهم يبلغ من العمر 14 عاماً.

سيناريو الحدث
يوليو(  من  والعشرين  )الثامن  الثالثاء  يوم  كان 
الشهيد  توّجه  اليوم  بداية  ففي  الجميع،  على  عادياً 
عادل إلى مقر عمله في مركز دبي لالستثمار، وتلقى 
عمله،  مهام  بدأ  وبعدها  العادية  اليومية  التدريبات 
حرص  أنه  أكدوا  زمالئه  من  منه  المقربين  أن  إال 
على الحديث مع الجميع، خاصة أنه بشوش الوجه 
معه  اإلفطار  تناول  زميله  من  وطلب  الروح،  طيب 
الدفاع  في  العمليات  جرس  دق  الحديث.  وتبادل 
في  حريق  بوجود  عصراً   3:43 الساعة  المدني 
مستودعين في منطقة دبي لالستثمار هرع الرقيب 

إلى  وتوجهوا  اإلطفاء  سيارات  إلى  وزمالؤه  عادل 
الحريق في غضون 7 دقائق، وبدأت عمليات  موقع 
المكافحة والسيطرة على الحريق، توغل الرقيب عادل 
اثنان من زمالئه  الحريق ومعه  الداخل إلخماد  إلى 
ومرت الدقائق إال أن ما حدث لم يكن متوقعاً، وفي 
الدقيقة 16 منذ بدء مكافحة الحريق انهارت الواجهة 
األمامية بالجدار بطول 7 أمتار وعرض 24 متراً ولم 
إنقاذ  عمليات  واستمرت  متوقعاً،  االنهيار  هذا  يكن 
رجال اإلطفاء ومكافحة الحريق في الوقت نفسه، ولم 
تمر دقائق حيث تم االستعانة بفرق خاصة إلخراج 
اإلطفائيين من تحت األنقاض، وبالفعل تم ذلك، إال أن 
الرقيب عادل قد فارق الحياة بمالبس اإلطفاء أثناء 
إلى  المصابين  زميليه  نقل  تم  فيما  الواجب،  تأدية 
المستشفى أحدهما في حالة بليغة واآلخر بسيطة. 
الرقيب  بين  فصلت  منهار  وجدار  معدودة  دقائق 
عادل وزمالئه الذين خيم عليهم الحزن عندما علموا 
أنه فارق الحياة، إال أن تلك المشاعر تبدلت بالفخر 
حماية  في  وعمله  واجبه  يؤدي  وهو  ُتوفي  ألنه 

اإلطفائي عادل ناصر.. شهيد الواجب
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األرواح والممتلكات.

الشهادة عظيمة
استقبل ذوو الشهيد الرقيب عادل ناصر صالح نبأ 
الشهادة بمشاعر الصبر، مؤكدين أن منزلة الشهادة 
عظيمة، وهو ما خفف من مصابهم الجلل. وأوضحت 
أسرة الشهيد أنه نادراً ما كان يطلب الحصول على 
إجازة بل كان يبادر ويسرع إلى أداء مهامه ومهام أي 
من زمالئه وفقاً لما تستدعيه الظروف الطارئة، وأنه 
شارك في العديد من الحوادث البليغة التي وقعت في 
دبي على مدى 25 عاماً، وكان محباً وشغوفاً وفخوراً 

بعمله حتى آخر لحظة في حياته.
وقال صالح ناصر صالح الشقيق األكبر للشهيد 
الذي قدم نفسه شهيداً  عادل ناصر: »فخور بأخي 
التي يتمناه كل شخص، وفي  الواجب  للوطن وأداء 
له  أن يرحمه ويغفر  الله  المباركة نسأل  األيام  تلك 
شقيق  صالح  ناصر  محمد  وأشار  جميعاً«.  ولنا 
إلى  إخوانه  بين  منه  والمقرب  التوأم  عادل  الرقيب 
يطلب  وكان  الجميع  من  محبوب  عادل  الشهيد  أن 

الشهادة وأن رب العالمين اختاره ليكون شهيداً.
ناصر  عادل  الرقيب  الشهيد  ابن  سيف  وأكد 
صالح، أن والده علّمه الشجاعة واإلقدام منذ صغره، 
وأن اإلمارات تستحق أن يضحي الجميع بنفسه فداًء 
لها، وأنه فخور بأبيه الذي سيبقى اسمه خالداً ضمن 
تراب  يعشق  أبي  »كان  وأضاف:  الواجب.  شهداء 
اإلمارات وكان مستعداً في كل يوم بتقديم روحه في 
سبيل أداء الواجب، ولم يتقاعس يوماً في القيام بذلك، 
وكان يعلم خطورة العمل الذي يقوم به إال أنه كان 
يحب هذا العمل الذي ينقذ فيه األرواح والممتلكات«.

نعي
ونعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل 
مكتوم، ولي عهد دبي، شهيد الواجب عادل ناصر.. 
رجال  »يبذل  »تويتر«:  في  حسابه  عبر  قال  حيث 
حماية  سبيل  في  والنفيس  الغالي  المدني  الدفاع 
دبي  فقدت  اليوم  دولتنا...  وسالمة  وأمن  األرواح 
خالل  استشهد  الذي  صالح  ناصر  عادل  الرقيب 
الله له الرحمة وألهله  تلبيته لنداء الواجب... نسأل 
خبير  اللواء  تقدم  فيما  والسلوان«.  الصبر  وذويه 
راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني في 
دبي بأحر التعازي إلى أسرة الشهيد الرقيب عادل 
ناصر صالح وللعاملين في الدفاع المدني كافة، الذي 
مستودع  جدران  ألحد  مفاجئ  انهيار  إثر  استشهد 

خالل إخماد حريق في منطقة دبي لالستثمار.
وقال المطروشي: إن الشهيد الرقيب عادل أكمل 
الدفاع المدني بإخالص وتفاٍن  بالعمل في  25 عاماً 
عبر انتقاله بين أكثر من مركز إطفاء وآخرها مركز 
دبي لالستثمار، حيث كان أول من يلبي نداء الواجب، 
عنه  معروفاً  وكان  مشرف،  وظيفي  سجل  وله 
مشاركته في أداء الواجب حتى خارج أوقات عمله إذا 
استدعى األمر، كما أنه يمتلك خبرة كبيرة في التعامل 

مع الحوادث الصعبة وكان محبوباً بين زمالئه.
من جانبه، تقدم العميد خبير علي حسن المطوع 
في  واإلنقاذ،  اإلطفاء  لشؤون  العام  المدير  مساعد 

اإلدارة العامة للدفاع المدني في دبي، بالتعازي إلى 
مؤكداً  صالح،  ناصر  عادل  الرقيب  الشهيد  أسرة 
وكان  تقع،  كانت  التي  الحوادث  كل  في  شارك  أنه 
يحرص على أداء عمله على أكمل وجه وكان حريصاً 
على اتخاذ إجراءات األمن والسالمة، إال أن االنهيار 
في أحد الجدران كان مفاجئاً. وتقدم العميد المطوع 
بالمواساة إلى العاملين في الدفاع المدني كافة مشيراً 
كافة ألسرة  النفسي  الدعم  تقديم سبل  تم  أنه  إلى 
شهيد الواجب.  وقال الرائد سيف محمد مدير مركز 
دبي لالستثمار الذي التحق بإدارة المركز في بداية 
العام الجاري إن شهيد الواجب الرقيب عادل ناصر 
صالح كان متفانياً في عمله وكان لديه اهتمام كبير 
االنتقال  في  تشارك  التي  السيارات  على  بالتدقيق 
بشكل  يتواجد  كان  الشهيد  أن  الفتاً  الحوادث،  الى 
مستمر في موقع العمل ولديه حرص على االنتقال 
إلى المواقع كافة، خاصة وأن لديه خبرة كبيرة في 
التعامل مع الحوادث الصعبة إال أن االنهيار المفاجئ 
في  تسبب  طابقين  ارتفاع  على  كان  الذي  للجدار 
الذي سقط عليه.  »الطابوق«  استشهاده بسبب ثقل 

تلقي  وقبل  نفسه،  الحادث  يوم  في  أنه  إلى  ولفت 
البالغ قام الشهيد بالمزاح مع زمالئه كعادته، حيث 

كان معروفاً بروحه المرحة االيجابية مع الجميع.
الشهيد  زميل  الشمطري  الله  عبد  أول  الرقيب 
الرقيب عادل ناصر صالح، الذي كان من المقربين 
منه منذ أن انتقل الى العمل في مركز دبي لالستثمار 
في شهر فبراير الماضي، أفاد أن الفقيد مشهود له 
بين زمالئه، وكان  الحسنة  والسيرة  الطيب  بالخلق 
أكمل  على  عمله  أداء  على  ويحرص  الجميع  يساعد 
تبادل  نفسه  الحادث  يوم  أنه في  إلى  وجه. مشيراً 
وروح  ببشاشة  زمالئه  مع  الحديث  عادل  الشهيد 
مرحة، وكان أول المستجيبين إلى االنتقال إلى موقع 
البالغ، كما كان يحرص على  تلقي  الحريق بمجرد 
واقع  من  زمالءه  ويوجه  المكافحة  عمليات  تصدر 
خبرته في العمل في الدفاع المدني، وأنه على مدار 
25 عاماً انتقل إلى مئات الحوادث في أكثر من مركز 
الحوادث  في  شارك  كما  كافة،  اإلمارات  أنحاء  في 
البليغة مع زمالئه وأبدى شجاعة كبيرة في مواجهة 

النيران.

اإلطفائي عادل ناصر.. شهيد الواجب
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ضياع البوصلة
بتنا نسمع كثيراً عن جرائم وتصرفات وسلوكيات معيبة يندى لها جبين المجتمعات العربية، ويضرب 
الجميع كفاً بكف على ما آلت إليه األحوال لدى »هذه« األجيال، متحسرين على أيام زمان، حينما كانت لقيم 
األسرة والمجتمع هيبتها واحترامها، إذ ال يجرؤ أحد عنده بعض من الوازع األخالقي على اختراق المدونات 

السلوكية والعرفية غير المكتوبة، وإال لكان مصيره النبذ واالحتقار والوصمة األبدية.
لكن كل هذا تغير اآلن مع إطالق تحذيرات مدوية عما لالنحدار األخالقي من نتائج وخيمة على مستقبل 
التنمية  مسيرة  وعرقلة  الوطني،  االنتماء  وضعف  والخداع،  الكذب  انتشار  في  تتمثل  العربية،  مجتمعاتنا 

والبناء.
فطريقة تربية األبناء شهدت تغيراً كبيراً، إذ لم يعد اآلباء واألمهات، يهتمون بالتربية التي كانت األسرة 
تتمسك بها، وتخلت عنها مع التطور التكنولوجي، وظهور ما يعرف بالنظريات الحديثة التي نلمس آثارها 

السلبية وأبرزها جحود األبناء.
»االنفالت« السلوكي واألخالقي جاء ألسباب كثيرة منها األب واألم بالعمل وإهمال تربية األبناء،  ظهور 
وأخطرها الثورة التكنولوجية لالتصاالت وانتشار مواقع التواصل االجتماعي »السوشل ميديا«، كالفطر ومـا 
تحويه من لغة مبتذلة ومــواد هابطة، فضالً عن األعمال السينمائية والدرامية التي غاب عنها االحترام الذي 

كان السمة المميزة لها في السابق، إذ تشجع األعمال الفنية اآلن، على االنحراف تحت شعار: »نقل الواقع«.
إننا أمام واقع اجتماعي صارخ آخذ بالتدهور وال بد من تصحيح المسار. 
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األخالقي،  واإلنحراف  االنفالت  من  حالة   
التي  العربية  مجتمعاتنا  من  العديد  تعيشها 
من  بمنظومة  تتمسك  قريب  عهد  حتى  كانت 
وعادات  األديان،  تعاليم  تغذيها  األخالقية  القيم 
وسائل  لنا  تحمل  الشعوب..يومياً  وتقاليد 
من  العديد  والنيابة  الشرطة  وتحقيقات  اإلعالم 
مثل  التساؤالت  من  العديد  تثير  التي  الحوادث 
القبض على ما يسمى »فتيات التوك توك« في 
المجتمع عبر بث  بانتهاك قيم  المتهمات  مصر، 
التطبيق الصيني الشهير إلثارة  فيديوهات عبر 
أباه  قتل  الذي  االبن  ومثل  الشباب،  غرائز 

حتقيق: ليلى عبداحلميد- م�شر

للحصول على ماله، أو الشاب الذي انتهك عرض 
جارته أو زميلته من دون مراعاة لصراخها.

أو سرقة  قتل  عمليات  تتم  أن  إثارة  واألكثر 
من  المزدحمة،  الشوارع  في  المارة  أعين  تحت 
الفريسة  إلنقاذ  الناس  نخوة  تتحرك  أن  دون 
أو منع القاتل من جريمته..العديد من الحوادث 
ما  األخالقي،  االنفالت  من  حالة  تعكس  التي 
حدث  الذي  حيرة..ما  حالة  في  الجميع  يجعل 
لعبت  هل  واإلسالمية؟  العربية  للمجتمعات 
ما  المجتمعات؟  إنحدار  في  دوراً  التكنولوجيا 
األسباب التي تدفع األجيال الشابة نحو التفلت 

يعد  ألم  المجتمع؟  وعادات  قيم  عن  والتخلي 
الشخص  تمنع  التي  وهيبتها  قدسيتها  لألديان 

من هتك العرض أو ارتكاب أفعال غير أخالقية؟
»999« طرحت في محاولتها لكشف مسببات 
حالة االنحدار األخالقي في مجتمعاتنا العربية 
هذه التساؤالت على عدد من المختصين..وكانت 

هذه الردود.

األسرة والسوشال ميديا
الدكتورة سامية خضر أستاذ علم االجتماع، 
بـــوجـــود  االعـــتـــراف  يجب  إنه  تقول: 

من المسؤول عن ضرب »منظومة األخالق«؟

هل ت�صهم »ال�صو�صال ميديا« يف االنفالت االأخالقي ملجتمعاتنا العربية؟



21 العدد 597 سبتمبر 2020

من  وهو  المجتمع  في  أخـــالقــي  انـــفـــالت 
التي يجب معالجتها، ويتضمن  المهمة  القضايا 
التدهور األخالقي العديد من الصور واألشكال 
وانهيار  واألبناء،  اآلباء  بين  العالقة  سوء  منها 

الـذوق العام.
جاء  األخالقي  االنفالت  »ظهور  وتضيف: 
بسبب عدة محاور، أولها األسرة، حيث ينشغل 
ما  أبنائهما،  تربية  ويهمالن  بالعمل  واألم  األب 
الثاني  والمحـــور  عكسية،  نتائج  عليه  يترتب 
السوشيال  في  ويتركز  كبيرة،  خـطـورة  يمثل 
ميديا ومـا تحويه من لغة مبتذلة ومــواد هابطة، 
التي  والدرامية  السينمائية  األعمال  عن  فضالً 
غاب عنها االحترام الذي كان السمة المميزة لها 
في السابق، إذ تشجع األعمال الفنية اآلن، على 

االنحراف تحت شعار »نقل الواقع«.
ومن هذا المنطلق يمكن القول، بأن لالنحدار 
األخالقي نتائج وخيمة على مستقبل مجتمعاتنا 
العربية، تتمثل في انتشار الكذب والخداع، وعدم 
عرقلة  في  يتسبب  إنه  كما  الوطني،  االنتماء 

مسيرة التنمية والبناء.
وتتابع بأن طريقة تربية األبناء شهدت تغيراً 
كبيراً، إذ لم يعد اآلباء واألمهات، يهتمون بكلمة 
بها، وتخلت  التي كانت األسرة تتمسك  التربية 
عنها مع التطور التكنولوجي، وظهور ما يعرف 

السلبية  آثارها  نلمس  التي  الحديثة  بالنظريات 
وأبرزها جحود األبناء.

األخالقي،  االنحدار  شيوع  في  الثاني  األمر 
الوازع  كما تضيف د.خضر، يتمثل في ضعف 
المدرسة، وهو ما  أو  المنزل  الديني، سواء في 
دينهم،  أساسيات  يتعلموا  لم  األبناء  أن  يعني 
ناهيك عن انشغال اآلباء بأعمالهم، فاألم العاملة 
واألب  أوالدها،  لتربية  الكافي  الوقت  تجد  ال 
وتركه  وسفره،  اليومي  بعمله  كذلك  مشغول 
المسؤولية لألم، وحتى في األوقات التي يكون 
لديه مساحة للتواجد في البيت، ال يهتم بمتابعة 

أوالده، بل ينشغل بمشاهدة التليفزيون.
وهنا تأتي أهمية العالقة النفسية التي تربط 
بوسائل  وذلك  الصغر،  منذ  وأبنائهم  اآلباء 
األطفال  رعاية  ترك  عدم  ضمنها  من  مختلفة، 
لغير الوالدين، ذلك أن توطيد العالقة بين اآلباء 
النفسي  الرابط  لتنمية  مهم  شيء  وأبنائهم، 

لألبناء.
أبناءهم  يتعهدوا  بأن  اآلباء  خضر  وتنصح 
الدين  أمور  يعلموهم  وأن  السليمة،  بالتربية 
سلوكياتهم  يراقبوا  وأن  الطيبة،  والعادات 
تربية  حسن  أن  من  انطالقاً  وأخالقياتهم، 
الصحيحة، هي  القيم  األبناء ورعايتهم، وغرس 
وجعلهم  أخالقهم،  لصالح  الحقيقية  الضمانة 

مواطنين صالحين ألوطانهم، خصوصاً وأن هذا 
الدور يتعاظم في ضوء التحديات التي تفرضها 
التقنيات الحديثة، وباتت تؤثر بالسلب أكثر من 

اإليجاب، على النواحي األخالقية للشباب. 
الحديثة  الحياة  نمط  أن  على  خالف  ال 
العربية  المجتمعات  أصاب  بسرعة،  والمتطورة 
بما يشبه الزلزال، األمر الذي انعكس على حياة 
وبأصدقائهم  باآلباء  عالقاتهم  وعلى  األوالد 
وبالمحيطين بهم كافة، إذ أصبح األبناء يملؤون 
النوادي،  في  باللعب  لديهم،  العاطفي  الفراع 
ميديا،  السوشيال  على  طويلة  أوقات  وقضاء 
وهي نوافذ ال تبني عالقات أسرية جيدة، وهو 
ما يجعلنا نعترف بالخطأ، بعد أن تركت األسرة 

تربية األوالد للغير.

اإلعالم والمدرسة
وترى خضر أن اإلعالم يسهم هو اآلخر، مع 
اإلنسانية  العالقات  بناء  في  الحديثة  التقنيات 
السلب  كان  وإن  واإليجاب،  بالسلب  األسرية 
البرامج  إلى حد كبير  إذ تراجعت  بالطبع،  أكثر 
أسهمت  والتي  الهادفة  واإلذاعية  التليفزيونية 
في فترات السبعينيات والثمانينيات في إحداث 
على  تركيزها  خالل  من  األسرة،  في  التماسك 
األبناء  بين  سواء  األخالقية،  القيم  منظومة 

واآلباء، أو بين أفراد المجتمع كافة.
في  والمذيعين  البرامج  مقدمي  أن  وتتابع 
بالمضمون  يهتموا  لم يعدوا  األخيرة،  السنوات 
ناهيك  ولباسهم،  بمظهرهم  اهتمامهم  من  أكثر 
عن األفالم والمسلسالت التي تعتبر خارجة عن 
الذوق والقيم، بل إنها تحارب كل ماهو جميل، 
واألمثلة على ذلك كثيرة وعديدة في نوعية أفالم 

ممن يسمون بمشاهير هذا الزمان.
كثيراً  يختلف  ال  األمر  فإن  وبحسب خضر، 
السابق  في  كانت  التي  الدراسية  المناهج  في 
أو  ومع كل موضوع، تحرص على ذكر حكمة 
قيمة أخالقية تنميها في النشء الصغير، أما اآلن 
أو  األم  متنوع سواء من  ثقافي  يوجد عطاء  ال 
األب أو المدرسة أو وسائل اإلعالم، األمر الذي 
يجعل الشباب فريسة لنوافذ غير سوية، وباتت 
السوشيال ميديا منافسة للقيم المحترمة، بعدما 
واألصول،  والقيم  المبادئ  من  الكثير  التهمت 

ولذلك نحن في خطر مدمر للقيم.
واألخالق،  القيم  في  االنفالت  هذا  وإزاء 
الطبيعي،  إلى وضعه  يتعين عودة دور األسرة 
بيتها وتعمل وتتعلم وتربي  المرأة  بأن تحترم 
أبناءها، ألنها رسالتها الربانية وليست الجمالية، 
كما أننا بحاجة أيضاً إلى عودة مؤسسات الدولة 
خالل  من  المجتمع،  بناء  في  بواجباتها  للقيام 
أجهزة اإلعالم والثقافة، بأن تحرص على نشر 
القيم واألخالق، وتغذية عقول النشء بكل ماهو 

مفيد.
إلى  العودة  إلى  بحاجة  »اإلعالم  وتضيف: 
بعيداً  الراقية،  وألفاظه  المتوازن  وفكره  رونقه 
عن أسلوب المخاصمات بين األزواج، ألن ذلك 

�ضامية خ�ضر: 

نتائج وخيمة تنتظر 

املجتمعات العربية 

جراء االنحدار 

االأخالقي

جم�ل فرويز: الت�أثري 

ال�سلبي للتقني�ت احلديثة 

على منظومة الأخالق يف 

املجتمع
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الغالف

اأحمد زايد: االأخالق 

�سرورة اجتم�عية 

وثق�فية جتمع الأفراد 

على طريق م�ستقيم

خمت�ر مرزوق: غي�ب 

الأدوار التقليدية 

ملوؤ�س�س�ت الرتيبة وراء 

االنفالت االأخالقي

تفتيت  وبالتالي  األسرة،  تفتيت  على  يساعد 
المجتمع، فما يحدث من انفالت أخالقي يستدعي 
إعادة النظر في األدوار التي تخلت عنها كل من 
المختلفة  الدولة  األسرة والمدرسة ومؤسسات 

سواء أكانت إعالمية أم دينية أم ثقافية«.
االنفتاح التكنولوجي

استشاري  فرويز  جمال  الدكتور  ويتفق 
الطب النفسي باألكاديمية الطبية العسكرية، مع 
للتقنيات  السلبي  التأثير  في  خضر  الدكتورة 
المجتمع،  في  األخالق  منظومة  على  الحديثة 
ويضيف: »االنفتاح التكنولوجي السلبي، يسهم 
التشاؤم  التفكك األسري، ويبث  المزيد من  في 
والفتنة، ما يؤثر على العالقات األسرية، وعلى 

عالقات األفراد بين بعضهم بعضاً«.
لذك لم يعد غريباً أن تجد االبن يتطاول على 
الحوار  في  نابية  بألفاظ  يتلفظ  أو  أمه،  أو  أبيه 
معهما، وال يعفي ذلك األب واألم من المسؤولية، 
ألن هذا السلوك المرفوض هو نتاج تربية خاطئة 
لألبناء منذ الصغر، أو نتاج اإلهمال والقسوة في 
المعاملة، بحيث عندما يكبر االبن أو البنت يتذكر 
قساة  أبناء  ينتج  ما  والديه،  من  المعاملة  سوء 
غالظ القلب، راغبين في االنتقام من اآلباء بأي 
يتربى  قد  العكس،  على  أو  الصور،  من  صورة 
الطفل مدلالً زيادة عن اللزوم، ما يجعله معتاداً 

فقط على األخذ وعدم العطاء.
طيلة  ظلت  العربية  المجتمعات  أن  ويتابع 
وتقاليدها  وعاداتها  بهويتها  تتمسك  تاريخها 
البلد  »بنت  الفترات، وكنا نرى  حتى في أقسى 
الجدعة« رغم أنها كانت تردي مالبس قصيرة 
بنيت  الشباب  أخالق  أن  ذلك  أحد،  اليعاكسها 
على مبادئ وطيبة، فضالً عن منظومة قيم أخرى 
كانت سمة المجتمعات مثل الرحمة واإلنسانية، 
لدرجة أن الشخص الذي كان غير قادر على دفع 
الركاب  من  يجد  الباص  أو  القطار  تذكرة  قيمة 

حوله يتسابقون لدفع ثمن التذكرة.
من  تجد  أن  نادراً  بات  الحالي،  الزمن  وفي 
يتمسك أو يتحلى بهذه القيم، ويرجع السبب إلى 
دخول ثقافات أخرى على ثقافتنا وهويتنا، ذلك 
أن دمج أو ازداوجية ثقافتين يتسبب في حدوث 

مسخ وانهيار اخالقي واجتماعي.
القتل،  مثل  حوادث  شيوع  إلى  ويشير 
بين  التعامل  في  الخارجة  األلفاظ  واستخدام 
الناس، وارتفاع نسب الطالق، وضرب األزواج 
مساعدة  في  المشاركة  من  الناس  وتخويف 
الهوية  لتدمير  ممنهجة  حملة  تعتبر  الناس، 
المدروس  غير  االقتصادي  لالنفتاح  وانعكاساً 

وفصل التربية عن التعليم. 
قيمة  وإعالء  الوعي،  زيادة  يتعين  ولذلك 
األخالق من خالل األعمال الفنية الهادفة بدالً من 
الهابطة، وأن تقوم المؤسسات المعنية خصوصاً 
دور العبادة، ووزارتي الثقافة واإلعالم باالهتمام 
بفئات الشعب المختلفة لتوعيتهم واالرتقاء بهم. 

الدين والثقافة
االجتماع  علم  أستاذ  زايد  أحمد  الدكتور 
بجامعة »عين شمس«، يعتبر األخالق ضرورة 
اجتماعية وثقافية، فهي التي تجمع األفراد على 
طريق مستقيم، وتمنع مظاهر التوتر واالنحراف، 
من أن تتسرب إلى حياة المجتمع، وكلما نضجت 
األخالق واستقامت في مجتمع من المجتمعات، 
كلما قطع هذا المجتمع شوطاً طويالً على طريق 

التقدم.
على  يولدون  األفراد  أن  »يفترض  ويضيف: 
يولدون  الفالسفة،  بعض  يقول  كما  أو  الفطرة، 
مبادئ  عليها  تنقش  بيضاء  صفحة  وعقولهم 
األسرة  وتقوم  العيش،  ومخططات  األخالق 
والمؤسسات التربوية والدينية واالتصالية بدور 
كبير في نقل هذه المبادئ، أو ما يطلق عليه في 
عادات  وهي  المجتمع«،  »ثقافة  األخير  التحليل 
وأساليب  ولغته  وفنونه  ومعتقداته  المجتمع 
من  كجزء  األخالقية،  المبادئ  وتنقل  حياته، 
التراث الثقافى، فتبدأ بذورها األولى في األسرة، 
األخرى  التنشئة  مؤسسات  مع  األسرة  وتظل 
تستقيم  أن  إلى  وتهذبها  المبادئ  هذه  تغرس 
للفرد حياة، وتستقر له إرادة، ويبدأ في تشكيل 

أخالقه بنفسه«.
مهمة  وظيفة  يلعب  يظل  الدين  بأن  ويتابع 
في حياة المجتمعات التي تجد في الدين مالذاً 

لمواجهة التدهور األخالقي الناتج عن مشكالت 
ال  الحالة  هذه  وفي  المعاصرة،  الحضارة 
طاقة  هو  بل  فقط،  للقيم  مصدراً  الدين  يشكل 
وتبريرهم  هويتهم  منه  الناس  يستمد  وجود 
استمرار  في  مهماً  دوراً  يلعب  كما  لوجودهم، 
المجتمع وتماسكه، وتحقيق التكامل الشخصي 
واالجتماعى لألفراد، وحفز المجتمع نحو التقدم 

والرقى.
في  أكبر  مساحة  يحتل  الدين  أن  والمؤكد 
بحوث  أكدت  إذ  االجتماعية،  التنشئة  عملية 
التنشئة االجتماعية، أن األسرة تميل إلى تعليم 
للتعاليم  تلقينهم  األطفال مبادىء األخالق، عبر 
الدينية، وأحياناً عبر تخويفهم من العقاب، وقد 
تمتد التنشئة الدينية من األسرة إلى المدرسة، 
الدين  إدخال  على  الدول  بعض  تحافظ  حيث 
أخرى  دول  تحافظ  حين  في  دراسي،  كمنهج 
خالل  من  المدني،  للتعليم  برامج  إدخال  على 
بلورة  دينية في  تعتمد على مصادر  قد  برامج 

الفكرة المدنية.
المصادر  أحد  تعتبر  الثقافة  أن  زايد  ويرى 
ألفراد  األخالقي  االلتزام  بناء  في  األساسية 
أو  االنفالت  من  الحد  في  وتسهم  المجتمع، 
إلى  اإلنسان  وكلما سعى  األخالقي،  االنحراف 
إلى تهذيب سلوكه،  فإنه يسعى  ثقافته،  تطوير 
وإلى التفاعل مع اآلخرين في ضوء مبادىء على 
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درجة عالية من الرقي واالحترام، وهنا تصبح 
يسعى  إذ  اإلنسان  أن  ذلك  األخالق،  أم  الثقافة 
إلى االرتقاء بثقافته، فإنه يسعى إلى أن يضفي 

على سلوكه قدراً كبيراً من الفضائل األخالقية.
تحتاجها  ثقافة  أي  هنا:  السؤال  ولكن 
مجتمعاتنا اآلن، هل هي الثقافة التي تسهم في 
مزيد من االنحدار األخالقي، أم تلك التي تعزز 

من منظومة القيم؟
ثقافة  إلى  بحاجة  »نحن  بقوله:  زايد  يرد 
والمساوة، وحل  العدل  لروح  أخالقية، تؤسس 
المختلفة،  الجماعات  بين  والصراعات  النزاعات 
وذلك عكس ما يروج منذ سنوات لثقافة السوق، 
االضمحالل  إلى  قادتنا  التي  الصورة  وثقافة 

األخالقي«.
بناء  في  الثقافي  التنوع  أهمية  تأتي  وهنا 
مفاده  أخالقي،  مبدأ  على  وتتأسس  األخالق، 
أن ثمة سمات مشتركة بين ثقافات العالم، مع 
ويؤدي  وتعددها،  الثقافات  بتنوع  االعتراف 
ذلك إلى أن تنطلق كل الثقافات نحو صناعة غد 
أفضل، وأن يتحول المشترك الثقافي في العالم 

كله، إلى مصدر ألخالق البشرية.

عقوق الوالدين
الدكتور  يرى  الدينية،  النظر  وجهة  ومن 
أن  السابق،  الدين  أصول  عميد  مرزوق  مختار 
االنفالت األخالقي بات مظهراً من مظاهر الحياة 
األدوار  غابت  بعدما  األيام،  هذه  نعيشها  التي 

التقليدية التي كانت تقوم بها مؤسسات التربية 
الصالحة بدءاً من البيت إلى المدرسة إلى اإلعالم 

والمؤسسات الدينية في المجتمع.
ومن مظاهر االنفالت األخالقي، سوء العالقة 
عقوق  إلى  تقود  والتي  واألبناء  اآلباء  بين 
بّر  أن  ذلك  الدين،  عنه  نهى  ما  وهو  الوالدين، 
الله  رضا  إلى  الموصلة  الّطرق  من  الوالدين 
تعالى، ويجب على المسلم أن يحرص على البّر 
بوالديه، ومن صور تحقيق ذلك التّحدث معهما 
من  الكلمات،  وأفضل  وبأحسن  ولين،  بلطف 
دون رفع الّصوت عليهما، وخفض الجناح لهما، 
فالوالدان بحاجٍة إلى سماع كالم الحب والمودة 

والحنان من أبنائهم.
ومن صور البّر القيام بما يحبه الوالدان من 
واللباس  والّشراب  والّطعام  واألفعال  األقوال 
وتحقيقه لهما، حيث أمر الله تعالى ببر الوالدين 
بقوله تعالي: »َوإِن َجاَهَداَك َعلَى أَن ُتْشِرَك ِبي 
َفاَل ُتِطْعُهَما َوَصاِحبُْهَما ِفي  َما لَيَْس لََك ِبِه ِعلْمٌ 
الُدّْنيَا َمْعُروفاً َواَتّبِْع َسبِيَل َمْن أََناَب إِلََيّ ُثَمّ إِلََيّ 

َمْرِجُعُكْم َفأَُنبِّئُُكم ِبَما ُكنتُْم َتْعَملُوَن«.
الوالدين  عقوق  من  ونبيه  تعالى  الله  وحذر 
العاق  اإلنسان  شقاء  في  سبباً  يكون  قد  ألنه 
وصح  اآلخرة،  في  العظيم  والعذاب  الدنيا  في 
الله عليه وسلم أنه قال:  الله صلى  عن رسول 
»ثالثة ال يدخلون الجنة العاق لوالديه والديوث 
وسلم:  عليه  الله  صلى  وقال  النساء«،  ورجلة 
يوم  إلى  شاء  ما  منها  الله  يؤخر  الذنوب  »كل 

القيامة، إال عقوق الوالدين، فإن الله تعالى يعجله 
لصاحبه في الحياة قبل الممات«.

مختار  الشيخ  يرى  السابقة  اآلراء  وعكس 
مرزوق أن التقنيات الحديثة ووسائل التواصل 
فإنها  استخدامها،  أحسن  ما  إذا  االجتماعي 
تسهم في تحسين العالقات بين أفراد المجتمع، 
وتعلي من القيم وال تسهم في انحدارها، وعلى 
سبيل المثال، فإن األبن المهاجر عن بلده، يجد 
للتقارب  نعمة  االجتماعي  التواصل  مواقع  في 
مع أهله وذويه وأصدقائه، إذ يستطيع أن يرى 
والديه بالصوت والصورة في أي وقت، وبذلك 
يكون باراً بهما، وكذلك الحال من يكون سكنه 
طريق  عن  بهما  اتصل  فاذا  والديه،  عن  بعيداً 

مواقع التواصل، يكون باراً بهما أيضاً.
وعلى العكس، فإن الكثير من الشباب يسيء 
استخدام التواصل االجتماعي، فهناك من يزور 
وهو  بوك  بالفيس  مشغوالً  يظل  ولكنه  والديه 
جالس معهما، ناهيك عن تأثره السلبي بما يتم 
من  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  نشره 
مواد غير أخالقية، أسهمت حقيقة في االنفالت 
األخالقي الذي تعاني منه الكثير من المجتمعات.
لسوء  الواضحة  األسباب  من  أن  ويضيف: 
كثيرة  وهي  الهابطة،  الفنية  األعمال  األخالق، 
النشء  يتعلمه  ما  وهو  سنوات،  منذ  ومنتشرة 
الصغير، ويشب الواحد منهم على ذلك، حتى إذا 
ما كبر يكون قد تشبع بالفن الهابط، وهذا مظهر 

من مظاهر سوء التربية واالنحدار األخالقي.
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لي  يرحم  »الله  الوالدين«،  ليك  يرحم  »الله 
أو  أن تسدي عمالً  رباك ولي قراك«، ال يمكن 
جميالً لشخص في المملكة المغربية إال وتسمع 
المشاعر  الكثير من  التي تختزل  العبارات  هذه 
مرتبطة  عبارات  واالمتنان.  الشكر  عن  وتعبر 
للشعب  المجتمعية  التركيبة  تلخص  بالوالدين 
التي  العالقة  هذه  عمق  على  وتدل  المغربي، 
أخالقي  انحدار  مواجهة  في  اليوم  أصبحت 
بل  المغربي،  المجتمع  فقط  يهدد  ال  وقيمي 
المجتمع العربي بأسره. مجلة »999« في عددها 
األخالقي  االنحالل  تفتح موضوع  الشهر  لهذا 

حتقيق: فاطمة موهمو- املغرب 

والقيمي داخل األسر في محاولة لإلجابة على 
األسئلة اآلتية:

> ماذا تغير بين األمس واليوم في التركيبة 
أسهمت  وهل  المغربية؟  لألسر  االجتماعية 
واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  التغيرات 
داخل  والقيم  لألخالق  جديد  مفهوم  بناء  في 

المنظومة األسرية؟ 
حقا  المغربي  المجتمع  يعيش  هل   <
على  التداول  يتم  كما  أخالقية،  سكيزوفرينية 
قضية  كل  إبان  االجتماعي  التواصل  مواقع 
)شرف، واغتصاب، وتحرش..(، وكيف تأثرت 

وما  السكيزوفرينية؟  بهذه  األخالقية  القيم 
السبيل للخروج من حالة التردي على مستوى 

القيم في صفوف األسر المغربية؟

بين األمس واليوم
إذا كان وباء كورونا قد أحدث رجة عالمية 
في  الحيوية  القطاعات  كل  على  بظاللها  ألقت 
العالم، فإنه في المقابل وبسبب الحجر الصحي، 
أال  األولى؛  نواتها  إلى  ترجع  المجتمعات  جعل 

وهي »األسرة«.
الكثير منا اليوم ليس فقط في العالم العربي 

قيم في مهب الريح؟

املجتمع املغربي يعي�س »�صكيزوفرينية اأخالقية« يتداخل فيها املوروث الثقايف بالدين. 
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وإنما في كل بقاع العالم وجد نفسه في حجر 
صحي مع عائلته القريبة أو البعيدة، الكبيرة أو 
الصغيرة؛ قريباً من كل ما يهم األسرة والمجتمع، 
وكما ظهرت الكثير من القيم والعادات في عز 
أزمة كورونا، فقد انتبه المجتمع إلى قدرة هذه 

القيم على تغيير الكثير من األشياء.
»القيم« هذه األخيرة والتي إلى وقت قريب لم 
تكن تقلق كاهل المجتمعات، ولكن اليوم ووسط 
المجتمعات  الجديدة، وجدت  التغيرات  هذه  كل 
وشك  على  وأخالق  قيم  أزمة  أمام  نفسها 

االنفجار.
المجتمعية  والتغيرات  القيم  موضوع  ولفهم 
مجلة  التقت  األسرية،  المقاربة  من خالل  أكثر 
في  دكتوراه  دريدري،  نعيمة  بالدكتورة   »999«
موضوع »العالقات األسرية في القرآن الكريم 
الفقهية  والمدونات  الشريفة  النبوية  والسنة 
مدونة  مادة  في  عرضية  وأستاذة  المالكية«، 

األسرة بجامعة محمد الخامس السويسي.
»تعتبر  دريدري:  نعيمة  الدكتورة  تقول 
وهي  المجتمع،  في  األساسية  اللبنة  األسرة 
الحضن الطبيعي لنمو األطفال، في ظلها تتكون 

العالقات: العالقة الزوجية، والعالقة الوالدية.
بناء  في  ومحورية  مهمة  العالقات  وهذه 
فينشأ  الشخصية،  والكفاءة  النفسية  الصحة 

واألخالقية.  والعقدية  الدينية  القيم  على  الطفل 
التوجيه،  في  وظيفتها  عن  األسرة  تخلي  لكن 
كخلق  واألخالق،  القيم  مستوى  على  انعكس 
اإلحسان إلى الوالدين، الذي أصبح ضائعاً عند 
للسخط  وإظهار  وضجر  تأفف  األبناء،  بعض 

وعدم الرضا«.
تحوالت  عرف  المغرب  أن  وتضيف: 
اقتصادية واجتماعية وثقافية، نتج عنها تغيرات 
األمور  في  ذلك  تجلى  األسري  المستوى  على 

التالية:
كانت  بعدما  المغربية،  األسرة  شكل  أوالً: 
والعمات  األجداد  من  المكونة  الممتدة،  األسرة 
بالقرب  جميعاً  يعيشون  العم،  وأبناء  واألعمام 
الكل  واحد،  منزٍل  في  أو  بعضاً  بعضهم  من 
نووية  أسر  لدينا  أصبح  التربية،  في  يشارك 
مكونة من أم وأب وأبناء، تمثل أكثر ثلثي هيكلة 

األسرة بالمغرب..
األسرية  العالقات  مست  تغيرات  ثانياً: 
أهم  من  الطاعة  سلوك  كان  فإذا  الداخلية، 
سمات األسرة المغربية القديمة، كطاعة األبناء 
للوالدين، طاعة الصغير للكبير… فإن جيل اليوم 
الطاعة  عوض  والحوار  التفاهم  يفضل  أصبح 

والخضوع في عالقته بأفراد األسرة«.
مجدوبي،  يونس  يقول  نفسه  السياق  في 

في  دراسات  بمختبر  االجتماع  علم  في  باحث 
الفلسفة وعلوم اإلنسان والمجتمع بجامعة ابن 
طفيل: لم يكن هذا التغير المالحظ في القيم سبباً 
في انهيار األسرة التقليدية بشكل كلي، فثقافة 
األسرة التقليدية استمرت في أشكال جديدة من 
العالئق داخل األسر النووية الحديثة، هذا ما أكد 
عليه المختار الهراس في ندوة حول »التحوالت 
القيمية بالمغرب« مذكراً بتميز المؤسسة العائلية 
التغيير،  عوامل  أمام  بصمودها  التاريخ  عبر 
أننا نعيش تحوالت كثيرة في المجتمع  معتبراً 
نتيجة عوامل التصنيع والتحضر واإلعالم، بما 
أسهم في التأثير على القيم األسرية، وبالتالي 
لم تعد األسرة هي المصدر الوحيد المنتج للقيم، 
تلك  طرف  من  للمنافسة  موضوعاً  بل صارت 
العوامل ذاتها. وفي خضم هذه التحوالت، أخذت 
الدراسات السوسيولوجية في تناولها لألسرة 
المغربية تتمركز حول ثالثة نماذج هي النموذج 
الزواجي، النموذج التقليدي، ونموذج المزج بين 

االثنين«.
القول  نستطيع  نفسه،  الطرح  في  ويضيف 
الزواج،  واختيار  واألبناء،  الزوجين  أدوار  إن 
والقرابة،  المرأة،  ومكانة  الطاعة،  ومسألة 
وعالقات الجوار، تعّد كلها مؤشرات على إبراز 
كلّها  المتغيّر،  المغربية  لألسرة  الجديد  الواقع 

دريدري: تخلي 

الأ�سرة عن وظيفته� 

يف التوجيه، انعك�س 

على م�ستوى القيم 

واالأخالق

جمدوبي: مل تعد الأ�سرة 

هي امل�ضدر الوحيد 

املنتج للقيم، بل �س�رت 

مو�سوعً� للمن�ف�سة من 

طرف تلك العوامل 

ذاتها

�ضرويط: املجتمع املغربي 

يعي�س ح�لة من الإحب�ط 

والي�أ�س نظرًا لنت�س�ر 

الأخب�ر ال�سلبية التي 

تفقد الأمل يف �سب�ب 

املجتمع واأخالقه
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الثنائي  االنتماء  عن  عبَرت  أسرية  خصائص 
إلى  التقليدية  الثقافة  تأثير  تواصل  للثقافتين: 

جانب تأثير مستمر وعميق للثقافة العصرية.
الزهراء  فاطمة  تقول  بالموضوع،  ارتباطاً 
الذاتية  التنمية  في  معتمدة  مدربة  شرويط، 
ومرشدة تربية لمرحلة المراهقة ومدونة في عدة 
»كما يعلم الجميع  مجاالت اجتماعية وتربوية: 
تلعب األسرة دوراً مهماً في التربية على القيم 
واألخالق، فهي الحضن الدافئ لألبناء يحسون 
الوالدين  خالل  من  ويتعلمون  باألمان،  داخلها 
مع  ولكن  اآلخرين.  واحترام  ذواتهم  احترام 
الوقت ومع تفشي مجموعة من الظواهر السلبية 
لألبناء،  الصالحة  القدوة  وغياب  المجتمع  في 
وتذبذباً  أخالقياً  تيهاً  يعيشون  هؤالء  أصبح 
قيمياً مع ما يجب احترامه وعدم تخطي حدوده، 
ومع ما يرونه من مظاهر سلبية في محيطهم، 
لم  قيمها وأخالقها  المغربية في  لهذا فاألسرة 
الوالدين  احترام  كان  حيث  السابق..  كما  تعد 
السائد، كان من  هو  العائلة األكبر سناً  وأفراد 
نابية  بكلمات  التلفظ  أو  أخطاء  ارتكاب  العيب 
داخل األسرة وأمام اآلخرين في الشارع، كانت 
األسرة وتحافظ  هناك روح طيبة تجمع شمل 
على األخالق داخلها، حيث كانت الحياة بسيطة 
لم  غائباً،  والفراغ  متوفراً  الوقت  كان  وهادئة، 
تكن هناك ملهيات كثيرة تشتت الوالدين واألبناء 
عن بوصلتهما الحياتية، كان كل فرد من أفراد 
أمكن..  ما  به  ويقوم  جيداً  دوره  يعي  األسرة 
وتيرة  أصبحت  حيث  الحالي،  عصرنا  عكس 
يعيشون  األسرة  أفراد  وكل  متسارعة،  العيش 
في ضغط كبير لتحصيل لقمة العيش ولمسايرة 
والسياسية.  واالقتصادية  االجتماعية  األزمات 
األسرة،  داخل  الحوار متوفران  الوقت وال  فال 
األفكار  من  وعاصفة  روحي  فراغ  وجود  مع 
السلبية في عقول األبناء، وفهم مشوه للحرية.. 
حيث يفرض األبناء على اآلباء إعطاءهم الحرية 
الكاملة في اختياراتهم الحياتية بدون رقيب وال 
حسيب، وبدون ضوابط وال توجيهات.. رغم أن 
هذه االختيارات يمكن أن تكون وباالً على حياة 

هؤالء األبناء«.

سكيزوفرينية أخالقية
المجتمع  يشهدها  عام  رأي  قضية  كل  إبان 
التواصل  مواقع  على  خصوصاً  المغربي، 
االجتماعي أو ما يعرف بـ »البوز« أو التشهير 
»بأن  القائل:  الطرح  بقوة  يظهر  الفضائح،  أو 
سكيزوفرينية  يعيش  المغربي  المجتمع 
أخالقية«، يتداخل فيها الموروث الثقافي بالدين 
وتطفو مشكلة القيم واألخالق مرة أخرى. في 
هذا الطرح يرى يونس مجدوبي أننا اليوم أمام 
ظواهر وقضايا مجتمعية، والتي تختلف وتتباين 
في مضامينها ودرجة حدتها وآثارها اإليجابية 
العنف  االنتحار،  االغتصاب،  مثل:  السلبية  أو 
الجماعي، الحريات الجنسية )المثلية، العالقات 
وغيرها،  الزواج(..  مؤسسة  خارج  الجنسية 

للقيم  المنافية  السلوكات  هذه  بعض  وبروز 
التي ينتصر لها المجتمع المغربي وتنسجم مع 
هويته وثقافته العربية اإلسالمية، ال يعني أنها 
وصموداً  مقاومة  عرفت  بل  اجتماعياً،  مقبولة 
ينشأ  التي  والتقاليد  الدينية  القيم  في  متمثالً 
القيم  فجل  لذلك  المجتمع،  داخل  األفراد  عليها 
السلوكية ما تزال تستمد مقوماتها من اإلطار 
األسري رغم وجود مؤسسات حديثة للتنشئة 

االجتماعية مثل المدرسة.
التدخل  مع  شرويط  تشاطره  نفسه  الرأي 
االجتماعي  التواصل  مواقع  إن  وتقول  السابق 
سهلت التواصل بين الناس، وجعلت المجتمعات 
القضايا  مع  وقريب  دائم  تفاعل  في  وأفرادها 
المختلفة التي تهمها، لكن هذا االنفتاح المهول 
يتم  لم  إن  كبيرة  سلبيات  له  والالمشروط 
التعامل معه بحكمة، حيث يتم نقاش كل القضايا 
من طرف الجميع سواء بعلم أو بدون علم، سواء 
تم التأكد من صحة مصدرها أم ال، فكثرت بذلك 
وأصبح  السلبية،  والمظاهر  والرسائل  األفكار 
هو  الغالب  أن  المجتمع  أفراد  ألغلبية  يظهر 
لهذا  واإليجابية.  للصالح  مجال  وال  الفساد 
يعيش  ال  المغربي  المجتمع  أن  نظرها  ففي 
حالة  يعيش  ما  بقدر  أخالقية  سكيزوفرينية 
األخبار  النتشار  نظراً  واليأس؛  اإلحباط  من 
األمل في شباب  تفقد  التي  السلبية  والقصص 
المجتمع وأخالقه وقيمه.. والتي أسهمت مواقع 
التواصل االجتماعي بشكل كبير في انتشار هذه 

الحالة.

تكنولوجيا القيم
في األمس القريب كان المجتمع بكل أفراده 
الفرد بدءاً  وأشكاله يتدخل في تربية وتشكيل 
والمدرسة  الحي  أفراد  إلى  الكبيرة  العائلة  من 
النووية  األسرة  شكل  وأمام  اليوم،  والمسجد. 
األول  المربي  التكنولوجيا  أصبحت  الجديد 

االفتراضي  العالم  حل  لقد  الوالدين.  بجانب 
اللقاءات  فيه  غابت  الذي  بالقدر  األسرة  على 
من  الكثير  معه  يغيب  الذي  األمر  األسرية.. 
القيم. اليوم بدأت المجتمعات بفقدان قيم حسن 
وأصبحنا  الرحم  وصلة  السؤال  وقيم  الجوار 
أمام أفراد غرباء عن بعضهم بعضاً حتى وسط 
البيت الواحد. مواقع التواصل االجتماعي جعلت 
بالك  فما  أوالدهم  حتى  يعرفان  ال  واألب  األم 
بأصدقائهم ومحيطهم، ما جعل الجيل الصاعد 
في عرضة أكبر لالنحراف وراء عالم الجريمة 
واإلباحية..  الجنس  أو  واإلدمان،  والمخدرات 
المشاكل  كل  أساس  يعتبر  التواصل  فانعدام 

والعاهات.
الشيء الذي تؤكده متحدثتنا فاطمة الزهراء 
شرويط فتشير إلى أن الحياة في األمس القريب 
متحكمين  الوالدان  كان  وهادئة،  بسيطة  كانت 
في أبنائهما وما يشاهدونه وما يؤثر فيهم من 
أخالق وقيم وأفكار، كان التواصل وسط أفراد 
والتوجيه  التأثير  كان  وبالتالي  أكبر،  العائلة 
بالقيم اإليجابية أكبر. كانت هناك رؤية موحدة 
أفراد  أغلبية  بين  التربوية  للمنظومة  وواضحة 
المجتمع، كان الخطأ واضحاً ومحظوراً، وكانت 
الحي  ألفراد  للجميع،  ومتاحة  واجبة  التربية 
وإمام المسجد والطاقم التربوي في المدرسة. 
وسائل  على  المهول  االنفتاح  هذا  مع  ولكن 
لإلعالم،  الرسالي  الدور  التكنولوجيا، وضعف 
وغياب الوالدين بسبب العمل ومشاغل الحياة، 
لم يعد بمقدورهم التحكم في اختيارات أبنائهم، 
األلعاب  على  اإلدمان  أصبح  فيهم،  يؤثر  وما 
كبير، وقضاء وقت  بشكل  متفشياً  اإللكترونية 
التواصل  مواقع  وفي  الشاشات  أمام  كبير 

االجتماعي بدون فائدة مرجوة هو السائد.
»أصبحت كل أسرة منغلقة على نفسها بسبب 
أفرادها،  على  واالقتصادي  االجتماعي  الضغط 
واختلفت  والقيمية،  التربوية  المناهج  اختلفت 
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في  التدخل  الصعب  من  وأصبح  تطبيقاتها، 
أبنائها،  توجيه  في  وطريقتها  األسر  شؤون 
غابت القدوة الصالحة في األسرة نفسها، وفي 
القدوات  وأصبحت  والشارع،  والمدرسة  الحي 
التي يقدمها اإلعالم لألبناء هي المؤثر والموجه، 
نفسية  مع  التعامل  وفهم  الزائدة  الحرية  وتلك 
إلى  أدى  هذا  كل  الخاطئة..  والمراهق  الطفل 
االنحدار األخالقي وجعل المجتمع بكل أفراده 
وبين  والصالح  الواجب  بين  كبيرة  حيرة  في 

المحظور«.
إن  مجدوبي:  يقول  االجتماعية  الناحية  من 
الحديث  بمفهومه  اليوم  الرقمي صار  المجتمع 
التواصل  ووسائل  بالتقنية  الوثيق  وبارتباطه 
االجتماعي، يؤثر بشكل بالغ في تحديد أسلوب 
حياتنا ونمط عيشنا، وكذا سلوكنا وممارستنا 
االجتماعية ككل وعلى جميع الفئات االجتماعية، 
األبناء،  على  التأثير  أو  تربية  في  فقط  وليس 
سوقاً  أصبحنا  العربية  بلداننا  في  أننا  خاصة 
لمختلف مظاهر التكنولوجية الذكية، خصوصاً 
في جانبها االستهالكي، ما يحتم على المربين 
تغيير أساليب التربية وتفهم عقلية األبناء، في 
ضوء تعاملهم مع تكنولوجيا متطّورة وثقافات 

مختلفة.
مندمجين  جميعاً  اليوم  صرنا  لقد  ويتابع 
بكياناته  المجتمع  وهذا  رقمي،  مجتمع  في 
اليومية  نشاطاتنا  طبيعة  ويصف  يحدد  الذكية 
أو  لالختيار  المجال  لنا  يترك  وال  فأكثر،  أكثر 
العالقات  ربط  في  طريقتنا  يقرر  فهو  التفكير، 
أنفسنا،  عن  الترفيه  طرق  وفي  االجتماعية 
ويقتحم  واالستهالك،  والتسوق  اللعب،  وفي 

التفاعل  في  طريقتنا  يحدد  كذاك  خصوصيتنا، 
تشكيل  في  بل  والهوية،  والثقافة  المجال  مع 
ذواتنا االجتماعية وقيمنا اإلنسانية واتجاهاتنا، 
فتغيرت بذلك طبيعة البيئة الفيزيقية واالجتماعية 
عنه  نتج  ما  والمجتمع،  الفرد  فيها  يعيش  التي 
الواحد،  المنزل  التباعد األسري داخل  نوع من 
ونوع من االغتراب والعزلة االجتماعية. فنحن 
في النهاية أمام مجتمع بال بوصلة يسير وينقاد 

باإلكراه ال االختيار وراء االفتراضي والتفاهة.

حل المشكلة معرفتها
يستوجب  القيمي  االنفالت  من  الحد  إن 
تضافر كل الجهود والجهات المعنية، األسرية، 
والمجتمعية  واإلعالمية،  والتعليمية،  والتربوية، 
بصفة عامة، حتى ال يتأكد الطرح القائل بتنامي 

هبوط المنسوب القيمي داخل المجتمع.
المجلس  أنجزها  دراسة  ربطت  حيث 
االقتصادي واالجتماعي سنة 2017، بين التنمية 
وقيم المشروع المجتمعي المشترك القائم على 
والتقاسم  والحوار  المشترك  والعيش  التسامح 
وإشاعة القيم الفردية اإليجابية الداعمة للتنمية، 
الثقافي،  الرصيد  وتعزيز  بحماية  يتعلق  كما 
المواهب  وتحرير  المادي،  وغير  المادي 

والطاقات وتطوير القدرات اإلبداعية.
األسرة  أن  دريدري  الدكتورة  تشير  وهنا 
المغربية اليوم، على غرار الدول العربية تعيش 
التعايش  ألن  القيم،  على  الحفاظ  هدفه  تحدياً 
بالقيم أمر في غاية األهمية إذا ما أردنا الوصول 
إلى مستوى أمثل للحياة األسرية والمجتمعية. 
المؤسسات  فيه  تشارك  أن  يجب  التحدي  هذا 

االجتماعية اآلتية:
التلفزية  أنواعها  بمختلف  اإلعالم  - وسائل 

والسمعية واإللكترونية.
في  بها  المنوط  الدور  بإحياء  المدرسة   -

التربية والتكوين.
في  الريادية  بوظيفتها  األسر  تمسك   -

التوجيه والتربية على القيم.
الزهراء  المستشارة األسرية فاطمة  تتقاسم 
هناك  دائماً  أن  وتؤكد  السابق،  نفسه  الرأي 
عليها  االعتماد  يمكن  قائمة  إيجابية  جوانب 
إلى  واألخالق  القيم  إلعادة  عليها  والتركيز 
مستواها الطبيعي. األمر اإليجابي األول هو أن 
مازالت  عالية  أخالقية  وقيماً  طيباً  معدناً  هناك 
متجذرة في العديد من األسر المغربية بفضل 
أفرادها،  يؤطر  الذي  والتربوي  الديني  الوازع 
لهذا من الواجب إعادة إحياء هذه القيم العريقة 
الثانية  النقطة  الشباب.  صفوف  في  ونشرها 
هي ضرورة تأطير الشباب عبر مختلف مواقع 
التواصل االجتماعي وحثهم على العطاء وإحياء 
النجاح  قيم  وغرس  االجتماعي،  التكافل  روح 
القراءة، إلخراجهم  على  والحث  الذات  وتطوير 
من هذا التيه األخالقي والفراغ الروحي، وإعادة 
وأفكارهم  سلوكهم  في  اإليجابية  القيم  إحياء 
من خالل وضع برامج هادفة، كما أن اإلعالم 
التوعية  في  به  المنوط  بالدور  يقوم  أن  يجب 
وتشجيع  ناجحة  نماذج  وخلق  والتحسيس 

مفهوم القدوة.
تعيد  جمعاء  اإلنسانية  جعلت  اليوم  كورونا 
على  الحضارية  القيم  مفهوم  مع  حساباتها 
االجتماعية،  والمسؤولية  الممارسة  مستوى 
التقنية  التطورات  بلغت  ومهما  أنه  وأكدت 
والعلمية، فاألخالق والقيم هما اللبنة األساسية 
هما  األحيان  من  الكثير  وفي  للمجتمعات، 
مصدر قوة المجتمعات في مواجهات التغيرات 

والتربصات.
هي  المجتمعات  قيم  أن  لنا  أظهر   2020 عام 
أقوى األسلحة والعالجات ضد الظواهر الفتاكة 
مادية كانت أو معنوية. ويختم يونس مجدوبي 
الرحيم  عبد  للدكتور  بعبارة  الموضوع  في 
الحياة  )سوسيولوجيا  في  جاءت  العطري، 
اليومية، دفاتر العلوم اإلنسانية، الرباط 2018( 
ويقول: إن وعي اإلنسان ألسباب مشكلة معينة 
الخطوة  نظرنا  في  يشكل  اجتماعية  ظاهرة  أو 
وإيجاد حلول  لها  والتصدي  لمعالجتها  األولى 
ناجزة لتجاوزها، وبما أن التحوالت القيمية في 
على  عرضية،  بظاهرة  ليست  المغربية  األسرة 
حد تعبير باتريك مونييه، بل سيرورة تاريخية 
تنبع من بنية المجتمع والتحوالت المواكبة له، 
ثقافية  امتدادات  من  التحوالت  هذه  تعنيه  بما 
وسلوكية فردية وجماعية، في إطار لعبة ثقافية 
رفيعة وفي حوار تترابط فيه الحداثة بالتراث، 
وهكذا  وتكيف،  واختالط  تداخل  عملية  ضمن 
لدينامية  مكانتها  عن  القطيعة  جدلية  تتخلى 

التمازج والتفاعل بين القيم الحديثة والتقليدية.
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الغالف

تأثرت األسرة في لبنان مثلها مثل بقية األسر 
للقيم  المتواصل  باالنحدار  العربي  الوطن  في 
واألخالق في المجتمع بشكل عام ولدى الجيل 
الجديد من األبناء والبنات بشكل خاص، والذي 
ظهرت انعكاساته السلبية بأشكال متعددة مثل 

حتقيق: �شايل اأبوفار�س - بريوت 

تجاههما  القيم  وضعف  الوالدين  احترام  عدم 
بين  اللبنانية  األسرة  فأضحت  بهما،  والعقوق 

أوالد عاقين وآباء وأمهات مصدومين.
الباحثين  من  عدداً  سألت   »999«
االنحدار  هذا  عن  اللبنانيين  واالختصاصيين 

األخالقي، وأسبابه؟ وكيفية إيجاد الحلول له أو 
على األقل الحد منه ؟

)باحث  الحايك  إبراهيم  زياد  أوضح 
والسعيدة  المتماسكة  األسرة  أن  اجتماعي( 
والناجحة في لبنان تشكل بيئة صالحة لألبناء 

أجيال منعزلة
القيم امل�صتوردة والتكنولوجيا احلديثة والعوملة تناف�س قيم االأ�صرة اللبنانية 

ب�صرا�صة. 
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والتربية  الرعاية  لهم  وتقدم  فيها،  والبنات 
أي  من خطر  لحمايتهم  والمساعدة  والنصيحة 
انفتاح  ولكن  أخالقية،  غير  أو سلوكيات  أفكار 
العالم  على  حدود  دون  من  اللبنانية  األسرة 
دورها  وعلى  عليها  سلباً  أثر  العصر  وعلى 
منافسون  لها  فقد صار  واالجتماعي،  التربوي 
شرسون في هذا الدور هم المجتمعات األجنبية 
والتكنولوجيا الحديثة والعولمة، ما جعل الجيل 
يشبه  ما  يعيش  والبنات  األبناء  من  الجديد 
االنفصام في الشخصية، ما بين التمسك بالدين 
واألخالق والقيم والعادات والتقاليد التي عاش 
عنها  التخلي  بين  وما  واآلباء،  األجداد  عليها 
وتقليد المجتمعات األجنبية والتأثر بالتكنولوجيا 

الحديثة وبالعولمة.
اإلنسان  لدى  واألخالق  القيم  أن  وأضاف: 
هي ركن أساسي في تماسك األسرة ونجاحها 
الطبيعي  ومن  وتطوره،  المجتمع  وحدة  وفي 
في لبنان الذي عانى منذ أكثر من 45 سنة وما 
والخارجية  الداخلية  الحروب  من  يعاني  يزال 
واالقتصادية  والسياسية  العسكرية  بأشكالها 
والثقافية، أن يعاني المجتمع واألسرة فيه من 
حافظ  التي  واألخالق  القيم  في  كبير  انحدار 
الجيل  معظم  ولكن  واآلباء،  األجداد  عليها 
عنها  بالتخلي  بدأ  والبنات  األبناء  من  الجديد 
بحجة الحرية الشخصية واالستقاللية والتطور 
ونسمع  نشاهد  ولألسف  فصرنا  والمعاصرة، 
وأمهات مصدومين في  وآباء  عاقين  أوالد  عن 
صرنا  كما  لبنان،  في  ومدينة  وقرية  حي  كل 
نشاهد ونسمع عن عدم احترام األبناء والبنات 
لوالديهم وضعف القيم تجاههما، وعدم منحهما 
المحبة الكبيرة والمكانة العالية والرأي المطاع 
والنصيحة المتبعة واالهتمام والرعاية الواجبين، 
وكذلك صرنا ولألسف الشديد نشاهد ونسمع 
عن حاالت عقوق للوالدين وتخل عنهما وحتى 

عنف ضدهما.

فقدان قيم 
القيم  فقدت  اللبنانية  األسرة  كانت  إذا  وعما 
عبد  علي  الشيخ  فضيلة  أشار  الوالدين،  تجاه 
أن  إلى  األزهر(  الغني )باحث ديني من خريجي 
بعدما  القيم،  هذه  تفقد  بدأت  لبنان  في  األسرة 
مختلف  في  الوالدين  عقوق  أشكال  تزايدت 
لألوالد  الطويل  الغياب  ومنها:  اللبنانية،  المناطق 
واستثقالهما  قاهر،  عذر  دون  من  الوالدين  عن 
أوامرهما  إطاعة  وعدم  كالمهما،  من  والتضجر 
لهما،  والتقدير  االحترام  وعدم  ونصائحهما، 
والعبوس والصراخ في وجهيهما، وسبهما أمامهما 
أو في غيابهما، واالعتداء بالضرب عليهما، وعدم 
برهما وإسعادهما، والبخل أو عدم اإلنفاق عليهما، 
وتركهما وحيدين في المنزل أو المستشفى أو دار 

العجزة، وغيرها من المظاهر المؤلمة..

أسباب متعددة 
وعما إذا كانت التربية أم التكنولوجيا الحديثة 
لألبناء  األخالقي  االنحدار  هذا  السبب في  هي 
هذا  أن  الحايك  أجاب  والديهم،  تجاه  والبنات 
االنحدار يعود إلى التربية والتكنولوجيا الحديثة 
انحدار أخالقي في  وأسباب أخرى، فقد حدث 
الجديد  الجيل  لدى  اللبنانية خصوصاً  األسرة 
التربيتين  ضعف  بسبب  والبنات  األبناء  من 
حرص  لعدم  نظراً  لديهم  واالجتماعية  الدينية 
ونجاح الجهات المعنية أي األسرة والمؤسسات 
دين  نقل  في  واالجتماعية  والتعليمية  الدينية 
واآلباء  األجداد  وتقاليد  وعادات  وأخالق  وقيم 

تجاه الوالدين وغيرهما إلى الجيل الجديد. 
وأضاف: أنه بالنسبة إلى التكنولوجيا الحديثة، 
الوالدين  بين  المباشر  التواصل  قلصت  فقد 
المباشر  غير  التواصل  ساد  حيث  وأوالدهما، 
بينهم عبر المكالمات الهاتفية والرسائل النصية 
ومحادثات  »الواتساب«  ورسائل  القصيرة 
»الفيديو كول« والتعليقات على مواقع التواصل 
واحدة  أسرة  أفراد  ليسوا  وكأنهم  االجتماعي، 
يعيشون في بيت واحد وبلد واحد، بل وكأنهم 
فلم  متعددة،  وبلدان  بيوت  يعيشون في  غرباء 

يعد المجال متاحاً ليقدم اآلباء واألمهات الرعاية 
المباشرة  والمساعدة  والنصيحة  والتربية 

والضرورية ألوالدهم.
والبنات  األبناء  متابعة  أن  وأضاف: 
بالهواتف  المتمثلة  الحديثة  للتكنولوجيا 
تتيحه  وما  وغيرها،  والكمبيوترات  المتحركة 
وألعاب  وفيديو  صوتية  محادثات  برامج  من 
تواصل  ومواقع  إنترنت  ومواقع  إلكترونية 
اجتماعي، باإلضافة إلى وسائل اإلعالم، أدخل 
أخالقية  غير  وتصرفات  أفكاراً  حياتهم  على 
دفع  ما  وتقاليدنا،  وعاداتنا  ديننا  عن  وغريبة 
بهم إلى تقليد أبناء وبنات المجتمعات األجنبية، 
والتخلي عن عدد من األخالق والقيم تجاه أهلهم 

ومجتمعهم، وبالتالي انحدروا قيمياً وأخالقياً.
وتابع: أن من أسباب هذا االنحدار األخالقي 
تراجع المستوى التعليمي للجيل الجديد، حيث 
ينقطع كل سنة المزيد من األطفال والمراهقين 
ألسباب  الدراسة  عن  لبنان  في  والشباب 
واجتماعية  اقتصادية  لظروف  أو  شخصية 
عاطلين  يبقون  أو  للعمل  فيتوجهون  صعبة، 
عن العمل، ويتخلى عدد منهم عن الدين والقيم 
ويقع  ويعقهما،  والديه  على  ويتمرد  واألخالق، 
في مشكالت معهما، أو يتورط في اإلدمان على 
ارتكاب  في  أو  والمخدرات  والكحول  التدخين 

جنح وجرائم.

جيل منعزل
وحذرت ديما أوبري )اختصاصية في العالج 
النفسي واللغوي ( من أن كثرة استخدام الجيل 
اللبناني الجديد من األطفال والمراهقين والشباب 
للتكنولوجيا الحديثة، بات يؤثر سلباً على حياته، 
التواصل  مع  لها  استخدامه  يتعارض  حيث 
تصرفات  إلى  ويدفعه  الوالدين،  مع  المباشر 
معارضة وحتى عدائية لهما، بعدما أصبح جيالً 
منعزالً عائلياً واجتماعياً، ال يقوم بنشاطات وال 
يقولونه  لما  يصغي  وال  والديه،  مع  بحوارات 
وصار  األسرة،  في  لسلطتهما  يخضع  وال  له، 
محتوى  على  الحديثة  التكنولوجيا  عبر  يطلع 
غير أخالقي ويتعرف على أشخاص غرباء وال 
أمام  األخالقي  االنحدار  في  فيقع  أخالقيين، 

والديه وبقية أفراد األسرة والمجتمع. 
ولفت فضيلة الشيخ عبد الغني إلى أن الكثير 
الهاتف  مثل  الحديثة  التكنولوجيا  منتجات  من 
والسينما  والتلفزيون  والكومبيوتر  المتحرك 
وغيرها تعرض األبناء والبنات في لبنان للغزو 
الثقافي األجنبي، فهي تبث السم في الدسم عبر 
تحريضهم على القيام بتصرفات غير أخالقية، 
وال  الحنيف  اإلسالمي  الدين  بها  يسمح  ال 
الحرية  بحجة  لبنان،  في  المجتمع  وال  القانون 
الحقيقي  والهدف  العصر،  ومواكبة  الشخصية 
هو إفسادهم وجعلهم عاقين بوالديهم، وبالتالي 
تدمير األسرة والمجتمع. وذكر أن من أسباب 

اأوبري: املراقبة 

�سرورية حتى ل يت�أثر 

الأبن�ء مب� تقدمه 

التكنولوجي� احلديثة 

من اأمور غري اأخالقية
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الغالف

لفئة  اللبنانية  الدولة  إهمال  األخالقي  االنحدار 
الشباب، وتركهم فريسة سهلة للبطالة واإلدمان 

والجريمة وغيرها من المشكالت.

حلول مقترحة
االنحدار  هذا  لعالج  المقترحة  الحلول  وعن 
على  منه  الحد  أو  الوالدين  تجاه  األخالقي 
بالتربية  تبدأ  الحلول  أن  الحايك  رأى  األقل، 
والتعليم، لذلك فإن على وزارة التربية والتعليم 
العالي والمؤسسات التربوية والتعليمية العامة 
القيم واألخالق  أن تدرس  لبنان  والخاصة في 
في منهاجها في المدارس والكليات والجامعات 
من  والشباب  والمراهقين  األطفال  لتحصن 
االنحدار األخالقي في المستقبل تجاه والديهم 
وبارين  صالحين  أوالداً  وتجعلهم  ومجتمعهم، 
في  وفاعلين  منتجين  ومواطنين  والديهم،  مع 
األخالقية  القيم  تعليم  يمكن  وال  المجتمع، 
المدارس  معلمي  وتدريب  تعليم  بعد  إال 

أن  كيفية  على  والجامعات  الكليات  وأساتذة 
أن  القيم قبل  به في هذه  يحتذى  يكونوا مثاالً 
يعلموها للطالب والطالبات. وأضاف: أنه يجب 
والمجلس  واالتصاالت  اإلعالم  وزارة  على 
الوطني لإلعالم، والنقابات اإلعالمية )صحافة 
والمسموع(،  المرئي  في  وعاملين  ومحررين 
ملتزمة،  لبنانية  وجمعيات  إعالمية  ووسائل 
اجتماعيين،  واختصاصيين  نفسيين  وأطباء 
إعالمية  وطنية  خطة  وضع  في  المشاركة 
األطفال  توعية  إلى  تهدف  ونفسية واجتماعية، 
والمراهقين والشباب من أخطار سوء استخدام 
عالقتهم  وعلى  عليهم،  الحديثة  التكنولوجيا 

بأسرهم ومجتمعهم.
متابعة  من  مهرب  ال  أنه  أوبري  وأوضحت 
األطفال والمراهقين والشباب  الجديد من  الجيل 
أن  من  للوالدين  بد  وال  الحديثة،  للتكنولوجيا 
أوقاتاً  الطفولة  ومنذ  وبناتهم  ألبنائهم  يحددوا 
محددة وقليلة يومياً لمتابعتها، وتفعيل التماسك 

األسري عبر المشاركة معهم في متابعتها وفي 
عنها، ومراقبتهم  القيام بفعاليات مشتركة بعيداً 
ووضع الضوابط لهم حتى ال يتأثروا بما يمكن 
أن تقدمه هذه التكنولوجيا الحديثة من أمور غير 
أخالقية أو عنيفة. أما فضيلة الشيخ عبد الغني، 
اللبنانية أن تولي االهتمام  الدولة  فرأى أن على 
الالزم وتوفر اإلمكانات البشرية والمادية بهدف 
واألكاديمي  الديني  التعليمي  المستوى  رفع 
والحد من تسربهم في سن  لبنان،  في  للشباب 
األزمة  ومعالجة  الدراسة،  مقاعد  من  مبكرة 
يعانون  التي  الخانقة  واالجتماعية  االقتصادية 
فرص  وتوفير  اللبنانيين،  من  كغيرهم  منها 
عمل شريفة وكافية لهم، وحمايتهم من اإلدمان 
عندما  ألنه  المشكالت،  من  وغيرها  والجريمة 
ومتعلماً  وأخالقياً  دينياً  ملتزماً  الشاب  يكون 
ومثقفاً، ولديه عمل شريف يكفيه، ويتمتع بصحة 
نفسية وجسدية، يكون من الصعب جداً أن ينحدر 

أخالقياً ويضر نفسه وأسرته ومجتمعه.
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تحقيق

في القمة العالمية للحكومات والتي عقدت في 
دبي في فبراير 2018 جرى مناقشة تقرير حول 
مستقبل الوظائف في الشرق األوسط بناًء على 
المقدمة من معهد ماكينزي  والتقارير  األبحاث 
التقرير  وتحدث  العمل،  العالمية حول مستقبل 
عن أتمتة 45% من األنشطة الموجودة في سوق 
العمل في 6 دول هي البحرين، ومصر، والكويت، 
والسعودية، واإلمارات العربية المتحدة، وعمان، 
وذكر التقرير أن األتمتة »دمج اآلالت في نظام 
التحكم الذاتي« ترتبط بـ 366.6 مليار دوالر من 
األجور، و20.8 مليون موظف مع ما يعنيه هذا 
من توفير في تكاليف اليد العاملة بل وفي زيادة 

الجودة والكفاءة.     

حتقيق: عاطف ح�شن

العالم  شهد  العام  هذا  مطلع  ومع  لكن 
)كوفيد-  كورونا  فيروس  جائحة  تسونامي 
العالم  يشهده  كساد  أكبر  صحبه  والذي   )19
اقتصادي  انكماش  منذ عقود، وهو ما سيتبعه 
سيشمل اقتصادات األسواق الصاعدة والبلدان 
النامية، وال شك أن سوق العمل والوظائف هي 

المتضرر األول من جراء جائحة كورونا. 
وال يخلو األمر من بعض الجوانب الصحية 
قد  فالتعافي  مؤكدة،  غير  تزال  ما  للجائحة 
وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  لبلدان  يتيح 
االقتصادية،  أنظمتها  إلصالح  فرصة  أفريقيا 
وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز أنشطة 

اقتصادها الرقمي.

والمصرفي  االقتصادي  الخبير  ويقول 
اإلمارات  معهد  في  الرئيس  والمحاضر 
لـ  فريد  محمد  شيرين  المصرفية  للدراسات 
»999«: إن األتمتة جزء من رؤيةأبوظبي 2030، 
أمراً  اليوم  أصبحت  كورونا  جائحة  مع  ولكن 
حتمياً حيث جرى تسريعها، كما إن التجربة قد 
انتهت للنجاح حيث جرى اعتماد العمل عن بعد 
كأساس لسوق العمل في نواٍح متعددة، سواء 
أن  يعني  ما  وهو  حكومية،  أو  خدمية  كانت 
التحول الذي كان من المفروض أن يتم خالل 
10 سنوات قد بدأ بالفعل في ظل أن كل التقارير 
العالمية التي تؤكد أن 40% من الوظائف سوف 

يختفي تماماً.

ما هو مستقبل الوظيفة بعد كوفيد - 19؟
حتوالت �صوق العمل يف املنطقة تتخذ م�صارًا مت�صارعًا.
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البنية التحتية الرقمية
ويشير إلى أن هذا التحول ما كان له أن يتم 
لوال 3 عناصر هي البنية التحتية الرقمية وأولها: 
نظم االتصاالت.. التي كانت كفيلة بتحقيق هذا 
المستخدمة في عملية  البرامج  ثانيها:  التحول، 
نفسها  العملية  طرفا  وثالثها:  تلك،  التحول 
»العمالة«  للخدمة  المقدمة  الجهة  في  المتمثلة 
على  ساعد  ما  وهو  العميل،  الثاني  والطرف 
عملية تسريع التحول خاصة في الدول المتقدمة 
مع وجود بعض التحديات، وبالنسبة لإلمارات 
والتكنولوجيا  االتصاالت  شبكة  ساعدت  فقد 
المتقدمة التي وفرتها البنية التحتية منذ سنوات 

في مواجهة جائحة كورونا.
ويضيف: هذا باإلضافة إلى األمن السيبراني 
لعنصر  نظراً  كبيراً  تحدياً  األمر  كان  فقد 
التكلفة، والذي يستلزم معدالت أمان للمعامالت 
واألنشطة الحكومية والمالية والبنكية تصل إلى 

حد صفر خطر. 

خطة الدعم االقتصادي 
خلفت  كورونا  جائحة  أن  فريد  ويوضح 
األنشطة  من  العديد  على  سلبياً  تأثيراً  وراءها 
فإن  وبالتالي  أجمع،  العالم  في  االقتصادية 

الحفاظ على استمرار هذه األنشطة أو وظائف 
الوصول  من  منعها  على  العمل  يتطلب  األفراد 
الخليج  دول  دعا  ما  وهو  اإلفالس،  لحالة 
الدولي  البنك  لتقرير  وفقاً  اإلمارات  وحكومة 
للباحثتين دالل موسى وفيديريكا ساليوال إلى 
استهداف منشآت األعمال، حيث تتخذ البحرين 
المتحدة  العربية  واإلمارات  وقطر  وُعمان 
خطوات للحفاظ على قطاعها الخاص من تأجيل 
سداد أقساط الديون لمنشآت األعمال الصغيرة 
من  أوسع  إعفاءات  تقديم  إلى  والمتوسطة 

اإليجارات ورسوم المرافق.
اإلمارات  مصرف  اعتمد  اإلطار  هذا  وفي 
العربية المتحدة المركزي خطة دعم اقتصادي 
شاملة بقيمة 100 مليار درهم في مسعى يهدف 
إلى دعم االقتصاد الوطني، وحماية المستهلكين 
والشركات، وذلك في إطار إعالن منظمة الصحة 

العالمية فيروس »كوفيد - 19« وباًء عالمياً.
من  الموّجهة  المالي  الدعم  خطة  وتتألف 
اعتماد مالي يصل إلى 50 مليار درهم، ُخصص 
قروض  لمنح  المركزي  المصرف  أموال  من 
بالدولة  العاملة  للبنوك  بتكلفة صفرية  وسلف 
درهم  مليار   50 إلى  باإلضافة  بضمان،  مغطاة 
الوقائية  األموال  رؤوس  من  تحريرها  يتم 

اإلضافية للبنوك.
دولة  بحكومة  الوزراء  مجلس  اعتمد  كما 
اإلمارات حزمة مبادرات في الحكومة االتحادية 
إضافي  وتحفيز  األعمال  استمرارية  لدعم 
لالقتصاد الوطني بقيمة 16 مليار درهم، لتكمل 
الحزم االقتصادية التي تم اإلعالن عنها من قبل.
وتضمنت القرارات اإلضافية تعليق تحصيل 
قابلة  شهور   6 لمدة  العمل  تصاريح  رسوم 
وتكلفة  العمالة  رسوم  وتخفيض  للتمديد، 
الصغيرة  الشركات  ودعم  األعمال،  ممارسة 
وتسريع مشروعات البنية التحتية الكبرى لدى 

الحكومة االتحادية. 
إضافياً  اتحادياً  دعماً  الخطوة  هذه  وتعد 
من  لكل  االقتصادي  الدعم  حزم  مع  يتكامل 
إمارة أبوظبي ودبي والمصرف المركزي لدعم 
انتشار  تداعيات  ومواجهة  األعمال  استمرارية 
إجمالي  ليصل   ،)19 فيروس كورونا )كوفيد- 

الدعم إلى 126.5 مليار درهم.

ربط العمل بالعائد
ويشير فريد إلى أن فكرة ربط العمل باإلنتاج 
بالعائد  ربطه  سيتم  األجر  وإن  انتهت،  قد 
رئيس  العبار  محمد  فإن  ذلك  على  وكمثال 
إلغاء  عن  أعلن  العقارية«  »إعمار  إدارة  مجلس 
المسميات الوظيفية كافة في إطار استراتيجية 
جديدة للشركة تركز على دعم المواهب في ظل 
ظروف تفشي فيروس »كورونا«، وهو ما يعني 
أن أصحاب األعمال يؤيدون تقييم الوظائف في 

إطار العائد.
واألمن  التكنولوجيا،  وظائف  إن  كما 
الصناعي  والذكاء  والبرمجيات،  السيبراني، 
سوف تكون مطلوبة بشدة خالل الفترة القادمة. 
أيضاً الوحدات اإلدارية العقارية سوف تتأثر 
إغالق  تدرس  زارا  مثل  فشركة  بعيد  حد  إلى 
يستطيع  الموظف  أن  طالما  فروعها  من   %60
مكان  أي  أو  المنزل  من  سواء  ُبعد  عن  العمل 
االتصال،  مكاتب  هو  يبقى  سوف  وما  آخر، 
العقاري  السوق  وهذا تحول سوف يؤثر على 
اإلداري، ووسائل المواصالت، والتلوث البيئي، 
والطاقة، فإذا وصلت نسبة العاملين من المنزل 

إلى 30 أو 40% فلك أن تتخيل حجم التغيير.
التكلفة  تزيد  سوف  نفسه  الوقت  في  لكن 
الطويلة  العمل  ساعات  نتيجة  الموظفين  على 
»تكييف  بالطاقة  يتعلق  ما  سواء  المنزل،  من 
االتصاالت«،  لألجهزة-  استهالك   - إضاءة   -
بين  العمل  لبيئة  االجتماعي  فالعقد  وبالتالي 
تغييراً  يشهد  سوف  والموظف  العمل  صاحب 
كبيراً، وسوف تتم خالل عام أو عامين من اآلن.

عودة تدريجية
االقتصادي  االستشاري  يوضح  جانبه  من 
صالح الحليان أن ما يشهده االقتصاد العالمي 
الكبير  االنهيار  أو  العظيم  الكساد  أكبر من  هو 
بدأ  والذي   ،1929 عام  في  العالم  ضرب  الذي 

فريد: فكرة ربط 

العمل ب�لإنت�ج انتهت 

والأجر �سيتم ربطه 

بالعائد

احللي�ن: �سوق العمل 

يحت�ج اإىل فكر جديد 

وروؤية تدفع بن� 

للتحول من ال�ستهالك 

اإىل الإنت�ج
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بانهيار سوق األوراق المالية في أمريكا، بينما 
االقتصاد  فإن  كورونا  جائحة  ظل  وفي  اليوم 
وفقاً   2028 إال  بالتعافي  يبدأ  لن  األمريكي 
لبعض التقارير، فهناك توقف كامل في العديد 
وعلى  واألعمال،  واالقتصادية  النشاطات  من 
جزءاً  فإن  الخليج  دول  وفي  العالم  مستوى 
من قطاع األعمال سوف يخرج من السوق مع 
ما يتبعه من فقدان للوظائف نتيجة عدم قدرة 
أصحاب األعمال على سداد التزاماتهم من أجور 
انكماش  يعني  ما  وهو  وغيرها..  إيجارات  أو 

االقتصاد العالمي ككل. ويوضح الحليان أن ما 
حدث خلق وضعاً جديداً في سوق العمل يتمثل 
في العمل عن بعد، والذي ما كان له أن يحدث 
بمثل هذه السالسة، وبدون صعوبات لوال توفر 
البنية التحتية الرقمية التي شرعت اإلمارات في 
كانت  والتي  بالقليلة،  ليست  فترات  منذ  بنائها 
كورونا،  جائحة  مع  التعامل  في  الزاوية  حجر 
والبنكية،  الحكومية،  بالخدمات  يتعلق  ما  سواء 
أو الهوية والجنسية، حيث أصبح العمل عن بعد 

جزءاً من مفردات حياتنا اليومية.

نقلة  إلى  أدى  أن كل هذا  الحليان:  ويضيف 
نوعية انعكس تأثيرها في توفير الطاقة، والبيئة 
تغير  التي  االجتماعية  السلوكيات  في  وحتى 
الكثير منها، سواء من حيث الحفاظ على الموارد 
فيما يتعلق باالستهالك أو العالقات االجتماعية. 
ال  جديدة  عمل  مدونة  هناك  أصبحت  أيضاً 
ما  بقدر  الموظفين  ورقابة  متابعة  على  تقوم 
العمل، وما حدث  اإلنجاز في  تقوم على حجم 
إلى  العمل للتوجه  ال شك سوف يدفع بطالبي 
في  يعد  لم  الحكومي  فالقطاع  الخاص  القطاع 
حاجة إلى المزيد من الموظفين، فهناك الكثير من 
الخريجين من حاملي البكالوريوس والدكتوراه 
في الوقت الذي يحتاج فيه المجتمع إلى األعمال 
المهنية كالنجار، والسمكري، والميكانيكي، وهو 
ما يستدعي خبرات في مجاالت حياتية متعددة 
والتي ستمكن أصحابها في النهاية من امتالك 

شركاتهم أو مصانعهم الخاصة. 
وينهي الحليان حديثه قائالً: إن سوق العمل 
بات يحتاج من الخريجين إلى فكر جديد ورؤية 
تدفع بنا من التحول من االستهالك إلى اإلنتاج، 
كما إن فرص العمل باتت تتغير وفقاً لمقتضيات 
والذكاء  البرمجيات  مثل  مهنا  وإن  العصر، 
والمتوسطة  الصغيرة  واألعمال  الصناعي 
أصبحت تأتي على رأس أولويات الباحثين عن 
فرص عمل حقيقية تجنبهم المزيد من التعرض 
لصعوبات فقدان الوظائف وتغير األجور وربط 

العمل بالعائد.

تحقيق
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تحقيق

من الذي سرق البراءة من أطفالنا؟ من الذي 
أفسد نقاء عالمهم المدهش، واختطفهم ليتعرفوا 
على »الزومبي ومصاص الدماء«؟ كيف وصلت 
على  تحتوي  مصورة  قصص  أطفالنا  أليادي 
على  وُتباع  واغتصاب،  وحرق  ذبح  حكايات 
تحلو  المساء  وفي  األزبكية،  سور  أرصفة 
ويعلقنا  اليوم  عذاب  يمتص  فيلم  مع  السهرة 
على مشانق الخوف علّنا، نصادق أشباح عالمنا 

ونعقد بينها وبين أطفالنا عالقة »صداقة«! 
سحر  المصرية  الكاتبة  صرخة  هذه  كانت 
الجعارة في مقالة لها بإحدى الصحف، وصلت 
صداها إلى البرلمان المصري الذي فتح تحقيقاً 
واألسواق  المكتبات  في  كتب  تداول  حول 
موجهة لألطفال، تتضمن محتوى يحرض على 

حتقيق: ليلى عبداحلميد- م�شر

جانب  إلى  والرذيلة،  واإلباحية  والعنف  القتل 
أو يمارسونها  أفالم وألعاب يشاهدها األطفال 
عبر أجهزة الموبايل واآليباد، ال تتناسب وسنهم 

الصغير. 
وزيرة  من  كالً  استدعى  المصري  البرلمان 
رئيس  عبده  وسعيد  عبدالدايم،  إيناس  الثقافة 
اتحاد الناشرين المصريين، واألخير لم ينكر في 
من  النوعية  هذه  مثل  وجود   ،»999« مع  حوار 
الكتب التي ال تناسب األطفال الصغار وتتناول 
محتواها عمليات قتل أو عنف أو تحض قصصها 
على الرذيلة، لكنه في ذات الوقت يعترض على 
ويطالب  اإلبداع،  على  مسبقة  رقابة  فرض 
واآلباء  النشر،  ودور  الكاتب،  كافة  األطراف 
واألمهات، بأن يتحمل كل طرف مسؤوليته في 

ما  بشأن  لألطفال،  السليمة  والتوعية  التربية 
محتوى  أكان  له، سواء  التعرض  عليهم  يتعين 

مكتوباً أو مرئياً أم لعبة من األلعاب.
هدومك  و»شلح  فضلك«  من  »شلحني 
المقدس«  و»العهر  أخي«  و»تزوجت  يازمن« 
عناوين  من  عينة  يعلمون«..هذه  األوالد  و»هل 
األسواق  في  بعضها  يتداول  كتب  إلصدارات 
تغييرها،  أخرى جرى  بأسماء  أو  االسم،  بذات 
بعدما تدخل اتحاد الناشرين المصريين، وطلب 
العديد  يثير  الذي  األمر  تعديلها،  أصحابها  من 
من عالمات االستفهام... لماذا يلجأ الكتاب إلى 
تصدير محتوى ال يتناسب ليس فقط مع الصغار 
والتقاليد  العادات  مع  ويتعارض  بل  والناشئة، 
الحكومية  الجهات  أين دور  المجتمعية؟  والقيم 

اغتيال »براءة« األطفال
كتب يف االأ�صواق واملكتبات حت�س االأطفال على االإباحية والعنف. 
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المسؤولة مثل وزارات الثقافة واإلعالم، واتحاد 
الناشرين في كل بلد عربي، أم إن إلغاء الرقابة 
على الكتب في عديد من الدول العربية يسمح 
للكتاب واألدباء بأن يكتبوا ما يريدونه من دون 

مراعاة للمتلقي؟
طرحت »999« على عدد من المسؤولين في 
المصريين،  الناشرين  واتحاد  الثقافة،  وزارة 
وكتاب وأدباء، هذه األسئلة، واتفق الجميع على 
وجود مسؤولية مشتركة، تبدأ من الكاتب وتمر 
بدور النشر وتنتهي باألسرة في الوعي بأهمية 

المحتوى الموجه لألطفال الصغار.

رسالة الناشر
نفت  جانبها،  من  المصرية  الثقافة  وزارة 
تحض  لألطفال  كتب  تداول  عن  مسؤوليتها 
على العنف أو تعلم الجنس، على اعتبار أن هذه 
النوعية من الكتب صادرة عن دور نشر خاصة 
وزارة  عن  صادرة  وليست  وعربية،  مصرية 
الثقافة، وفقاً لما قاله لـ»999« محمد عبدالحافظ 
رئيس المركز القومي لثقافة الطفل التابع لوزارة 
الثقافة، في رده على سؤالنا الموجه إلى إيناس 

عبدالدايم وزيرة الثقافة.
جهة  ليست  الثقافة  »وزارة  ويضيف: 
من  النوعية  هذه  تداول  تمنع  كي  اختصاص 
األسواق  تدخل  كتب  وأنها  خصوصاً  الكتب، 

المصرية من دور نشر عربية«.
اتحاد  ومن جانبه، يقول سعيد عبده رئيس 
المساعد  العام  واألمين  المصريين،  الناشرين 
إدارة  مجلس  رئيس  العرب،  الناشرين  التحاد 
»دار المعارف«، كبرى دور النشر العربية التي 
باسم  األطفال  كتب  من  سلسلة  عنها  يصدر 
اآلونة األخيرة شهدت  إن  الخضراء«،  »المكتبة 
التي  الكتب  إصدارات  من  غريبة  موجة  ظهور 
قيم  مع  يتعارض  محتوى  أو  عناوين  تتضمن 
الربح  وراء  السعي  هدفها  المجتمع،  وتقاليد 
اتحاد  تدخل  ولذلك  الشهرة،  وتحقيق  السريع 
من  النوعية  هذه  من  نسخ  بسحب  الناشرين 
محتواها،  على  للوقوف  األسواق،  من  الكتب 
وجرى استدعاء كتابها ودور النشر التي تولت 
المحتوى  بتغيير  الجميع  تعهد  إذ  طباعتها، 
وأسماء العناوين غير الالئقة، وعدم طرح كتب 

جديدة تتضمن محتوى غير مقبول.
ويضيف: »كل مهنة لها قواعد ونظام وآليات 
للعمل، ومالم يمتلك الناشر رؤية ورسالة، فإن 
ذلك  كله،  المجتمع  على  خطراً  سيصبح  عمله 
عمل  النشر  دور  إلى  يصل  أن  السهل  من  أنه 
يتضمن محتوى فكرياً، ال يراجعه الناشر جيداً، 
ويتكفل بنشره على المالً، في ظل حرية الفكر 
واإلبداع في معظم الدول العربية، بعدما ألغيت 

الرقابة على المصنفات«.

ويتابع أن الناشر يعتقد أنه طالما حصل على 
الجهة  الثقافة، بصفتها  اإليداع من وزارة  رقم 
المسؤولة، فإن من حقه نشر ما يشاء، من دون 
فهم أن رقم اإليداع هذا، ما هو إال حفظ لذاكرة 
أنه  حين  في  فقط،  البلد  في  الصادرة  الكتب 
يجب على الناشر أن يلتزم بثالث آليات يحرص 
اتحاد الناشرين على تطبيقها على كل عضو من 
في مصر،  ناشراً   1261 عددهم  البالغ  أعضائه 
وهي تلخص مجمل ما يسمى بأعراف المهنة، 
وتتمثل في عدم نشر أي كتب تتضمن محتوى 
أو  العامة،  واألعراف  الدين  يهدم  أن  من شأنه 
أو  الحاكم،  النظام  على  تحرض  محتويات  أي 
العنف  على  يحض  أو  القيم  يهدم  ما  تتضمن 

والجنس والكراهية.
الناشرين في  اتحاد  المنطلق، فإن  ومن هذا 
ألعضائه  تأهيلية  دورات  دورياً  يعقد  مصر، 
من الناشرين، للتوعية برسالة النشر، كما عقد 
اجتماعاً ألول مرة مع اتحاد الكتاب المصريين، 
قيام  االتحادين، وضرورة  بين  العالقة  لتنظيم 
هذه  مثل  تداول  إزاء  بمسؤولياته  اتحاد  كل 

النوعية من الكتب في األسواق. 
األطفال  كتب  سلسلة  فإن  عبده،  وبحسب 
الصادرة عن دار المعارف المصرية تحت اسم 
»المكتبة الخضراء« وصدر منها حتى اآلن 83 
لجنة متخصصة  قبل  تتم مراجعتها من  كتاباً، 
من كبار كتاب األطفال برئاسة الكاتب المعروف 
يعقوب الشاروني، ولهذا السبب تلقى رواجاً في 
الدول العربية، وتدرس ضمن المناهج الدراسية.
في  األطفال  كتب  ناشري  آفة  أن  ويضيف: 
العالم العربي، أنهم أسرى المحاكاة، بمعنى أن 
معينة  كتب  في  نجاحاً  تحقق  التي  النشر  دار 
بأن  الثاني  اليوم  في  تفاجأ  لألطفال،  موجهة 
بقية دور النشر تحذو حذوها في تقليد كتبها، 
السعي  آفة أخرى تتمثل في  عن وجود  فضالً 
وراء الربح السريع، عبر اختيار عناوين براقة 
وجذابة للكتب، من دون االضطالع بمسؤولية 
الكاتب،  وضعه  الذي  الكتاب  محتوى  مراجعة 
ومن هنا يتعين على الناشر أن يكون لديه وعي 

بمحتوى الكتاب الذي يوجه للصغار.
ويؤكد أن اتحاد الناشرين ال يمتلك الضبطية 
الكتب  من  النوعية  هذه  لضبط  القضائية 
ومصادرتها، كما أنه ضد الرقابة المسبقة التي 
يرفضها أيضاً اتحاد الناشرين الدوليين، اتساقاً 
مع حرية الفكر واإلبداع، لكنه مع حماية الذوق 
العام، وحفظ الناشئة والصغار من وصول كتب 
يحرص  لذلك  أعمارهم،  تناسب  ال  أيديهم  إلى 
االتحاد على مخاطبة الناشرين بااللتزام برسالة 
النشر، وفي حال خرق هذه الرسالة يتم توجيه 
في  األمر  يصل  ثم  البداية،  في  للناشر  إنذار 
النهاية إلى إلغاء العضوية من االتحاد، وهو ما 
يعني حرمان الناشر من المشاركة في معارض 

الكتب داخل وخارج مصر.
الناشرين  اتحاد  رئيس  يحمل  المقابل  وفي 
المحتوى  اختيار  المصريين، األسرة مسؤولية 

عزة �سلط�ن: غي�ب 
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الذي يتعرض له الطفل سواء من خالل الكتاب 
واآليباد.. الموبايل  أجهزة  أو  التليفزيون  أو 

ويضيف: »الطفل الصغير ليس في سن تسمح 
له باختيار المحتوى الذي يقرأه أو يشاهده أو 
يلعبه، وهنا يأتي دور اآلباء واألمهات في قراءة 
للطفل  السماح  قبل  لألطفال  كتب  أي  محتوى 
التي  األلعاب  على  ينطبق  ما  وهو  بقراءتها، 
اإلنترنت،  وشبكة  الموبايل  خالل  من  تعرض 
قد  لمحتوى  التعرض  من  الطفل  حماية  بهدف 

يضره«.

مسؤولية الكاتب والبيت
وترى الكاتبة والسيناريست عزة سلطان، أن 
يكتب  الذي  الكاتب  عاتق  على  تقع  المسؤولية 
كلمة  كل  اختيار  في  يدقق  أن  في  لألطفال، 
يكتبها، ذلك أنه ليس من المقبول السماح بتداول 
األطفال كتاباً يتحدث عن قتل شخص آلخر، وإن 
حدث ذلك فهناك مشكلتان، األولى أن إمكانيات 
ال  إنه  إذ  للطفل،  الكتابة  من  بكثير  أقل  الكاتب 
يفهم طبيعة القارئ الذي يتوجه إليه، والثانية أن 
دار النشر التي تولت طباعة الكتاب، ليست على 
ونشر  بطباعة  تسمح  بأن  المطلوب،  المستوى 

محتوى به مشاكل أخالقية.
ومن هنا أقول، هناك مسؤولية تقع على عاتق 
كل كاتب يكتب لألطفال، بالتدقيق خلف كل كلمة 
وجملة، وأثرهما القريب والبعيد على نفس وعقل 
الطفل، وفي ذات الوقت أنا لست مع فكرة الطفل 
المثالي، فليست هناك مثالية مطلقة، لكنني أطمح 
في نشأة طفل قادر على تطوير نفسه لألفضل، 
الوقت،  ذات  في  ومتسامح  االختالف،  ويقبل 

فاالنسانية ترقى بقبول االختالف.
وتضيف: أن الدول الغربية لجأت إلى وضع 
تصنيفات عمرية على استخدام األلعاب واألفالم 
من قبل األطفال.. فماذا نفعل نحن؟؟.. نتجاهل 
التصنيفات،  هذه  مثل  كافة،  العربي  عالمنا  في 
بل ونشتري ألطفالنا ماال يناسب أعمارهم، إذ 
تحتوي  أفالماً  مشاهدة  البالغ  للشخص  يمكن 
حيز  عن  تخرج  لن  أنها  ويتفهم  العنف،  على 
الشاشة، لكن الطفل يتعايش بخياله مع أبطاله 

ومع الحكايات التي تروى.
وتتابع سلطان أنه مع انشغال األبوين أصبح 
الطفل وحيداً منفرداً مع ألعابه وأبطاله، يقلدهم 
أن  ذلك  إلى  أضف  له،  والقدوة  المثل  ويراهم 
كثيراً من أطفالنا ال يمارسون أنشطة رياضية 
فى  نلعبها  كنا  التي  كتلك  اجتماعية  ألعاباً  أو 
تقليد  صوب  طاقاتهم  تحولت  لذلك  الماضي، 
أبطالهم الخارقين..ومن هنا أقول ال مخرج من 
توريط أطفالنا في بيئات العنف، سوى بإعادة 
األنشطة االجتماعية التي يتشاركون فيها اللعب، 

ألنها تعمل على تفريغ الطاقة لديهم.

رقابة المحتوى
الموجهة  الكتب  تداول  على  الرقابة  وبشأن 
بالفعل  رقابة  »هناك  سلطان:  تقول  لألطفال، 

على الكتب، وهناك تصنيفات عمرية للمحتوى، 
وكثير من الجهات العربية وضعت هذه القواعد 
ضمن  منشورة  أعمال  لقبول  شروطها  فى 
مسابقاتها المخصصة للكتابة لألطفال، إذ أنها 
تدعم المحتوى الجيد والمالئم للطفل، وإن كان 

ذلك يحتاج بعض الوقت«.
البرامج  محتوى  بشأن  مختلف  األمر  لكن 
وطيلة  أنه  إذ  لألطفال،  المقدمة  التليفزيونية 
العشرين عاماً الماضية، فإن كل ما يقدم لألطفال 
وتفكيرهم،  عقلياتهم  يناسب  ال  التلفزة،  عبر 
الوعي  نحو  بعيدة  قفزات  قفزت  عقليات  وهي 
والمعرفة، بفضل التكنولوجيا، ومصادر المعرفة 

المتاحة.
تضم  التي  الكتب  فإن  تقول،  كما  والمؤكد 
محتوى غير الئق تضع لبنة غير سليمة، واألمر 
والبرامج  اإللكترونية  لأللعاب  بالنسبة  كذلك 
األهل  األطفال، في ظل غياب  إليها  يهرب  التي 
وانشغالهم، وإنعدام األنشطة المدرسية، ولذلك 
كثيراً ما نرى عنف أطفالنا كنتيجة، من دون أن 
نرجع إلى أسباب ذلك..على سبيل المثال عندما 
يقرأ الطفل في كتاب ما، عبارة تقول إن البطل 
سيتعلم  ماذا  األشرار..  على  ويعتدي  يضرب 
األطفال من جملة كهذه؟ إنه يتعلم أن الحق يأتي 
بطريق العنف واالعتداء على ما نظنه شريراً..
الكاتب  على  االجتماعية  المسؤولية  تقع  ولذلك 

والناشر واألسرة، إلى جانب المكتبات التي ال 
تلتفت لمحتوى القصص التي تعرض لألطفال، 
من  الشكلية،  الكتاب  وجودة  بالعنوان،  مكتفية 

حيث الطباعة والرسوم.

مراقبة اآلباء
الراعي،  ليلى  الكاتبة  ترفض  جانبها  ومن 
رئيس التحرير األسبق لمجلة األطفال المصرية 
المعروفة »عالء الدين«، القبول بوجود كتب أو 
محتوى أدبي أو فني موجه لألطفال، يحض على 
الرذيلة والعنف، لكنها في ذات الوقت ترى أن 
الحديثة،  للتكنولوجيا  األطفال  استخدام  شيوع 
أحدث  واآليباد،  المحمولة  الهواتف  خصوصاً 

تطوراً وتغييراً جذرياً في حياة األطفال.
سن  في  األجهزة  هذه  »استخدام  وتضيف: 
مبكرة من قبل الطفل، بعيداً عن متابعة ومراقبة 
األهل، يعني ضياع فرصة في التعليم والتعلم، 
ولذلك يجب على الوالدين الحرص على التواجد 
التكنولوجية،  لألجهزة  أطفالهم  استخدام  أثناء 
المشاهدة  والمحمول، ومشاركتهم  األيباد  مثل 
بالمحتوى  دراية  على  يكونوا  وأن  اللعب،  أو 
الذي يشاهده األطفال على القنوات التلفزيونية 

المختلفة«.
وتتابع أن زيادة المدة التي يقضيها األطفال 
من  الكثير  جعلت  الحديثة،  األجهزة  على 

حلمي النمنم: ل رق�بة 

على الإبداع يف ظل 

»ال�سم�وات املفتوحة« 

واإلغ�ء امل�سنف�ت

 �سعيد عبده: ال�سطب 

من احتاد النا�ضرين 

لـ »غري امللتزمني« 

بقواعد املهنة

تحقيق
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االختصاصيين يحذرون من مخاطرها النفسية 
والجسدية واالجتماعية عليهم، خاصة في حال 
انشغال األهل عن أطفالهم طوال الوقت، إذ إن 
الكثير من اآلباء واألمهات يتخلصون من إزعاج 
أطفالهم، بالسماح لهم بقضاء أوقاتهم على هذه 
األجهزة ولفترات طويلة، بداًل من تحديد وقت 
محدد للعب عليها، وفي النهاية يلقون اللوم على 

األجهزة الحديثة.
مع  األهل  يتفق  بأن  فكرة  الراعي  وتطرح 
أطفالهم في أن يضع الجميع بما في ذلك الكبار، 
أجهزة المحمول في مكان محدد ال يسمح ألحد 
األقارب،  أو  األجداد  زيارة  عند  باستخدامها، 
بحيث تكون هناك لغة حوار مشتركة بين أفراد 
العائلة، ما يسهم بدور كبير في تقليل الفجوة، ما 
يولد األلفة والتقارب، وضرورة أن يكون هناك 
وعي من الجميع بأهمية التواصل المباشر، وهذا 
األمر يحتاج إلى تنظيم وتكاتف من جميع أفراد 

العائلة.
المحمول  ترك  فكرة  تعد  »لم  وتضيف: 
للطفل مقبولة، بعدما جرى استبدالها باأللعاب 
كالرسم  اإلبداعية،  األنشطة  وممارسة 
التي  والروايات،  القصص  وقراءة  والموسيقى، 
تسمح بتشغيل عقل الطفل، ناهيك عن أن كثرة 
الكمبيوتر،  مثل  األجهزة  على  األطفال  اعتماد 
أفقدهم الكتابة بالطرق التقليدية، وأصبح خطهم 
الدول  بعض  فإن  السبب  ولهذا  للغاية،  سيئاً 
لألجهزة  األطفال  استخدام  على  قيوداً  تضع 
بما  علم  على  الطفل  يكون  أن  منها  الحديثة، 
يحدث بالخارج والداخل، وأن يكون لديه وعي 

عليها من خالل هذه  التي يحصل  بالمعلومات 
األجهزة، خصوصاً وأن األطفال أكثر براعة منا 
في التعامل مع هذه األجهزة، بما تتضمنه من 
تطبيقات مختلفة، وتسهم في تحسين اكتسابهم 

للمعرفة«.

تقييم المحتوى
ويدعو الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير 
دراسة  إجراء  إلى  السابق،  المصري  الثقافة 
يتم  بحيث  األطفال،  لكتب  مضمون  تحليل  أو 
تعدد  ظل  في  لألطفال،  موجه  كتاب  كل  تقييم 
الجهات التي تصدر كتباً في كل فروع المعرفة 
اإلنسانية، بين األدب والتاريخ والقصة، والقائم 
على التعدد واالختالف، منها في مصر، الهيئة 
الجماهيرية،  والثقافة  للكتاب،  العامة  المصرية 
والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز القومي 
لألطفال،  مترجمة  كتباً  يصدر  الذي  للترجمة 
الجهات األخرى، مثل األزهر  فضالً عن بعض 
الكتب  كانت  وإن  االوقاف،  ووزارة  الشريف 
الموجهة لألطفال والتي تصدر عن هذه الجهات 
يصدرها متخصصون، ويتم مراجعتها من قبل 

تربويين.
التداول  محدودة  كتب  وجود  أن  ويضيف: 
موجهة لألطفال، تتضمن محتوى غير مقبول، 
ال يستدعي وجود رقابة على الكتب، إذ ال توجد 
رقابة على الكتب في مصر منذ عام 1974، بعدما 
أصدر الرئيس السادات قراراً بعدم الرقابة، لكن 
في المقابل، هناك وسائل أخرى للتعامل مع هذه 
غير  محتوى  تتضمن  التي  الكتب  من  النوعية 

المتابعة  أخالقي موجه لألطفال، مثل ضرورة 
من قبل اتحاد الناشرين أو يتم اللجوء للقضاء.

ال  الحقيقية  المشكلة  بأن  النمنم  ويتابع 
تتولد من الكتب، بقدر ما تكمن في »السوشل 
ميديا«، والتي أصبحت مفتوحة على ما يتخيل 
واألسرة،  البيت  دور  يأتي  وهنا  يتخيل،  وماال 
في القيام بدورها في توعية األطفال بما يجب 
قراءته وكذلك بما يسمح باللعب به وما اليسمح، 
باإلضافة إلى إعالم المدرسة بما له من دور في 

المساهمة بدور بالتوعية والتربية السليمة.
ويتعين على هذه الجهات القيام بدورها، بعدما 
متهمة  االجتماعي  التواصل  شبكات  صارت 
المخدرات  وتعاطي  العنف  على  بالتحريض 
واأللفاظ غير الالئقة، في ظل عدم وجود جدوى 

من فرض الرقابة، مع السماوات المفتوحة.
إن  السابق،  المصري  الثقافة  وزير  ويقول 
بسبب  المجتمعات  تشهدها  التي  الذعر  حالة 
األفالم التجارية الشعبية التي يحاكيها األطفال، 
تكمن في عدم وجود آلية واضحة لمنع األطفال 
األفالم،  منع عرض  في  وليس  من مشاهدتها، 
تقديم  في  ليست  األخيرة  األعوام  في  فاألزمة 
أفالم شعبية تجارية، ولكن في مشاهدة األطفال 

أو المراهقين لها.
معرفة  في  األسرة  دور  يأتي  هنا  ومن 
المحتوى الذي يقدم لألطفال، خصوصاً األكثر 
واأليباد،  المحمول  أجهزة  خالل  من  شيوعاً 
والتابلت، إذ إن التعرض لمحتوى ال يتناسب مع 
قد  األبوية،  الرقابة  غياب  ظل  في  الطفل،  عمر 

يخلق خلالً في شخصيته.
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حوار

أكد سعادة محمد سالم الظاهري رئيس مجلس 
إدارة المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي أن المركز 
لمتابعة  المخدرات  قضايا  في  عنهم  المفرج  يتابع 
عالجهم ضمن برنامج الرعاية الالحقة في المركز، 
مشيراً إلى أن القانون كفل حرية العالج للمدمنين 
من دون مالحقة قانونية، وذلك بهدف تشجيعهم 
المختصة، ووضع  العالج  إلى مراكز  التوجه  على 
المدمنين ودمجهم  برامج ودورات وخطط لتأهيل 
في المجتمع، باإلضافة إلى أن المركز وضع دراسة 
لتحديد حجم المشكلة في الدولة، تسهم في التعرف 
الكفيلة  والسبل  آليات  وضع  بهدف  الثغرات،  إلى 

بمحاربة المخدرات.
الخطة  إعداد  تم  أنه   »999« مع  في حوار  وقال 
الوطني  للمركز  المحدثة  الخمسية  االستراتيجية 
للتأهيل بالمواءمة مع خطة إمارة أبوظبي التي تعد 

ترجمة لتوجهات القيادة.. وفيما يلي نص الحوار:
> ما هي جهود المركز في نشر الوعي بمخاطر 

المخدرات في المجتمع؟
الوطني  المركز  استراتيجية  من  انطالقاً   -
قام  لإلدمان،  المرضي  العبء  خفض  في  للتأهيل 
في  والمبادرات  البرامج  من  العديد  بتنفيذ  المركز 
المدارس بهدف زيادة الوعي والوقاية من تعاطي 
حيث  العقلية،  والمؤثرات  المخدرة  المواد  وإدمان 
عمل المركز إلى تقديم برامج توعية لطالب العديد 
بالدولة، قدم خاللها محاضرات  المدارس في  من 
ومشروبات  التدخين،  أضرار  عن  تثقيفية  وأفالماً 
سبل  وأهم  العقلية،  المؤثرات  واستخدام  الطاقة، 
الوقاية والعالج، وكذلك تم عرض قصص واقعية 
من قبل مدمنين متعافين. إضافة إلى ذلك تم تنفيذ 
مدارس  مع  بالتعاون  الشاملة  للتوعية  برنامج 

حوار: اأماين اليافعي- ت�شوير: حممد علي

الرياضي،  أبوظبي  ومجلس  الوطنية،  اإلمارات 
في  الغد  رجال  على  الحفاظ  إلى  يهدف  والذي 
إبراز  من خالل  حياتهم،  في  مهمة  عمرية  مرحلة 
الحسنة،  واألخالقيات  باآلداب  االلتزام  سلوكيات 
الرياضية  األنشطة  إلى  إضافة  الوقت  وتنظيم 
الهادفة للمحافظة على الصحة وذلك بالتعاون مع 

رياضيين بارزين على مستوى الدولة.
على  المعلمين  تدريب  برنامج  أيضاً  وهناك 
الكشف المبكر عن حاالت تعاطي المؤثرات العقلية، 
مهارات  على  المعلمين  تدريب  إلى  يهدف  والذي 
المؤثرات  متعاطي  على  التعرف  في  تساعدهم 
الالزمة  واالستشارة  النصيحة  وتقديم  العقلية، 
العالج  وطلب  التعاطي،  ترك  على  وتحفيزه  له، 
وأخيراً  اإلدمان،  من  للوقاية  المبكرة  المراحل  في 
التي  للوالدين  المهارات  على  التدريب  برنامج 
تسهم في الوقاية من السلوكيات السلبية وتعاطي 
التنمية  مؤسسة  مع  بالتعاون  العقلية  المؤثرات 

األسرية في أبوظبي.
كما ونّفذ المركز خطة تثقيفية وتوعوية مكثّفة 
بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية مثل دائرة 
الوطنية  للخدمة  الوطنية  الهيئة  والمعرفة،  التعليم 
االتحاد  الرياضي،  أبوظبي  مجلس  واالحتياطية، 
والمؤسسات  الجامعات  وبعض  العام  النسائي 

الحكومية والخاصة. 
وفي إطار التعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، 
قام المركز بتقديم محاضرات توعوية مشابهة مع 
التركيز على المنّشطات المحظورة وآثارها السلبية 
على مستقبل الالعبين في أكاديميات كل من أندية 

الوحدة والجزيرة وبني ياس والعين.
الصحي  التثقيف  قسم  قام  ذلك  إلى  إضافة 

لمجندي  توعوية  محاضرات  بتقديم  بالمركز 
الخدمة الوطنية في معسكري مدينة زايد العسكرية 
وسيح حفير لمجندي الخدمة الوطنية. إضافة إلى 

محاضرات توعوية في جامعة أبوظبي. 
وتوعيتهم  األمور  بأولياء  االهتمام  سياق  وفي 
ببعض  وتزويدهم  المخدرة  المواد  مخاطر  حول 
أبنائهم  مع  التواصل  من  تمّكنهم  التي  المهارات 
االتحاد  مع  بالتعاون  المركز  نّظم  بشكل صحيح، 
النسائي العام ورشة عمل ألولياء األمور تم خاللها 
وعالمات  المخدرة  المواد  مخاطر  استعراض 
في  األبناء  مع  التعامل  وكيفية  المبّكر  اإلدمان 

المراحل العمرية المختلفة. 
الصيفية  المخيمات  من  عدداً  المركز  نّفذ  كما 
والشتوية للطلبة والطالبات وتم من خالله التركيز 
الوالء  قيم  وغرس  الحياتية  المهارات  بناء  على 
وسعى  الجماعة.  بروح  والعمل  للوطن  واالنتماء 
بناء  إلى  المخيّمات  هذه  تنظيم  خالل  من  المركز 
التوعية  إيصال رسائل  على  قادرة  كوادر شبابية 
إلى  العقلية  والمؤثرات  المخدرات  مضار  عن 
تزويدهم  بعد  المجتمع  وأفراد  وعوائلهم  زمالئهم 
ببعض المهارات األساسية مثل آداب الحوار وطرق 
وبعض  المجتمعي  االتصال  وسائل  مع  التعامل 

مهارات التواصل.
من  بخصوص  المتبعة  اإلجراءات  هي  ما   <

تنتهي مدة محكوميتهم من تعاطي المخدرات؟
- يقوم المركز الوطني للتأهيل بمتابعة المفرج 
عنهم في قضايا المخدرات لمتابعة عالجهم ضمن 
برنامج الرعاية الالحقة في المركز، والجدير بالذكر 
دون  من  للمدمنين  العالج  حرية  كفل  القانون  أن 
على  تشجيعهم  بهدف  وذلك  قانونية،  مالحقة 

الظاهري لـ »999«: 
نقدم أفضل الخدمات التأهيلية 

للمدمنين لدمجهم في المجتمع
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التوجه إلى مراكز العالج المختصة، باإلضافة إلى 
المشكلة  حجم  لتحديد  دراسة  وضع  المركز  أن 
في الدولة، تسهم في التعرف إلى الثغرات، بهدف 

وضع اآلليات والسبل الكفيلة بمحاربة المخدرات.
في  المتبعة  والمراحل  الخطوات  هي  ما   <

العالج بالمركز؟
التي  العالجية  األساليب  في  المركز  يعتمد   -
يتبعها على المناهج المسندة إلى الدليل العلمي من 
تدخالت شاملة ترتكز على تقييم وعالج الجوانب 
ويقوم  والروحانية،  واالجتماعية  والنفسية  الطبية 
فريق عالجي متكامل وذوو خبرات متقدمة )أطباء 
نفسيون ومختصون في الطب العام، اختصاصيون 
وممرضون  اجتماعيون  اختصاصيون  نفسيون، 
العالجية  البرامج  بتنفيذ  يقومون  مختصون( 
والتأهيلية المفصلة لكل مريض بناء على احتياجه 

ونتائج تقييم حالته.
في  تخصص  كل  يتبعها  التي  األساليب  ومن 

التالي: 
هذه  في  يتم  اإلدمان  وطب  النفسي  الطب   -
والمضاعفات  الحالة  وتشخيص  تقييم  المرحلة 
العقاقير  وصف  ويتم  للمرض  والطبية  النفسية 
الفردية  النفسية  والتدخالت  مرحلة  لكل  المناسبة 
المرضى  من  المعلومات  جمع  ويتم  والجماعية، 
التقييم  أيضا خالل مرحلة  العلمي  البحث  بغرض 

لرصد أنواع المواد اإلدمانية.
وتشخيص  تقييم  اإلكلينيكي:  النفس  علم   -
التحفيز  مثل  المناسبة  النفسية  والتدخالت  الحالة 
تالفي  ومهارات  المعرفي  السلوكي  والعالج 

االنتكاسة وبرنامج الماتريكس.
- الخدمة االجتماعية: دراسة الحالة واحتياجات 
والتواصل  األسري  والعالج  االجتماعية  المريض 

مع الجهات الحكومية بغرض دعم التأهيل.
المريض  باحتياجات  االهتمام  التمريض:   -
الطبية والنفسية واالجتماعية والتنسيق مع األقسام 

كافة.
وتجدر اإلشارة بأن األساليب المعتمدة بالمركز 
التخطيط  أتت كنتاج لجهد منظم عبر سنوات من 

مستشفى  مثل  عالمية  مؤسسات  مع  والتدريب 
كاليفورنيا  وجامعة  هارفارد  جامعة  ماكلين- 
بالواليات المتحدة ومستشفى كينجز كوليدج في 

بريطانيا والجمعية العالمية لطب اإلدمان وغيرها.
ويوفر  الديني  بالجانب  المركز  ويهتم  كما 
ودروس  وللصلوات  دينية  محاضرات  للمرضى 

للتالوة.
وتتراوح فترة البرنامج العالجي وإعادة التأهيل 
للمريض في المركز بين شهر وستة أشهر، حيث 
ال يشترط أن يظل المريض طوال هذه الفترة داخل 
المركز، حيث يمكن أن يمكث المريض ما بين شهر 
ونصف الشهر ثم يراجع العيادة الخارجية ما بين 
مرتين وثالث مرات، وبعدها يراجع مدة عام كامل 

 يعتمد املركز يف الأ�س�ليب العالجية التي يتبعه� 

على املن�هج امل�سندة اإىل الدليل العلمي
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وفي حال انقطاع المريض عن العالج فيعني ذلك 
تعرضه لحالة انتكاسة.

> ما أهم اإلنجازات في المركز منذ إنشائه؟
منذ  المركز  بها  قام  عديدة  إنجازات  هناك   -
واإلدارية  التطويرية  النواحي  تناولت  تأسيسه 
والعالجي،  الطبي  بشقيها  والتشغيلية  والتنظيمية 

ولكن يمكن تلخيص أهمها :
الدائم  المركز  مقر  إنشاء  أعمال  من  االنتهاء   -
في مدينة المفرق بقدرة استيعابية تبلغ 169 سريراً 

الستقبال المرضى من الرجال والنساء.
- نظم المركز العديد من المؤتمرات والملتقيات 
نذكر منها على سبيل المثال ملتقى الشباب العالمي 
منظمة  مع  وبالتعاون  ظبي  أبو  في  وذلك  األول 
أكثر  الملتقى  في  شارك  حيث  كولومبو.  خطة 
مستوى  على  دولة   40 من  وشابة  400 شاب  من 
العالم وامتد لمدة أسبوع كامل تم خاللها تدريب 

الخاصة  المهارات  من  العديد  على  المشاركين 
المشاركين  تمكين  بهدف  وذلك  واإللقاء  بالقيادة 
من تنفيذ برامج توعية ضد المخدرات والمؤثرات 
يدرسون  التي  والمؤسسات  المعاهد  في  العقلية 
المركز  استضافة  وهناك  مبتكرة،  وبطريقة  بها 
الوطني للتأهيل تحت رعاية سمو الشيخ منصور 
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
شؤون الرئاسة أعمال مؤتمر الجمعية العالمية لطب 
اإلدمان في دورته الـ 19 في فندق قصر االمارات 
26 إلى 29 أكتوبر 2017 وناقش المؤتمر أحدث سبل 
والعالم، واستعرض  اإلمارات  اإلدمان حول  عالج 
المتحدثون خبراتهم في هذا المجال والتركيز على 

المراهقين في هذا المضمار.
مع  بالتعاون  إقليمية  عمل  ورشة  تنظيم   -
لبناء  العالمية  الصحة  لمنظمة  اإلقليمي  المكتب 
القدرات للمديرين حول تطوير خدمات الوقاية من 

وتعزيز  دمج  بهدف  وإدمانها،  المخدرات  تعاطي 
اإلدمان  مشاكل  مواجهة  في  العامة  الصحة  دور 
التطورات  أحدث  على  الضوء  تسليط  خالله  وتم 

والمستجدات في فهم وعالج اضطرابات اإلدمان.
للمركز  المحّدثة  االستراتيجية  الخطة  -اعتماد 
والمشاريع المساهمة من قبل الشركاء في تحقيق 
خطة  في  للتأهيل  الوطني  المركز  برنامج  أهداف 
إمارة أبو ظبي »توفير الرعاية الشاملة للمدمنين«.

للتأهيل  الوطني  المركز  اعتماد  تم   2017 - في 
ما  العالمية  الصحة  منظمة  مع  متعاون  كمركز 
في  علمية  ومرجعية  إقليمي  تعاون  مركز  يجعله 
منطقة الشرق األوسط في منظمة الصحة العالمية 

في مجال علوم اإلدمان.
 2020 مايو  في  افتراضية  عيادة  إطالق  تم   -
للظروف االستثنائية الراهنة التي يمر  وذلك نظراً 
بها العالم، بسبب أزمة فيروس »كورونا« المستجد، 
وما قد يترتب عليها من ضغوطات وتحديات نفسية 
وصحية واجتماعية ناتجة عن القلق والضغوطات.

مع  التعاون  بروتوكوالت  من  العديد  توقيع   -
المؤسسات المحلية والدولية.

من  العديد  للتأهيل  الوطني  المركز  استقبل   -
الشخصيات المرموقة )وزراء، وسفراء، وأكاديميين 
تجربة  على  اإلطالع  بهدف  وذلك  متخصصين(، 
زيارة  ونذكر  العالج،  خدمات  تقديم  في  المركز 
فخامة الرئيس داني فور رئيس جمهورية سيشل، 

لمقر المركز في أبوظبي.
تقديم  في  اتبعتموها  التي  المستويات  ما   <

 املركز الوطني للت�أهيل يتبع اأحدث ال�سي��س�ت العالجية 

ويتع�ون مع خربات ع�ملية يف هذا املج�ل

حوار
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الخدمات؟
- المركز الوطني للتأهيل يتبع أحدث السياسات 
العالجية ويتعاون مع خبرات عالمية في هذا المجال 
وكنجز  هارفارد  وجامعة  ماكلين  مستشفى  مثل 
وجامعة  ماتريكس  ومعهد  لندن  بجامعة  كوليدج 
السياسات  تشمل  المتحدة.  بالواليات  كاليفورنيا 
مناهج  العلمي  الدليل  إلى  والمسندة  المتخصصة 
متخصصة لبرامج إزالة السمية/ تالفي االنتكاسة 
ووحدة النساء، قسم المراهقين واألحداث وبرامج 
بأن  علماً  الخارجية.  العيادة  في  الالحقة  الرعاية 
المركز يستقطب الخبرات المتخصصة في المجال 
واختصاصيين  أطباء  من  طاقمه  بتدريب  ويقوم 
نفسيين واجتماعيين وتمريض مع معمل متخصص 

ويحرص على سياسة التوطين.
قاعدة  لتوسيع  االستراتيجية  الخطط  ما   <
المخدرات  آلفة  للتصدي  المجتمعية  التوعية 

واإلدمان؟
الخمسية  االستراتيجية  الخطة  إعداد  تم   -
 -  2016 لألعوام  للتأهيل  الوطني  للمركز  المحدثة 
تعد  التي  أبوظبي  إمارة  بالمواءمة مع خطة   2020
ترجمة لتوجهات القيادة في )مواصلة العمل على 
مستدام  اقتصاد  وبناء  وآمن  واثق  مجتمع  إقامة 
ومنفتح عالمياً ويمتلك القدرة على المنافسة( وتضم 
على  مرحلية  وبرامج  أهدافاً  أبوظبي  إمارة  خطة 
مدى خمس سنوات يتم تنفيذها من خالل مشاريع 

الخطط االستراتيجية في الجهات الحكومية.
قطاع  تحت  للتأهيل  الوطني  المركز  ويندرج 
الهدف  تحقيق  في  ويسهم  االجتماعية  التنمية 
كريمة  حياة  تضمن  اجتماعية  بـ)تنمية  الخاص 
ألفراد المجتمع( من خالل برنامج )توفير الرعاية 

الشاملة للمدمنين( ويهدف هذا البرنامج إلى:-
لألفراد  والتوعوي  الوقائي  الجانب  تعزيز   •

والمجتمع ضد اإلدمان.
• توفير خدمات النصح واإلرشاد واالستشارات 

للمدمنين.
• توفير خدمات المتابعة للمدمنين وأسرهم بما 

يضمن استقرارهم االجتماعي.
• تطوير برامج إعادة دمج المدمنين في المجتمع 

التي تشمل إتاحة فرص التعليم والتوظيف.
> في ظل الظروف الراهنة ما هي جهودكم في 
االستهالك  ممارسة  عدم  على  األشخاص  تحفيز 

المفرط لإلنترنت؟
توعوية  مواد  إعداد  على  بالعمل  حالياً  نقوم   -
تهدف إلى تثقيف المجتمع اطالعهم على المضاعفات 
الصحية والنفسية والسلوكية المرتبطة باالستهالك 
المفرط لأللعاب اإللكترونية واإلنترنت حيث نهدف 
إلى نشر الوعي عن هذه الظاهرة من خالل وسائل 
القصيرة  التوعوية  واألفالم  االجتماعي  التواصل 
االجتماعي  الجسدي  التباعد  ظروف  مع  تماشياً 

نظراً لتفشي وباء كوفيد- 19.
> كم عدد الساعات التي ال يجب أن يزيد عنها 

الشخص في استخدام اإلنترنت؟ 
األجهزة  استخدام  بين  هنا  نفرق  أن  يجب   -
والمهمات  األعمال  إلنجاز  والحواسيب  الذكية 

وتأثيراتها  والتسلية،  للترفيه  استخدامها  وبين 
على الصحة الجسدية والنفسية. من المعروف أن 
قضاء ساعات طويلة بالجلوس أمام هذه األجهزة 
تأثيرها على  الجسدية من  له مضار على الصحة 
وحتى  والعضالت  والمفاصل  والظهر  البصر 

األعصاب. 
لذلك ننصح باتباع وضعيات جلوس صحية و 
القيام  و  الجلوس كل نصف ساعة،  تعديل وضع 

والحركة  وممارسة الرياضة بانتظام.
أما بالنسبة لمن يعتمد عليها للترفيه والتسلية، 
المراجعة  )في  لألمراض  الدولي  التصنيف  فإن 
منظمة  من  المعتمد   )ICD-11( عشرة   الحادية 
الصحة العالمية يعرف اضطراب ممارسة األلعاب 
أو  الرقمية«  »األلعاب  األلعاب  سلوك  من  كنمط 
»ألعاب الفيديو« يتميز بضعف التحكم في األلعاب، 
ما يزيد من األولوية المعطاة لأللعاب على األنشطة 
األسبقية  لها  األلعاب  أن  لدرجة  األخرى  الحياتية 
األخرى،  اليومية  واألنشطة  االهتمامات  على 
واستمرار أو تصعيد األلعاب على الرغم من حدوث 

عواقب سلبية )صحية، نفسية، واجتماعية(.
و لتشخيص اضطراب ممارسة األلعاب ، يجب 
أن يكون نمط السلوك شديد الخطورة ليؤدي إلى 
العائلية  أو  الشخصية  المجاالت  في  كبير  ضعف 
غيرها  أو  المهنية  أو  التعليمية  أو  االجتماعية  أو 
من المجاالت المهمة، وكان من الطبيعي أن يكون 
يتم  أن  األقل،على  على  شهراً   12 لمدة  واضحاً 
)نفسي(  صحي  اختصاصي  قبل  من  التشخيص 

مؤهل لتشخيص هذا النوع من االضطرابات. 
> هل من نصائح تقدمونها لألشخاص في هذا 

الشأن؟
- إننا نمر هذه األيام بظروف استثنائية فرضها 
إلى  أدت  العالمي،   19 كوفيد-  وباء  تفشي  علينا 
وبالتالي  ُبعد،  عن  والتعليم  والعمل  الناس  تباعد 
األجهزة  على  السابق  من  أطول  فترات  قضاء 
اعتمادنا  أيضاً  وزاد  اآللية،  والحواسيب  الذكية 
عليها للتواصل عن ُبعد من خالل برامج وتطبيقات 
هذا  ومن  اإلنترنت.  عبر  المصورة  االجتماعات 
تنظيم  على  الجمهور  ونشجع  ننصح  المنطلق 
وتقليل  الذكية  واألجهزة  لإلنترنت  استخدامهم 
وممارسة  أمامها  فيها  يجلسون  التي  الساعات 
واأللعاب  والقراءة  كالرياضة  أخرى  نشاطات 
التقليدية مع العائلة، وأي نشاطات أخرى مفيدة وال 

تتطلب استخدام أي نوع من األجهزة اإللكترونية.
تماشياً  ستطلق  توعوية  حمالت  هناك  هل   <

مع تطبيق التعليم والعمل عن ُبعد؟
- نعم، إننا في المركز الوطني للتأهيل، نهدف 
إلى نشر الوعي حول خطر اإلدمان على المخدرات 
اإللكترونية  األلعاب  وإدمان  العقلية  والمؤثرات 
واألفالم  المعلومات  نشر  خالل  من  واإلنترنت 
التوعوية القصيرة في منصات التواصل االجتماعي 
إعداد  على  ونعمل  كما  اإلنترنت،  على  وموقعنا 
برامج وحمالت للتوعية عن ُبعد تماشياً مع ظروف 
وباء  لتفشي  نظراً  )االجتماعي(  الجسدي  التباعد 

كوفيد- 19.

 نعمل على اإعداد مواد توعوية تهدف اإىل تثقيف املجتمع 

واطالعه على امل�س�عف�ت املرتبطة ب�ل�ستهالك املفرط 

لالألع�ب الإلكرتونية والإنرتنت
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الجريمة و العقاب

يعتبر أوسيل ماروكين أحد القتلة المتسلسلين 
الذين شهدتهم المكسيك في بداية القرن الحالي، 
وانتهى  جرائم خطف  بارتكاب ست  قام  حيث 
أربع منها بالقتل في مدينة مكسيكوسيتي. وكان 
الدافع وراء عمليات القتل هو التمييز والكراهية 
من  المخدرات  ومدمني  الشواذ  استهدف  الذي 

الشباب، ما جعله رمزاً لخوف هذه الفئة منه.
عمل ماروكين طبيباً في الجيش في عام 1999 
لمدة أربع سنوات وكان برتبة رقيب أول. وكان 
الحالة  ضعف  أن  إال  الطب  دراسة  في  يرغب 
مايو  وفي  االستقالة.  على  أجبره  لديه  المادية 
2004 طرد من الجيش وعاد إلى بلدة »تامبيكو«، 

وتم سجنه لعام بتهمة السطو.
خالل  من  ضحاياه  يختار  ماروكين  كان 
ذهابه إلى أحد نوادي الشواذ في »زونا روزا« 
إلى  الضحية  العاصمة، حيث يدعو  القريبة من 
ذلك  في  يساعده  وكان  الفنادق،  أحد  أو  منزله 
شريكه إينريك مانويل. كما كان يقوم بتعذيب 
عليها،  يغمى  حتى  خنقها  طريق  عن  ضحيته 
وعندما تصحو الضحية يكرر عملية خنقها إلى 

ترجمة: د. ح�شن الغول 

سفر  حقيبة  في  الضحية  يضع  ثم  تموت،  أن 
ويلقي بها في إحدى مناطق المدينة. 

جوناثان  كان  القاتل  لهذا  األولى  الضحية 
رازو الذي تم اختطافه في أكتوبر 2005 ثم قتل 
رفض  إثر  أسبوعين  بعد  ماروكين  منزل  في 
أسرته دفع 5000 دوالر كفدية لعدم قدرتها على 

ذلك. 
بعد عشرة أيام تم اختطاف ريتشارد لوبير 
رهينة  بقي  حيث  ذاته،  العام  من  نوفمبر  في 
لتسعة أيام ثم تعرض للموت خنقاً بعد أن استلم 
أسرة  من  دوالر   2000 وقدرها  فدية  ماروكين 

المخطوف. 
أما أرماندو ريفاس فتم اختطافه في ديسمبر 
2005، وفي اليوم ذاته تعرض للقتل رغم دفعه 
حجزه  وتم  أنجيل  فيكتور  أختطف  ثم  الفدية. 
فدية  على  الخاطف  حصل  أن  وبعد  أيام  ستة 

800 دوالر قام بقتل الضحية.
الذي  ماروكين  ضحايا  أحد  هو  ألبا  خوان 
تم اختطافه في 21 أكتوبر ووضعه رهينة في 
من  للكثير  وتعرض  الفنادق،  أحد  في  حجرة 

األذى النفسي والجسدي، حيث طالب خاطفوه 
وتم  السرعة  وجه  على  فدية  دفع  أسرته  من 

تلبية ذلك. 
مرور  بعد  اختطف  الذي  فالديز  أما هوسيه 
شهر، فقد أطلق سراحه بعد أن أكدت أسرته أنها 
ال تملك المال المطلوب، وقد لوحظ بعد ذلك أن 
معظم الضحايا والمخطوفين كانوا من الشواذ 
الذين كان يصفهم بأنهم شرور اجتماعية، وكان 

من السهل عليه اختطافهم. 
ورغم تساهله أحياناً مع المخطوفين، إال أنه 
لم يتورع عن قتل ضحايا آخرين وإثر القبض 
عليه قال إنه لم يكن يبدي أي اهتمام ألقاربهم, 
كما عرف عنه عدم التزامه باألعراف االجتماعية 
اإلجرامية،  أعماله  مسؤولية  تحمل  ورفضه 
من  الشريحة  تلك  بقتل  قيامه  أن  يرى  وكان 
أن  إلى  مشيراً  للمجتمع،  خدمة  هي  المجرمين 
أحد ضحاياه كان مصاباً باإليدز، وأن التخلص 
منه أنقذ آخرين من اإلصابة بهذا المرض القاتل. 
وكان ماروكين شخصاً معتًزا بنفسه، ويرى 
وصفه  ولهذا  األشرار،  من  المجتمع  يطهر  أنه 

نرجسية مجرم
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بشكل  بالنرجسية  بأنه مصاب  نفسيون  أطباء 
كبير، والتي تدفعه إلى تطوير سلوكه اإلجرامي. 
كما قال بعض المقربين منه إنه كان يتصرف 
لها  أعماله  أن  يرى  وكان  واقعي،  غير  بشكل 
العواقب  يدرك  أنه  رغم  أخالقياً،  يبررها  ما 
صغيرة  تبقى  الجرائم  تلك  وأن  القانونية، 

بالمقارنة بما يشهده المجتمع. 
عن  االبتعاد  فإن  نفسي  لطبيب  ووفقاً 
هذا  ظهور  في  األولى  الخطوة  يمثل  المجتمع 
كان  وإن  جرائمه،  وبدء  المتسلسل  القاتل 
ماروكين مصاباً بحالة من جنون العظمة، وكان 
يشعر بالراحة وهو يعذب اآلخرين وينزع عنهم 
الكاملة  سيطرته  ويفرض  البشرية  صفاتهم 

عليهم.
ويقول هذا الطبيب إن ماروكين يتمتع بالكثير 
من الجاذبية والبراعة في الحديث، إال أنه يعاني 
يغضب،  عندما  نفسه  على  السيطرة  عدم  من 
حيث يتملكه عنف شديد ونزعة إجرامية جامحة، 

المال  هدفه  قاتل  إلى  حولته  الصفات  وهذه 
الخطوة  الخطف  يرى في  كان  كما  والسيطرة، 
األولى الرتكاب جريمته الكاملة التي قد تخدم 

المجتمع بشكل غير مباشر.
وحول ذلك كان يكرر بأن الشواذ يصيبون 
على  سلبياً  يؤثرون  كما  باألذى،  المجتمع 
إنقاذ  عليه  يجب  كان  ولهذا  والشباب،  األطفال 
يقتل  لم  ألنه  يأسف  وكان  منهم،  المجتمع 
القبض عليه  تم   2006 يناير  الكثير منهم.  في 
الذي  اعتقل شريكه  بينما  في مكسيكو سيتي، 
في  والقتل  الخطف  عمليات  في  يساعده  كان 
في  جرت  التي  محاكمته  وخالل   .2013 عام 
سبتمبر 2008 اعترف ماروكين بقتل أربعة من 
الحانات  إحدى  إلى  يذهب  كان  حيث  الشواذ، 
بيته،  إلى  يرافقه  والذي  الضحايا  أحد  ويغوي 
كبيرة  بخنقه ووضعه في حقيبة  يقوم  وهناك 
بمساعدة شريكه، ثم يلقي به في إحدى المناطق 
النائية من مكسيكوسيتي.  وقد جرت إجراءات 

المحاكمة خالل وقت قصير وبسرعة متناهية 
بسبب اعتراف المتهمين باالتهامات التي وجهت 

إليهما، وعدم اللجوء إلى االستعانة بشهود. 
وقد أصدرت المحكمة قراراً بإدانة ماروكين 
بالسجن  عليه  وحكمت  أشخاص،  أربعة  بقتل 
مماثلة ووصلت  بمدة  وعلى شريكة  128 سنة 
سنوات الحكم عليهما نحو 300 سنة. وقد صرح 
ماروكين إثر صدور الحكم بأنه غير نادم على 
ما ارتكب من جرائم، وإنه لن يتردد في تكرار 
التجربة لو سنحت له والتي سيحرص خاللها 
عندئذ على تفادي األخطاء السابقة. مشيراً إلى 
أن ما يضايقه فقط هو مصير أسرته التي لن 
تجد من يقود سفينتها إلى بر األمان كما يقول. 
سجن  في  حالياً  عقوبته  ماروكين  ويمضي 
ورغم  المكسيكية.  العاصمة  في  مارثا  سانتا 
تقدمه في السن إال أنه ما يزال مصراً على أن ما 

قام به كان خدمة للمجتمع وتطهيره من 
األشرار والعناصر الفاسدة.
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الجريمة و العقاب

»هنادي،  المدلّلة  الوحيدة  االبنة  نالت  أن  بعد 
ومجوهرات  مال  من  فيه  ترغب  ما  كّل  23عاماً«، 
وسياحة وسفر، من والديها، من دون توجيه أدنى 

سؤال لها:
متى خرجِت؟ أين كنِت؟ لماذا تأّخرِت؟

ولم يزعجها أحد منهما، بأسئلة أخرى إضافية، 
ولّما لم ُتحاَسب من أيٍّ منهما، على غيابها المتكرر 
زيارة  في  كانت  أنها  ُمّدعية  البيت،  نطاق  خارج 

إلحدى صديقاتها في إحدى مدن الدولة. 
ولّما وجدت »هنادي« الُمدلّلة، أّن الطريق أمامها 
األبوين ال يزعجها في شيء،  من  أّياً  وأّن  ممّهدة، 
وال يوّبخها على أعمالها االستثنائيّة غير الُمْرِضية، 
األمر الذي دفعها ألن تتصّرف على هواها، وحسب 
مزاجها، من دون أّي ضوابط أسرّية، أو أّي عراقيل، 
وصارت تزيد من جرعات التصّرفات غير الالئقة، 
حتى وصلت بها األمور إلى حّد إقامة عالقة غير 
شرعيّة مع شاب ُمستهتر ُمتفلّت، ُيدَعى »حمد، 30 
دفعاً  ودفعها  الُمزّيف،  حبّه  بحبائل  أوقَعها  عاماً«، 
كما  واالتّجار،  التّعاطي  قْصد  المخدرات،  فّخ  إلى 
أّنه  واألمّر،  األْدهى  بل  الَماِجنة،  بالّسهرات  أغراها 
تزّوجها زواجاً عرفيّاً، خارج نطاق الزواج الّشرعي. 
الفتاة  بيد  »حمد«  المتهّور  الشاب  أخذ  وبالفعل 
الفساد  بقطران  معبّدة  دروب  إلى  »هنادي«، 
بعض  ألّن  وطهرها،  عفافها  ليسلبها  والّضياع، 
أن  لها  يمكن  التي  كالقواِرير،  الحياة  في  النّساء 
تنكسر في أّي ميالن أو أدنى انحراف، يقول مثل 
ولم  خطر«،  في  دائماً  والّزجاج  »النّساء  إسبانّي: 
تكن المسكينة الِغّر، تعلم أّن النّْفَس هي منبع الحياة، 
هو  ما  بكّل  وليس  وجمال،  حّق  بكّل  عامرة  وهي 

عيب وانحطاط وهوان!
وفي حديث مع إحدى صويحباتها »فوزية، 25 
التي  واإلصالحية  العقابية  المؤسسة  في  عاماً«، 
ومحاكمتها،  عليها  القبض  إلقاء  بعد  فيها  وضعت 
على  أدمنت  أْن  صراحة:بعد  بكّل  »هنادي«  قالت 

اإعداد: وجيه ح�شن

»حمد«،  الغالي  الحبيب  وكان  المخدرات،  تعاطي 
هو الذي دلّني على هذا الطريق، لم يعد المال الذي 
بعد  خاّصة  شيء،  في  يكفيني  والدّي  من  أتلّقاه 
التصريح القاتل الذي أورده »حمد« على مسمعي، 
أّنه لم يعد باستطاعته الّصرف على سهراتنا، وعلى 
ولذا  شابه،  وما  والحلي،  والعطور،  الثياب،  شراء 
»فوزية« أن أساعده مالياً، وأن أقف  يا  طلب منّي 

إلى جانبه في هذا الوقت العِصيب!
أخذت »هنادي« نفَساً عميقاً، هّزت رأسها هّزات 
طلبه  كان  »فوزية«،  يا  لألسف  أردفت:  ثّم  عّدة، 
إلى  ضّفة  من  ونقلني  حياتي،  دّمَر  الذي  هو  هذا 
أخرى، فقد أوضح لي في جلسة حميميّة معه، أّن 
االّتجار  هو  وتجميعه،  المال  لكسب  طريق  أسهل 
األساس،  من  فكرته  رفضت  وبداية  بالمخدرات، 
وأعربت له عْن خوفي وهلعي مّما يقوله، ويصّرح 
به، وأنا ال خبرة لي بتجارة المخّدرات، بل عالني 
لحظتها طائُر الخوف األسود، من أن ُيفتَضح أمرنا، 
فيكون المصير الحبس وراء القضبان، لكنه طمأنني 
فوافقت على األمر، بعد أن أّكد لي بصريح العبارة، 
أنه ال سبيل أمامنا للحصول على النّشوة، واكتناز 
المال وزيادته، إاّل عن هذا الطريق، وليس من سبيٍل 

سواه!
سألتْها صديقتها الغالية »فوزية«

- كيف سارت األمور بعد ذلك، وهل نجحتما في 
العملية األولى لتجارة »المخدرات«؟

في  الخوف  طمَس  النجاح  هذا  نجحنا،  نعم   -
نفسي، وجعلني أقوى، بل زرع الطمأنينة في قلبي، 
بعدها  المضمار،  هذا  في  اللعب  أجيد  وأصبحت 
صار األمُر سهالً، فزادت األموال في جيبي وجيب 
»حمد«، وقد فرحنا جّداً بما أنجزناه، ووصلنا إليه..
عليك  القبض  إلقاء  تّم  حتى  جرى  الذي  ما   -

وعلى المدعو »حمد«؟
- يا عزيزتي، ظننا أنا وهو أننا أذكياء جّداً، وأنه 
يمكن لنا منافسة الجميع في توزيع المخدرات، وأننا 

نحاذر الوقوع في كمائن الشرطة، خاّصة عناصر 
الحقيقة كانت عكس ذلك  لكّن  السرّيين..  الشرطة 
كلّها  وحركاتي  »حمد«،  حركات  كانت  فقد  تماماً، 
التاجر  ومعنا  الساهرة«،  »العيون  من  مرصودة 
األكبر »صقر«، الذي كان يمّدنا بالبضاعة المطلوبة 
من تلك المخدرات، وأّوالً كنت أنا في دائرة الّرصد، 
األماكن  بعض  على  أترّدد  وأنا  ُشوِهدُت  وبعدما 
وصلت  كيف  أعرف  وال  »حمد«،  مع  المشبوهة 
فتّم  الشرطة،  مراكز  أحد  إلى  سرّية  معلومات 
تطويقنا وإلقاء القبض علينا، أنا و»حمد«، والتاجر 

»صقر« بآٍن معاً!
في  وقوعكم  لحظة  عن  بالضبط،  حّدثيني   -

قبضة عناصر مكافحة المخدرات؟
- يا »فوزية«، بالفعل كانت اللحظات صعبة جّداً، 
وبدا  الجناح،  مقصوص  طائر ضعيف  مثل  بدوُت 
»حمد« وقتها أضعَف من ذبابة، بدا خائفاً مذعوراً، 
كان وجهه لحظتها ليمونة صفراء، معجونة بعفٍن 
إلى  إخبارية  وصلت  يومها  الّسواد..  من  قريٍب 
إدارة مكافحة المخدرات، بأننا سنستلم كمية كبيرة 
المخّدرات، من أحد المحالت، وهو محّل يبيع  من 
»صقر«، ويقع  التاجر  المكّسرات والتوابل ويملكه 
رصدنا  فتّم  اإلمارة،  في  القديمة  األسواق  بأحد 
المخدرات،  ِقبل عناصر مكافحة  بكميٍن سرّي من 
التّاجر  من  إليها  المشار  البضاعة  استالم  وأثناء 
»صقر«، وجدنا أنفسنا ُمحاطين إحاطة جزيرة ما 

بماء بحر زاخر!
أنك  اكتشفِت،  عندما  فعلك،  رّدة  كانت  ماذا   -
خلف  وحياتك،  شبابك  من  فترة  أجمل  ستمضين 

القضبان؟
- يومها بكيت كثيراً بشكل جنوني وهستيري، 
كانت دموعي بطوِل نهٍر دفوق، ومثل مطٍر مدرار، 
أخذت أندب حظي، ألعن حياتي، ألعن نفسي األّمارة 
بالّسوء، ألعن »حمد« »الّصايع الّضايع«، الذي جعل 
أسود، بل صببُت جاَم غضبي على  أيامي جحيماً 

ضياع مستهترة
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جّداً،  َرخوة  لي  تربيتهما  كانت  اللذين  وأبي،  أمي 
وبال مباالة، واللذين لم يمنعاني من مواصلة الخطأ 
وراء الخطأ، واالستهتار وراء االستهتار، بل لعنت 
باب  من  بالمال،  بها  أغرقاني  التي  اللحظات  تلك 
أمامي،  الّدالل والتحبّب، فقد كان كّل شيء متاحاً 
وكانا ينفذان كّل طلباتي من دون أّي ترّدد، أو أدنى 

تذّمر، وهنا الطاّمة الكبرى!
- وهنا قالت »فوزية«: سؤالي األهّم والمحوري 

هو: كيف استقبل والداك خبر ما حصل؟
- ردت »هنادي«: كانت الّصدمة كبيرة وباهظة 
عليهما، عندما تّم استدعاؤهما إلى مركز الشرطة، 
القلب  حبيبة  الوحيدة،  ابنتهما  يشاهدان  وهما 
كحشرة  مرمية  باألغالل،  مصّفدة  وهي  والّروح 
في زاوية من المكان، تبكي بحرقة كاوية، تمضغ 
ندماً وهّماً ال فائدة منهما! لكنّهما بكيا بكاًء موجعاً، 
وكأنهما يقّران في األعماق، أنهما هما السبب في 
لها،  الزائد  بداللهما  وأنهما  البنتهما،  حصل  الذي 
وعدم سؤالها عن سر غيابها المتكرر من المنزل، 

قد وقع لها ما وقع.. 
واغرورقت عينا »هنادي« بالّدموع، وهي تسرد 
لـ »فوزية« صديقتها الغالية، وبيت أسرارها، ما مّر 
واألفكار  واألسى،  بالّضعف،  مملوءة  كانت  معها، 
الملّونة الضاغطة، وكّل هذا لم يكن ينفع في شيء..

عزيزتي  »يا  بالقول:  قصتها  »هنادي«  وختمت 
»فوزية«، وأنا أقضي عقوبتي في السجن، سأتجه 
إلى رّبي لطلب مغفرته وعفوه ورضاه، وأعاهد الله 
سبحانه وتعالى، وأعاهد والدّي، أنني سأرمي كّل 
ما  على  شاهدٌ  والله  ظهري،  وراء  الموبقات  هذه 

أقول«.. 

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

أخرى هو محض صدفة.
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أوراق قانونية

ما  أو  كورونا  وباء  انتشار  عن  اإلعالن  منذ 
اإلمارات  دولة  كانت   ،»19 »كوفيد-  بـ  يعرف 
العربية المتحدة، وهي الرائدة في مقاييس الجودة 
والمؤشرات عالمياً من أوائل الدول العربية ودول 
سواء  الوباء  لهذا  وبحسم  تصدت  التي  العالم 
بالوقاية أو العالج أو القانون، فقد علقت اإلمارات 
الزمن،  من  لفترة  والقضاء  المحاكم  في  العمل 
وأوجدت بديالً عنها باستخدام التقاضي عن ُبعد 

في المحاكم والنيابة العامة.
وماجرى في القضاء جرى في باقي الوزارات 
غير المتصلة بخدمة الجمهور مباشرة، باإلضافة 
إلى قرار وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة 
للطوارئ واألزمات بإغالق جميع مراكز  الوطنية 
أسواق  واستثنت  المفتوحة  واألسواق  التسوق 
التوريد  وشركات  واللحوم  والخضار  األسماك 
والتباعد  الزمن،  من  لفترة  بالجملة  والبيع 
االجتماعي، والعمل عن ُبعد، وتجهيز المستشفيات 
المطارات  في  حتى  الصحي  الحجر  ومراكز 
الزبائن  استقبال  بعدم  المطاعم  وتقيد  والموانئ، 
والتوصيل  الطلبات  واالكتفاء فقط بخدمة تسليم 
إال  المنازل  من  الخروج  بعدم  وااللتزام  المنزلي، 
للضرورة أو لدواعي العمل، أو التجول بالسيارات 
الواحد لثالثة  البيت  الركاب من  الخاصة وحصر 
والحفاظ  سيارة،  كل  في  أقصى  كحد  أشخاص 
على مسافات آمنة عند االختالط العائلي وااللتزام 
للمستشفيات  التوجه  وعدم  الوقائية،  باإلجراءات 
الرحالت  جميع  وتعليق  الحرجة  الحاالت  في  إال 
الدولة،  وإلى  من  والترانزيت  للركاب  الجوية 
مدار  على  تصدر  والتي  بالتعليمات  وااللتزام 
تتم  والمحاضرات  االجتماعات  وجعل  الساعة، 
عبر طريق الفيديو، وااللتزام بارتداء كمامة الوجه 

واإلرشادات الصحية.
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الطبيعية  غير  تحسبت ألمور  اإلمارات  وكانت 
كهذه فقد أصدرت مسبقا القانون االتحادي رقم 
)5( لسنة 2017 في شأن استخدام تقنية االتصال 
أصدرت  كما  الجزائية،  اإلجراءات  في  ُبعد  عن 
الخاص  القانون االتحادي رقم )10( لسنة 2017 
المدنية،  اإلجراءات  قانون  أحكام  بعض  بتعديل 
والذي أضاف باباً سادساً بعنوان »استخدام تقنية 
وذلك  المدنية،  اإلجراءات  في  ُبعد  عن  االتصال 
والمسموع  المرئي  التواصل  وسائل  باستخدام 
بين طرفي النزاع وفي حضورهم عن ُبعد، وتبادل 
مذكرات وكالئهم وكأنهم داخل المحكمة المكتملة 
والنيابة  والقضاء  األطراف  ناحية  من  الوجود 

العامة والشهود والمحامين. 
كما أصدر النائب العام للدولة قراراً بأن مخالفة 
الجهات  من  الصادرة  واإلجراءات  التعليمات 
فيروس  انتشار  من  للحد  الدولة،  في  المختصة 
تعد  السارية،  األمراض  أحد  باعتباره  »كورونا« 
جريمة طبقاً لقوانين الدولة. وفي هذا اإلطار فإنه 
يتعين على كل قادم إلى الدولة االلتزام بمدة الحجر 
المنزلي في محل إقامته 14 يوماً، وتنفيذ التعليمات 
المختصة، وتعد  السلطات  من  التي تصدر الحقاً 
المنزلي،  الحجر  إجراءات  الشخص  مخالفة 
ومغادرة محل إقامته ومخالطته للغير خروجاً على 
لصحة  وتعريضاً  العام  والنظام  القانون  أحكام 
العامة  النيابة  وإن  للخطر،  وسالمته  المجتمع 
يخالف  من  كل  على  حزم  بكل  القانون  ستطبق 
بالمواطنين  العام  النائب  وأهاب  التعليمات.  هذه 
والمقيمين االلتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة 
على  حرصاً  الدولة،  في  المعنية  السلطات  من 
القانون،  طائلة  تحت  يقعوا  ال  وحتى  سالمتهم، 
العقوبات  339و342 و348 من قانون  للمواد  وفقاً 

االتحادي رقم 3 لسنة 1987.

المادة 339
على  اعتدى  من  وبالغرامة  بالحبس  يعاقب 
سالمة جسم غيره بأي وسيلة وأفضى االعتداء 
مدة  الشخصية  أعماله  عن  عجزه  أو  مرضه  إلى 

تزيد على عشرين يوماً. 
وتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على سنة، 
والغرامة التي ال تجاوز عشرة آالف درهم إذا لم 
تصل نتيجة االعتداء إلى درجة الجسامة المذكورة 

في الفقرة السابقة.

المادة 342
هاتين  بإحدى  أو  وبالغرامة  بالحبس  يعاقب 
شخص.  موت  في  بخطئه  تسبب  من  العقوبتين 
سنة  عن  تقل  ال  مدة  الحبس  العقوبة  وتكون 
والغرامة إذا وقعت الجريمة نتيجة إخالل الجاني 
أو  مهنته  أو  وظيفته  أصول  عليه  تفرضه  بما 
عند  تخدير  أو  سكر  تأثير  تحت  كان  أو  حرفته 
وقوع الحادث أو امتنع حينئذ عن مساعدة المجني 
عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك. 
وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنتين وال 
عن  نشأ  إذا  والغرامة  سنوات  خمس  على  تزيد 
توفر  فإذا  أشخاص.  ثالثة  من  أكثر  وفاة  الفعل 
ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة 
تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن ثالث سنوات 

وال تزيد على سبع سنوات والغرامة.

المادة 348 
هاتين  بإحدى  أو  وبالغرامة  بالحبس  يعاقب 
العقوبتين من ارتكب عمداً فعالً من شأنه تعريض 
حرياتهم  أو  أمنهم  أو  صحتهم  أو  الناس  حياة 
على  ترتب  إذا  الحبس  العقوبة  وتكون  للخطر. 
الفعل حدوث ضرر أياً كان مع عدم اإلخالل بأي 

كيف واجهت اإلمارات
 »كورونا« بالقانون؟
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عقوبة أشد يقررها القانون.
في  يتسبب  من  كل  فإن  سبق،  ما  على  وبناء 
إصابة اآلخرين بمرض كورونا نتيجة عدم التزامه 
الفيروس عن  أو تعمده نشر  بقرار عزله صحياً، 
المواد  وفق  القانونية،  للمساءلة  يخضع  عمد، 
نص  ما  الى  إضافة  والغرامة،  بالحبس  السابقة 
عليه القانون رقم 14 لسنة 2014 في شأن مكافحة 
األمراض السارية، بعقوبات تشمل كل من يمتنع 
عن اإلبالغ عن الحاالت المصابة بفيروس كورونا، 
بالعالج  يلتزمون  وال  المصابين  األشخاص  أو 
يقومون  الذين  األشخاص  أو  الوقائية،  والتدابير 
إلى  المرض  نقل  تستهدف  عمداً  سلوكيات  بأي 

الغير.
مكافحة  قانون  من   36 المادة  لنص  وطبقاً 
األمراض السارية، فإن عقوبة عدم إبالغ الجهات 
بفيروس  مصاب  شخص  بوجود  المختصة 
تتجاوز  ال  التي  والغرامة  الحبس  هي  كورونا، 
ومن  العقوبتين.  هاتين  بإحدى  أو  درهم   10000
نص  عليه  تطبق  المفروضة  بالتعليمات  يلتزم  ال 
الحبس  عقوبة  وهي  القانون،  هذا  من   38 المادة 
والغرامة التي ال تقل عن 10000 درهم وال تتجاوز 
50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتأتي 
في قمة العقوبات بهذا الخصوص وهي المرحلة 
األخطر من نشر المرض في حالة وجود شخص 
مصاب ويعلم بذلك ولم يبلغ عن حالته للسلطات، 
بل سلك متعمداً مسلكاً ينجم عنه نقل المرض الى 
المادة  العقوبة رادعة وحسب نص  الغير، فتكون 
القانون نفسه، وهي السجن مدة ال تزيد  39 من 
عن  تقل  ال  التي  والغرامة  سنوات  خمس  على 

150000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
حاملي  على  القانونية  العقوبات  تقتصر  ولم 
مرض كورونا غير الملتزمين، بل امتدت العقوبات 
القانونية الى من يخالف إجراءات الحجر الصحي 
عن طريق السفر أو االنتقال إلى أي مكان آخر غير 
المنشأة الصحية، حيث توقع عليهم عقوبة الحبس 
والغرامة التي ال تقل عن 10000 درهم وال تتجاوز 

50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. 
وفي حالة قيام أي شخص بنشر اإلشاعات في 
فيروس  بخصوص  االجتماعي  التواصل  وسائل 
كورونا أو عمل الجهات المختصة به، فعقابه يكون 
في   2012 لسنة   5 رقم  االتحادي  للقانون  وفقاً 
شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بنص المادة 
21 الفقرة 3 منه أن »من يقوم بهذا الفعل يعاقب 
بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر والغرامة التي 
ال تقل عن مئة وخمسين ألف درهم وال تتجاوز 
خمسمئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين«. 
المتعلق  اإلماراتي  القانون  يعاقب  وكذلك 
بالحبس،  كورونا  ومنها  السارية  باألمراض 
وال  درهم  آالف   10 عن  تقل  ال  التي  وبالغرامة 
تتجاوز 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين 
لكل من يقوم بالسفر أو االنتقال إلى أي مكان آخر 
غير المنشأة الصحية بدون موافقة من الوزارة أو 
الجهة الصحية، وعلى أي قادم يعلم أنه مصاب أو 
مشتبه بإصابته بمرض من األمراض السارية من 

دون أن يبلغ عن ذلك.
عن  يمتنع  من  كل  على  ذاتها  العقوبة  وتطبق 
التوجه إلى الوزارة أو الجهة الصحية لتلقي العالج 
والمشورة والتوعية بأخطار اإلصابة وطرق انتقال 

العدوى عند معرفة إصابته بمرض من األمراض 
السارية، وعلى كل من ال يلتزم بالتدابير الوقائية 
التي  بالتعليمات  الطبية والتقيد  الوصفات  وتنفيذ 
نقل  دون  من  الحيلولة  بهدف  وذلك  له،  تعطى 

العدوى إلى اآلخرين.
5 سنوات  على  تزيد  ال  مدة  بالسجن  ويعاقب 
وبالغرامة التي ال تقل عن 50 ألف درهم وال تجاوز 
العقوبتين، أي  أو بإحدى هاتين  ألف درهم،   100
األمراض  من  بمرض  مصاب  أنه  يعلم  شخص 
نقل  ينجم عنه  بأي سلوك  السارية، ويأتي عمداً 
المخالفة  تكرار  حالة  وفي  الغير،  إلى  المرض 

تضاعف مدة عقوبة السجن. 
ولم يغفل القانون اإلماراتي المتعلق باألمراض 
عليه  يقع  من  كورونا مسؤولية  ومنها  السارية  
)باألطقم  يسمى  ما  أو  والعالج،  الوقاية  عبء 
ال  التي  وبالغرامة  الحبس  عقوبة  فقرر  الطبية(، 
تتجاوز 10 آالف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين 
على األطباء والصيادلة وفنيي الصيدلة ومزاولي 
المهن الطبية ممن يمتنعون عن إبالغ الجهة التي 
أي  إصابة  في  اشتبهوا  أو  علموا  متى  يتبعونها 
شخص أو وفاته بأي من األمراض السارية خالل 
24 ساعة، كما تطبق العقوبة ذاتها على من يمتنع 
من المخالطين للمريض من الراشدين والمسؤول 
أو  المريض  دراسة  أو  عمل  مكان  في  المباشر 
أو  السفينة  وقائد  بإصابته  المشتبه  الشخص 
أو  المريض  كان  إذا  العامة  المركبة  أو  الطائرة 
الشخص المشتبه بإصابته مسافراً على أي منها، 
عن  المجتمع  ووقاية  الصحة  وزارة  إبالغ  عن 

الحالة متى علموا أو اشتبهوا في إصابته. 
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قضايا و أحكام مرجعية

دولة  في  العليا  االتحادية  المحكمة  أيدت 
اإلمارات العربية المتحدة طعن النيابة العامة في 
إحدى إمارات الدولة ضد حكم قضى بالسجن 
الدولة،  في  المقيمين  من  متهمين  على  المؤبد 
النيابة  بينت  إذ  عقلية،  مؤثرات  وتعاطيا  تاجرا 
العامة ثم المحكمة االتحادية العليا بطالن الحكم 

بسبب اختالف أسماء هيئة المحكمة.
إحدى  العامة في  النيابة  أن  التفاصيل،  وفي 
المحاكمة  إلى  متهَمين  أحالت  الدولة  إمارات 
مؤثرات  حيازة  بتهمتَي  اإلمارة  في  االبتدائية 
وجهت  كما  وتعاطيها،  االتجار  بقصد  عقلية 
على  مركبة  قيادة  جريمة  الثاني  للمتهم 
العقلي،  المؤثر  تأثير  تحت  العام  الطريق 
لمواد القانون رقم 14  مطالبة بمعاقبتهما طبقاً 
المخدرة  المواد  مكافحة  شأن  في   1995 لسنة 
العقلية، والبند رقم 74 من الجدول  والمؤثرات 
الثامن الملحق بالقانون، ومواد القانون رقم 21 

لسنة 1995 بشأن السير والمرور وتعديالته.
وقضت المحكمة االبتدائية بمعاقبة المتهمين 
بالسجن المؤبد، وتغريم كل منهما 50 ألف درهم 
وإبعادهما  إليهما،  المسندة  األولى  التهمة  عن 
لمدة  وحبسهما  العقوبة،  تنفيذ  بعد  الدولة  عن 
سنة واحدة عن التهمة الثانية، وبتغريم المتهم 
الثاني 20 ألف درهم عن التهمة الثالثة المسندة 
وألزمتهما  المضبوطات  بمصادرة  وأمرت  إليه، 

الرسوم. 
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وطعن المتهمان بقرار المحكمة االبتدائية أمام 
محكمة االستئناف في اإلمارة نفسها، كما قدمت 
إلى  فيها  خلصت  برأيها  مذكرة  العامة  النيابة 
طلب نقض الحكم للبطالن بسبب اختالف في 
أسماء هيئة المحكمة، ولكن محكمة االستئناف 

رفضت طعن المتهمين ومذكرة النيابة العامة.
محكمة  بقرار  بالطعن  العامة  النيابة  فقامت 
في  العليا  االتحادية  المحكمة  أمام  االستئناف 
وبينت  الطعن،  هذا  على  وافقت  والتي  الدولة، 
القواعد  أن  المقرر  من  أنه  النهائي  قرارها  في 
األحكام  وإصدار  التقاضي  بإجراءات  المتعلقة 
مراحل  من  مرحلة  أي  في  إثارتها  يجوز 
التقاضي، كما إن من المقرر أنه يشترط لصحة 
الحكم أن تتوافق الهيئة المدونة للحكم بنسخته 
المدونة في محضر جلسة  الهيئة  األصلية مع 
نسخة  من  الثابت  أن  إلى  وأشارت  به،  النطق 
حكم المحكمة االبتدائية اختالف اسم عضو في 
الهيئة المدونة لديباجة الحكم، عن االسم المدون 
النطق بالحكم،  الهيئة خالل جلسة  للعضو في 
أيدته  الذي  االبتدائية  المحكمة  حكم  يجعل  ما 
محكمة االستئناف باطالً بسبب اختالف أسماء 

هيئة المحكمة.
للمحكمة  النهائي  القرار  على  وللتعليق 

االتحادية العليا في هذه القضية، نوضح أنه:
الجنائية  الدعوى  أن  عليه  المتعارف  من 
متعددة  بمراحل  تمر  المتهم  ضد  تقام  عندما 

للطعن فيه، وتبدأ  حتى يصدر فيها حكم قابل 
الدعوى الجنائية بمرحلة فتح البالغ وأخذ أقوال 
األطراف المعنية، و بعد ذلك يتم تحويل البالغ 
التحقيق  بعملية  تقوم  التي  العامة  النيابة  إلى 
التحقيق  يستغرق  وقد  المعنية،  األطراف  مع 
االبتدائي  التحقيق  بمراحل  مروراً  طويالً  وقتاً 
المواجهة،  مرحلة  إلى  ويصل  واالستجواب 
يستدعي  وقد  التحقيق،  مراحل  أخطر  وهي 
ذلك الحبس االحتياطي للمتهم حتى يتم إثبات 
أو نفي التهمة، وحينها تقرر النيابة العامة من 
دون غيرها مصير المتهم، فلها أن تأمر بحفظ 
القضية لعدم األهمية أو تأمر بأال وجه إلقامة 
الدعوى، وإما أن تحيلها إلى المحكمة المختصة 
إذا رأت أن الدالئل كافية ضد المتهم، وباإلحالة 
يد  إلى  العامة  النيابة  يد  من  القضية  تخرج 
القضاء وتتداول المحكمة االبتدائية القضية في 
عدة جلسات إلى أن يغلق باب المرافعة وتحدد 
والمداولة  المداولة،  بعد  بالحكم  للنطق  جلسة 
فيما  المحكمة  هيئة  أعضاء  آراء  تبادل  تعني 
يراه كل منهم تطبيقاً سليماً للقانون على وقائع 
الدعوى، ومناقشة هذه اآلراء للوصول إلى حكم 
عادل فيها، والحالة هذه تنطبق على الهيئة في 
وحتى  االستئناف  ومحكمة  االبتدائية  المحكمة 
المحكمة  وتكون  العليا،  االتحادية  المحكمة 
في  األسماء  واضحي  قضاة  عدة  من  مشكلة 

ديباجة الحكم وفي النطق فيه.

إبطال حكم 
الختالف أسماء هيئة المحكمة
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وللمداولة بين أعضاء هيئة المحكمة قواعدها 
من  سليمة  مداولة  لتكون  مراعاتها  يجب  التي 
مرافعة  باب  قفل  بعد  وتبدأ  القانون،  ناحية 
وأن  فيها  للحكم  تمهيداً  الدعوى  في  المحامي 
تكون بين قضاة المحكمة مجتمعين وال يجوز أن 
يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة، 
القضاة  أحد  تغير  فاذا  باطالً،  الحكم  كان  وإال 
الذين جرت المرافعة أمامهم لسبب ما كالوفاة 
أو النقل أو اإلقالة أو االستقالة أو اإلحالة على 
التقاعد، فإنه يجب فتح باب المرافعة في الدعوى 
الجديدة،  الهيئة  أمام  نظرها  وإعادة  جديد  من 
ال سلطة  القضاة  من  المرافعة  يسمع  لم  ومن 
حول  غموض  وقع  وإذا  الحكم،  إصدار  في  له 
القاضي  من اشترك في إصدار الحكم هل هو 
الذي سمع المرافعة أم الذي اشترك في النطق 
بالحكم كما هو الحال في هذه القضية، فإن هذا 
الغموض يبطل الحكم وال تكون له قيمة، وكل 
هذه الضمانات فرضها المشرع اإلماراتي حتى 
وليجعل  األحكام  صدور  بعد  الجدال  يثار  ال 
األحكام نزيهة بعيدة عن الشك والريبة، فكانت 
في  وعادلة  نزيهة  العليا  االتحادية  المحكمة 
قرارها في هذه القضية.وقد وافق قرار المحكمة 
القانون  القضية مواد  العليا في هذه  االتحادية 
االتحادي اإلماراتي رقم 35 لسنة 1992 بشأن 

قانون اإلجراءات الجزائية، وهي: 

المادة: 171
يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة 

رئيس  منه  صفحة  كل  على  ويوقع  المحاكمة، 
على  المحضر  هذا  ويشتمل  وكاتبها.  المحكمة 
تاريخ الجلسة، ويبين به ما إذا كانت علنية أو 
العامة  النيابة  وعضو  القضاة  وأسماء  سرية 
الخصوم  وأسماء  والكاتب  بالجلسة  الحاضر 
وأقوال  الشهود  وشهادة  عنهم  والمدافعين 
تليت  التي  األوراق  إلى  فيه  ويشار  الخصوم، 
وسائر اإلجراءات التي تمت، وتدون به الطلبات 
التي قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضى به في 
الصادرة  األحكام  ومنطوق  الفرعية  المسائل 

وغير ذلك مما يجري في الجلسة.

المادة: 210
كانت  ولو  علنية،  جلسة  في  الحكم  يصدر 
إثباته  الدعوى نظرت في جلسة سرية، ويجب 
في محضر الجلسة وأن يوقعه رئيس المحكمة 
الوسائل  باتخاذ  تأمر  أن  وللمحكمة  والكاتب. 
الجلسة  قاعة  مغادرة  المتهم من  لمنع  الالزمة 
في  حضوره  لضمان  أو  بالحكم  النطق  قبل 
ذلك  كان  ولو  الحكم،  لها  يؤجل  التي  الجلسة 
بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة، ما يجوز 

فيها الحبس االحتياطي.

المادة: 215
منهما  كل  يكمل  والحكم  الجلسة  محضر 
وبيانات  المحاكمة  إجراءات  إثبات  في  اآلخر 

ديباجة الحكم.

المادة: 218
القضاة  بأحدث  ويبدأ  اآلراء  الرئيس  يجمع 
فاألقدم ثم يبدي رأيه، وتصدر األحكام بأغلبية 
باإلعدام،  الصادرة  األحكام  عدا  ما  في  اآلراء 
عدم  وعند  اآلراء،  بإجماع  تصدر  أن  فيجب 
السجن  عقوبة  اإلعدام  بعقوبة  تستبدل  تحققه 

المؤبد.

المادة: 219
أن  بالحكم  النطق  عند  المحكمة  على  يجب 
المشتملة  مسودته  المحكمة  كتاب  قلم  تودع 
على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة، 
أقرب  في  األصلية  الحكم  نسخة  على  ويوقع 

وقت رئيس المحكمة وكاتبها.

المادة: 221
يكون اإلجراء باطالً إذا نص القانون صراحة 
على بطالنه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه 

الغاية من اإلجراء.

المادة: 222
أحكام  مراعاة  لعدم  راجعاً  البطالن  كان  إذا 
بواليتها  أو  المحكمة  بتشكيل  المتعلقة  القانون 
حيث  من  باختصاصها  أو  الدعوى  في  للحكم 
نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك ما 
هو متعلق بالنظام العام، جاز التمسك به في أي 
حالة كانت عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة 

ولو بغير طلب.
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دراسات  بأنها  العلمية،  البحوث  ُتعرف 
باحثين،  مجموعة  أو  باحث  بها  يقوم  موضوعية، 
اإلنسانية،  أو  الطبيعية  االختصاصات  إلحدى 
معلومات  أو  واقعية،  لمعرفة  الوصول  بهدف 
الفرد  منها  يعاني  التي  اإلشكاالت،  تفصيلية ألحد 
أو المجتمع بصفة عامة، سواًء كانت تلك اإلشكالية، 
تتعلق بالجانب المادي أو الحضري للمجتمع، وقد 
تكون دراسة مخبرية تجريبية، تحتوي دوماً على 
عليها  يعتمد  العلمية،  والمجالت  والكتب  المصادر 
الباحث لجمع الحقائق عن المجتمع، أو الموضوع 

المزمع دراسته. 

تحقيق األمن بكل مضامينه
لالستعالم  وسيلة  هي  العلمية  والبحوث 
واالستقصاء المنظم والدقيق، الذي يقوم به الباحث، 
يتبع  وأن  جديدة،  عالقات  أو  معلومات  الكتشاف 
في هذا الفحص على االستعالم الدقيق، وخطوات 
للبحث  الطريقة  واختيار  العلمي،  البحث  منهجية 
تهدف  كذلك،  العلمية  والبحوث  البيانات،  وجمع 
أو  التجديد  ألجل  المنشود،  للهدف  الوصول  إلى 
بذات  اليقينية،  للمعرفة  الوصول  بغية  أو  التعديل، 
ونظريات،  حقائق  شكل  في  المدروس،  الشيء 
الرئيس  السبيل  العلمية  البحوث  منهجية  وتمثل 
إلقامة الحضارات ورقي األمم، وهي ُتعد أداة أولية 
في تطويع تحديات الحاضر، واستشراق المستقبل، 
وبالرغم من قدم االهتمام بالبحوث العلمية، والتي 
عشر  التاسع  القرن  بدايات  إلي  تاريخها  يرجع 
الميالدي، لكن األجهزة األمنية لن تقم بالعمل على 
القرن  أربعينيات  إال في منتصف  االستفادة منها، 
األمنية  والبحوث  الدراسات  بدأت  العشرين، حيث 

ر�شا اإبراهيم حممود - باحث 

في العالم الغربي.
الغرب،  وخبراء  علماء  من  لفيف  خالل  ومن 
لتلبية  بالكاد  تكفي  عرضية،  أبحاث  أجريت 
االحتياجات األمنية، بهدف إجراء تعديالت، وإعادة 
التنظيم في هيكلها وطرائق عملها، بعد أن ظهرت في 
األفق العديد من اإلشكاالت، التي قد تعترض رجال 
األمن، ممن يقومون بالتحري، أو البحث أو التحقيق، 
مثل نقص الخبرات لدى بعض منهم بمجال الجرائم 
العلمية، التي تنوعت أشكالها وتعددت وسائلها، ما 
أوجب أن يكون لدى كل فرع من األجهزة األمنية، 
التقنية  بأنواع  وخبرة،  معرفة  فيه  بحثي  رصيد 
لضمان  الجرائم،  في  توظيفها  جرى  التي  كافة، 
السبيل أو األسلوب، لتحقيق األمن بكل مضامينه، 
الظروف،  تالئم  لكي  القدرات،  تطويع  وإمكان 
ولتحقيق األهداف والغايات المرجوة، وبصورة قد 
تحول من دون وقوع أي خلل أمني، كما تضمنت 
استراتيجية استخدام البحوث العلمية في المجاالت 
األمنية عدة عناصر، أهمها حصر وتحديد اإلمكانات 
المتاحة، مع ُحسن توظيفها، عبر خطط  والطاقات 
تطبيقها،  عند  والمرونة  بالحسم  تتسم  محكمة، 
لمواجهة أي  إشكاالت أو ظروف أمنية حالية، أو 

مستجدة أو طارئة. 

دراسة الظواهر اإلجرامية ومواجهتها
حالة النظر لما يتطلبه العمل األمني والوظائف 
والممتلكات  األرواح  على  الحفاظ  في  األمنية، 
للمواطن والوطن،  الخاصة والعامة، وتوفير األمن 
وإقرار النظام والعمل على حماية المجتمعات، من 
اإلمكان،  قدر  منها  والتقليل  االنحراف  عوامل  كل 
ظهر جلياً أن أرقى األجهزة األمنية، ال يمكنها القيام 

بكل ما سبق، سوى من خالل إتباع أسلوب التخطيط 
العلمي وأسس التنظيم األكثر تطوراً، واتخاذ أنسب 
العلمية  باألساليب  دراستها  تمت  التي  القرارات، 
الصحيحة، وبالنظر إلي أن رجال األمن، وتعاملهم 
الظروف  أقسى  تحت  المجتمع،  أفراد  مع  الدائم 
وأكثرها صعوبة، وفي مواقعهم على الطبيعة، فقد 
لزم تمتع رجال األمن بالكفاءة والحكمة، والتصرف 
السليم، وذلك ال يكون، سوى من خالل تزويدهم 
مع  الالزم،  والتأهيل  واإلعداد  والمعارف،  بالعلوم 
األمنية،  الكفاءات  أفضل  بانتقاء  االهتمام  ضرورة 
مع اعتماد البحث والدراسة لتطويرها، ليصبحوا في 
نطاق المسؤولية المخولة لهم، واعتماد رجال األمن 
على منهج البحث العلمي لتفهم طبيعة العمل األمني، 
ومدى احتياجاته ومجاله، واالستفادة من الوسائل 
واألساليب العلمية، وتوظيفها للقيام بتطوير العمل 
مفيدة  بصورة  بتأديته  القيام  وضمان  األمني، 
االهتمام  وأسباب،  دواعي  عن  وبالحديث  وجادة. 
باتت  فهي  األمنية،  بالمجاالت  األمنية  بالبحوث 
كثيرة متعددة، ولكن يمكن إجمالها في قيام األجهزة 
استيعاب  عبر  بمسؤولياتها  المختصة  األمنية 
أعمالها،  تعترض  التي  الظروف  أو  الظواهر، 
إذ أن  التعامل معها بشكل علمي ومناسب،  ليمكن 
دراسة  يلزمه  االنحراف،  أو  الجريمة  مع  التعامل 
الظواهر وتحديد مسبباتها، وأسباب شيوعها  تلك 
وارتفاع معدالتها، ومعرفة مؤشراتها المستحدثة، 
والتصدي  مواجهتها  وكيفية  نشأتها،  وظروف 
وتأهيل  إعداد  بجانب  سليمة،  علمية  بأساليب  لها 
تدريبية  بدورات  مدهم  واستمرار  األمنية،  الفرق 
يستجد  ما  كل  على  اطالعهم  لضمان  متخصصة، 
في مجال العمل األمني، بما يطور قدراتهم، ويزيد 

البحوث العلمية وأهميتها
 في المجاالت األمنية
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الجهد  بذل  على  قادرين  ويجعلهم  مهاراتهم،  من 
إضافة  تخصصه،  على حسب  كلٌ  العطاء  وتقديم 
إلى االعتماد على المراجع واإلحصائيات الرسمية 
ومدى كفاءتها واحتياجها للتطوير، أمالً في القضاء 
المعلومات  أدق  توفير  لضمان  السلبيات،  على 
لالستفادة منها، في وضع االستراتيجيات األمنية، 

وتنفيذ الدراسات والبحوث األمنية.

استخراج النتائج والتوصيات
في المراكز العلمية المختصة بمكافحة الجرائم، 
في  متواصلة،  والدارسون ساعات  العلماء  يقضي 
تحليل تدفق األدلة الذي ال ينضب أبداً، وقد ينطوي 
العمل الصعب على العديد من التخصصات العلمية، 
بما في ذلك كل مجال تقريباً في العلوم الفيزيائية، 
العلمي  البحث  تعقيد  وبجانب  الحواسيب،  وعلوم 
مختبرات  على  الطلبات  زادت  الجنائي،  بالمجال 
الجريمة، لمعالجة األدلة بطريقة أسرع، مع خفض 
التكلفة بشكل ملحوظ، ومن بين العوامل األساسية 
هذه  تلبية  على  الجريمة،  مختبرات  تساعد  التي 
القيام  التطورات،  تلك  المتزايدة، ومواكبة  المطالب 
بتطوير تقنيات تحليلية، تعتمد على أحدث البحوث 
تحديد  يضمن  وبما  التخصصات،  لمئات  العلمية 
اإلطار العام، عند وضع الخطط والبيانات الالزمة 
إلعدادها، وتحديد أهدافها وغاياتها، واآلليات التي 
على  القائمة  األمنية  والجهات  واألجهزة  تلزمها، 

تنفيذها.
واعتماد البحوث العلمية، والموضوعية والحيادية 
والظروف  والوقائع  األفراد،  على  الحكم  في 
اعتماد  بعد  التنفيذية  المرحلة  تبدأ  وقد  المحيطة، 
الخطط االمنية، وتعميمها على األجهزة واإلدارات 

والمديريات األمنية كافة، لوضعها موضع التنفيذ، 
وفق األدوار والمهام المحددة لكل منها، ونرى على 
سبيل المثال، أن البحوث العلمية حول المؤشرات 
تلك  أن  أكدت  المستحدثة،  والظواهر  اإلجرامية 
الجرائم، لم تكن موجودة في كثير من المجتمعات، 
وإنما ظهرت نتيجة للتغييرات االجتماعية، واالنفتاح 
عن  الناتج  االجتماعي،  الخلل  وذلك  االقتصادي، 
تخلي العديد من الهيئات والمؤسسات االجتماعية 
عن أدوارها، في مهام التنشئة االجتماعية، وضعف 
البحوث  عملت  وكذلك  واألخالقي،  الديني  الوازع 
تحديد  على  الجنائية،  اإلحصائيات  حول  العلمية 
تطويرها  وإمكانية  فيها،  والضعف  القوة  جوانب 
لتتجاوب مع االحتياجات البحثية، ليجري تحليلها 
قصوى،  فائدة  ذات  وتوصيات  نتائج  واستخراج 
من  للوقاية  المناسبة،  القرارات  اتخاذ  على  ُتعين 

أنواع الجرائم كافة.

حالة شهيرة حققت أهدافها
عام  نوفمبر  من  والعشرين  الثالث  صباح  في 
2009 ، اكتشف راكب دراجة، على مقربة من بحيرة 
)تشارلز(، بوالية )لويزيانا( األمريكية، جثة المرأة 
الريفية،  الطرق  إحدى  أطراف  على  ملقاة  شابة، 
وظهر أن القتيلة تعرضت للضرب، بشكل جعل من 
الصعب التعرف على مالمحها، لكن كان هناك وشماً 
للتعرف  الشرطة،  رجال  دفع  ما  وهو  عادي،  غير 
عليها وتحديد هويتها، على أنها )سييرا بوزيجارد( 
وتبلغ من العمر )19( عاماً، وفي بداية األمر عمل 
المحققون على استنتاج ساعات بوزيجارد األخيرة، 
آلخر  شاهدوها  الذين  األشخاص  على  والتعرف 
هاتفه  استخدمت  القتيلة  أن  أكد  من  ومنهم  مرة، 

الذي  الرقم  خالل  ومن  مكالمة،  إلجراء  الجوال 
طلبته أمكن للشرطة معرفة الجاني، وقبيل الوصول 
من  بعضاً  الضحية،  أظافر  تحت  اكتشاف  تم  إليه 
عندها  نفسها،  عن  بالدفاع  قيامها  أثناء  األنسجة 
من  واضحة  عينة  التقاط  من  المحققون  تمكن 
وبالرجوع  الجاني،  على  للعثور  النووي،  الحمض 
تمكن  الجوال،  الهاتف  من  المستخرج  الرقم  إلى 
العمال  من  مجموعة  إلى  الوصول  من  المحققون 

المكسيكيين، الذين ال يحملون أي وثائق.
الحمض  مسحات  إجراء  في  الخبراء  وبدأ 
عديدة، وأصدرت  البحث شهوراً  النووي، واستمر 
معلومات،  لديهم  الذين  لألفراد  دعوات  الشرطة 
للتقدم بها للجهات المعنية، مع مكافأة مالية قدرها 
بأي  الضحية،  عائلة  قدمتها  دوالر،  آالف  عشرة 
محللو  عمل   ،2015 عام  من  يونيو  وفي  معلومات، 
المكلف  األمريكي  المختبر  في  النووي  الحمض 
الستغالل  ومثيرة،  جديدة  طريقة  استخدام  على 
كل المعلومات الواردة بعينة الحمض النووي، كان 
أساسها البحث العلمي، والمسماة )النمط الظاهري 
للحمض النووي(، حيث أتت بنتائج خيالية، وحددت 
تشابها جسدياً للشخص، الذي ترك عينة األنسجة 
في أظافر القتيلة، بما فيها العديد من السمات، مثل 
على  وبناًء  الوجه،  وسمات  والعينين  الشعر  لون 
أن  يحتمل  القاتل  أن  المحققون،  اعتقد  األدلة،  تلك 
يكون من أصل إسباني، وأنه ربما يكون من أفراد 
طاقم العمال المكسيكي، الذي فر هارباً من مسرح 
الجريمة، بعد وقت قصير من ارتكابه الجريمة، وأنه 
صاحب بشرة شاحبة، وفي وجهه نمش، وشعره 
اللون، وعيناه زرقاء، ما ساعد على اإلمساك  بني 

بالقاتل.



العدد 597 سبتمبر 542020

الشرطة العالمية

قبل ستة وأربعين عاماً، رددت أول امرأة القسم 
في شرطة الخيالة الملكية الكندية لتغير بذلك من 
عنصراً  لتكون  المطلوبة  للصفات  التقليدي  الفهم 

نسائياً.
بالذكرى  العالم  احتفل  الماضي،  العام  في 
الخمسين للهبوط على سطح القمر. كانت الخطوات 
األولى على سطح القمر بالفعل قفزة عمالقة لألمام 
األرض  انكسرت حدود جاذبية  للبشرية.  بالنسبة 
التي كانت تعيق األجيال الماضية، ولم تعد السماء 
هي الحد. ربما كانت القيود الوحيدة التي كانت لدى 
البشرية هي طرق التفكير التي فرضها على الذات، 

والتي قبلت الحكمة الموجودة كحقائق مطلقة.
قد يجادل المرء بأن الخطوة األولى كانت رمزية 
إلى حد كبير، حيث تجاوزت التوسع السريع للعلم 
الذي سبق مهمة أبولو 11، والحقاً طغت على العديد 
من برامج الفضاء التي ظهرت على مستوى العالم. 
ربما، لكن الرموز مهمة، وال ينبغي ألحد أن يقلل 
من رؤية وشجاعة رواد الفضاء ومهندسي الفضاء 
والوصول  مستحيالً  يبدو  هدف  لتحديد  األوائل 
إليه. وال ينبغي ألحد أن يقلل من أهمية قوة الرمزية 

كعامل محفز للتغيير.

شرطيات الخيالة وتغيير التقاليد السائدة 
السنوية  الذكرى  أيضاً   2019 عام  صادف 
فتيات  األول من  القسم  واألربعين ألداء  الخامسة 
الوقت،  ذلك  في  الملكية.  الكندية  الخيالة  شرطة 
كانت هذه خطوة مثيرة للجدل هزت الفهم التقليدي 
بشكل  وغيرت  الشرطي  للعمل  المطلوبة  للصفات 

أساسي مهنة الشرطة.
واحدة  وهي  الملكية،  الكندية  الخيالة  شرطة 
تحظى  العالم،  في  الشرطة شهرة  قوات  أكثر  من 
لكندا. عندما  تعتبر رمزاً  أنها  لدرجة  كبير  بتقدير 
فتحت شرطة الخيالة الملكية الكندية صفوفها أمام 
النساء، كان العالم يراقب. نشرت مجلة تايم على 
غالفها الشهير فرقة نسائية متخرجة. أدى ذلك إلى 
ظهور تغطيات صحفية إيجابية لمنظمة كانت تعمل 
ببساطة بناًء على تفويض حكومي لفتح صفوفها 
أمام النساء. تستحق الناشطات النسويات الكنديات 
في الستينيات الفضل في البناء على أساس عمره 

50 عاًما بدأه جيل سابق.

عدم المساواة ألول امرأة في العمل الشرطي
في عام 1912، أصبحت فانكوفر أول مدينة في 
الناشطة  النسائية  الجماعات  كندا تنحني لضغوط 
األحداث  مع  للتعامل  شرطيات  ثالث  وتوظف 
النساء  من  العنف  وضحايا  للقانون،  المخالفين 
هؤالء  لدى  يكن  لم  األبيض.  الرقيق  وتجارة 
الشرطيات زي رسمي أو سالح وكانت سلطتهن 

مقصورة على األطفال والنساء.
بحلول أوائل السبعينيات، كانت أقسام الشرطة 
على  وميتشغان،  وشيكاغو  وفانكوفر  تورنتو  في 
سبيل المثال ال الحصر، تجرب أعداداً محدودة من 
الشرطيات في مهام الدوريات. ومع ذلك، نادراً ما 
بالصالحيات  يتمتعون  األوائل  الرواد  هؤالء  كان 
مثل  نفسها  والمعدات  والزي  والتدريب  والمكانة 
الرجال. تم احتواء أولئك الشرطيات الرائدات تحت 
من  حرمتهن  تنظيمية  وحواجز  زجاجية  سقوف 

القدرة على التحرك أفقياً وعمودياً عبر المنظمة.

تحديات التجنيد في الخيالة 
لشرطة  واضح  شرطي  أنموذج  هناك  يكن  لم 

محفزات للتغيير
* جني هول
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الخيالة الكندية الملكية لمحاكاته عندما تم توجيهها 
قيود  دون  من  النساء  وتوظيف  وتدريب  لتجنيد 

مهنية على أساس الجنس.
كانت لدى شرطة الخيالة الملكية مشكلة عويصة. 
على عكس الرجال الكنديين، لم تكن النساء تنتظرن 
دورهن في مجموعة كبيرة من المتقدمين على أمل 

أن يتم تجنيدهم في صفوف الشرطة.
كانت شرطة الخيالة الملكية الكندية بحاجة إلى 
نساء يتمتعن بالمؤهالت المناسبة لالنضمام، لكن 
يفكرن  لم  الحرب  بعد  ما  جيل  من  النساء  معظم 
مهمة  كخيار.تسببت  الشرطي  العمل  في  مطلقاً 
الملكية  الخيالة  شرطة  تغيير  في  النساء  تجنيد 
الكندية معايير التجنيد الخاصة بها في ذلك اليوم 
وأقصر  سناً  أكبر  سيُكنَّ  المجندات  ألن  تحسباً 
الطول والزواج هي  وربما متزوجات. كانت قيود 

أول ما تغير.
كان هذا نقلة ثقافية أنموذجية في نهج شرطة 
الناحية  من  التوظيف.  في  الكندية  الملكية  الخيالة 
يتكيف  أن  الخيالة  شرطة  توقعت  التاريخية، 
المجندون مع شروطها ومتطلباتها، وليس العكس. 
إدخال  أتاح  للتحديث.  محفزاً  المرأة  قبول  أصبح 
أكثر  مجال  من  االستفادة  الخيالة  لشرطة  النساء 
تنوعاً من المتقدمين من الذكور واإلناث والذي كان 

أكثر انعكاساً للمجتمع الكندي.

مزيد من الشرطيات، قتال أقل
رجال  مهمة  من  جزءاً  القتال  كان  تاريخياً، 
فيه  أنه سيناريو ال يخسر  يبدو  الذكور.  الشرطة 
خيالة،  شرطي  محاربة  الرجولة  من  كان  الجناة. 
التاج  مجالس  تحب  لم  الخسارة.  أو  الفوز  فإما 
إعاقة  المتحدة(  الواليات  في  العامون  )المدعون 
نظام المحاكم بقضايا االعتداء على رجال الشرطة 

أو مقاومة تهم االعتقال، مفضلة ترك ذلك لـ »عدالة 
في  النسائي  العنصر  إدخال  وقلب  الشوارع«. 
الشرطة هذا الوضع رأساً على عقب. ال يعتبر القتال 
مع امرأة أمراً رجولياً، خاصة إذا خسر الرجل قتاالً 
مع امرأة. لم يعد االعتداء على رجل شرطة مقبوالً.
إعادة  إلى  الشرطة  عمل  في  المرأة  نجاح  أدى 
فتم  الشرطة،  لمهنة  األكثر مالءمة  الصفات  تقييم 
استبدال متطلبات االرتفاع باختبارات اللياقة البدنية 
التي تستند إلى المتطلبات البدنية لعمل الشرطة. بدأ 
العاطفي ومهارات االتصال والتفكير  الذكاء  تقييم 

النقدي كمهارات شرطية مرغوبة.
الماضية،  واألربعين  الست  السنوات  مدى  على 
لطًفا  واألكثر  األخف  اللهجة  ونجاح  قوة  دمج  تم 
ثقافة  الشرطي في  العمل  إلى  النساء  التي جلبتها 
الشرطة التي يهيمن عليها الذكور تقليدياً. نادراً ما 
كان لمجموعات األقليات تأثير كبير على الثقافات 
إلى  اإلنجازات  هذه  في  الفضل  يعود  السائدة. 
وأولئك  الماضي  القرن  ستينيات  في  الناشطات 
الذين بنوا على عملهم، والذين فتحوا األبواب التي 

يمكن أن تخطوها النساء األصغر سناً مثلي.

اإلشادة
في بداية برنامج الفضاء األمريكي، اندفع الرجال 
تكليف  تم  األوائل.  الفضاء  رواد  ليكونوا  والنساء 
من  الطيارات  بتقييم  لوفليس  راندولف  الدكتور 
حيث مالءمتهن للعمل كرائدات فضاء. لبت كثيرات 
مثل جيرالدين كوب المتطلبات والشروط الجسدية 
ولكن  تجاوزنها،  أو  ناسا  حددتها  التي  والنفسية 
تم توسيع  القواعد.  تغيرت  التدريب،  فجأة، خالل 
مؤهالت رواد الفضاء لتتطلب من المرشحين خبرة 
تكن  لم  الوقت،  ذلك  في  مقاتلين.  كطيارين  العمل 
النساء مؤهالت في الواليات المتحدة أو دول أخرى 

للعمل كطيارين مقاتلين.
لم تستطع جيرالدين كوب، التي اجتازت جميع 
اجتازها  التي  نفسها  الطيران  قبل  ما  اختبارات 
ميركوري  برنامج  في  الذكور  من  السبعة  أقرانها 
البشرية  الفضائية  الرحالت  برنامج  وهو   ،13
االفتتاحي لناسا، التغلب على هذا الحاجز. في عام 
1962، انتقلت السيدة كوب من كونها رائدة فضاء 
أمام  بشهادتها  أدلت  عندما  ناشطة  إلى  محتملة 

الكونجرس وشجبت الشرط الجديد.
آثار  سيتركن  النساء  أن  في  شك  لديِّ  ليس 
السيدة  تعش  لم  لألسف،  القمر.  على  أقدامهن 
كوب طويالً بما يكفي لتحقيق ذلك. آمل أن تتذكر 
أولى النساء اللواتي ينجحن في ذلك تكريم ذكرى 

جيرالدين كوب عندما يتحقق ذلك. 

* جين هول هي رئيسة جمعية مستقبليات 
الشرطة الدولية. وهي مؤلفة كتاب )الجدار 
األحمر: امرأة في شرطة »الخيالة الملكية«،  
ورئيسة مجلس النساء المخضرمات بشرطة 
النساء  وفريق  الملكية  الكندية  الخيالة 
السالمة  قيادة  تطوير  التحاد  القيادة  في 
االستشارية  اللجنة  في  العامة، وهي عضو 
الكندية،  المسلحة  للقوات  الشرف  عملية  لـ 
والتغيير  الشرطة  ثقافة  في  تحاضر  وهي 
التنظيمي لبرنامج إنفاذ القانون في تكساس 
وتعتبر خبيرة في موضوع ثقافة الشرطة. 
بشهادة  كوينز  جامعة  من  تخرجها  بعد 
إلى  انضمت   1977 عام  في  البكالوريوس. 
فيها  الكندية وعملت  الملكية  الخيالة  شرطة 

لمدة 21 عاماً.
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ضفاف

صغاراً كنا على مقاعد الدراسة، نردد بيت الشعر العربي الشهير الذي كان يمليه علينا مدرسونا:
يغوص البحر من طلب الآللئ

             ومن طلب العال سهر الليالي
كنا نشكل نواة جيل لم يعرف غوص البحر طلبا لآللئ. كل ما كنا نعرفه عن الغوص هو ما كان 
يحكيه لنا آباؤنا وأجدادنا، عليهم »رحمة الله«، عن أهوال هذه المهنة ومشاقها. كانوا يقولون لنا إننا 
جيل محظوظ، ُولِدنا وفي فم كل واحد منا ملعقة من ذهب. كنا نسألهم ببراءة: لماذا؟ فيقولون ألنكم لن 
تمارسوا هذه المهنة الشاقة بعد أن مّن الله على بالدنا بتدفق النفط من باطن أرضها. لقد ابتلع البحر 
الكثير من أبناء هذه األرض قبل أن تندثر مهنة الغوص التي تجدونها اليوم في كتب دراستكم واحدة من 
المهن األساسية التي كنا نمارسها، ويذهب الكثيرون منا ضحايا لمخاطرها الكبيرة. المشقة التي كان 
يكابدها آباؤنا وأجدادنا، عليهم »رحمة الله«، شهوراً وهم يمارسون مهنة الغوص، أصبحنا نحن وأبناؤنا 
نكابدها إذا جلسنا في بيوتنا مكيفة الهواء، ولم نخرج منها أياماً بسبب وباء »كورونا المستجد« الذي 

اجتاح حياتنا على حين غرة فحرمنا من الحياة ومتعها، وشتان بين المشقتين.
في أعقاب عيد األضحى مباشرة عاد مجلس الوزراء لالجتماع حضورياً، بعد عدة اجتماعات عقدها 
عن ُبعد على مدى شهور عدة، فغرد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، »رعاه الله«، قائالً: »أعمالنا مستمرة في مجلس الوزراء هذا الصيف 
بسبب الظروف االستثنائية.. ومشاريعنا ستتوالى.. والموسم الحكومي الجديد نبدأه من أغسطس وليس 
سبتمبر.. وتفوقنا مرهون بنشاطنا الدائم.. وإنجازاتنا مرهونة بفرق عمل ال تتوقف... ومن طلب المعالي 

هانت عليه التضحيات«.
خاتمة تغريدة سموه ذكرتني بالبيت العربي الشهير الذي كنا نردده وراء مدرسينا صغاراً، ونحن 
نجلس على مقاعد الدراسة. نحن شعب ال تلين له قناة. العالم يكافح من أجل ضبط منظومة حياته على 
األرض بسبب الوباء المستعصي على األطباء والعلماء والمختبرات، ونحن نرسل مسباراً إلى الفضاء 
الستكشاف المريخ وسبر أغوار مناخه وما حوله. حكومات الدول تكافح من أجل توفير ساعات معدودة 
من الكهرباء لشعوبها في هذا الصيف الحارق، وحكومة دولتنا تعلن تشغيل أول محطة للطاقة النووية، 
للطاقة بعد  توفر طاقة نظيفة وآمنة لدولة ال تنقطع عنها الكهرباء طوال العام، كي تؤمن لها مصدراً 
عشرات السنين، عندما نصّدر آخر برميل من النفط الذي هو مصدر الطاقة األول في عصرنا هذا الذي 

تشكل دولتنا فيه واحدة من أهم منتجيه ومصدريه.
ما أعظمك يا وطني، في أيام الغوص والشقاء كافح أبناؤك من أجل توفير لقمة العيش لهم وألبنائهم 
دخلهم  مصدر  كانت  التي  بالآللئ  ليخرجوا  مخاطره،  متحملين  البحر  أعماق  في  فغاصوا  وأسرهم 
األساسي. وفي أيام النفط والرخاء يعمل قادتك وشعبك على توفير مصادر طاقة بديلة وآمنة ألحفادهم 
الصعوبات  نوع  يعلم سواه  وال  الحياة،  فيه  كيف ستكون  الله  إال  يعلم  ال  زمن  في  الذين سيولدون 

والمشاق التي ستواجه أبناءه.
كان بإمكانهم أن يركنوا إلى الراحة والدعة، راضين بواقعهم، مطمئنين بأنه لن يصيبهم إال ما كتب الله 
لهم، شأنهم في ذلك شأن المتواكلين. لكنهم اختاروا الطريق األصعب، طريق المتكلين على الله الواثقين 
من لطفه وكرمه. شمروا عن سواعدهم واضعين المستقبل أمام أعينهم، غير مكترثين بمخاطر الطريق، 
ألن الحياة فرص، ومن لم يغتنم فرصة اليوم لالنطالق إلى الغد يظل قابعاً في مكانه، وواقع الحال 
يقول إن الركون إلى اآلمال غير المقرونة باألفعال هو قمة الفشل في هذه الحياة. ولهذا كانت آمال قادة 

اإلمارات وشعبها دائماً مقرونة بأفعالها، وليس أدل على هذا ما نشاهده على أرض الواقع.
صغاراً كنا نجلس على مقاعد الدراسة، نردد بيت الشعر العربي الذي كان يمليه علينا مدرسونا عن 
أدركنا أن من طلب المعالي هانت عليه التضحيات.  طلب العال الذي من شروطه سهر الليالي.. كباراً 
صغاراً كانت المعالي حلماً نسهر الليالي لتحقيقه.. كباراً غدونا من أصحاب المعالي الذين تهون عليهم 

التضحيات في سبيل تحقيق الطموحات.
كباراً نتذكر بيتاً آخر من الشعر كان يمليه علينا مدرسونا عندما كنا صغاراً على مقاعد الدراسة:

ً وإذا كانت النفوس كبارا
          تعبت في مرادها األجسام

أصحاب المعالي
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من  الثاني  الجزء  في  الجغرافي  القسم  حفل 
دليل الخليج بأخبار وأوصاف لعدد من إمارات 
إلى عمان ومن ذلك  العراق  المنطقة من  وبلدان 
منطقة اإلمارات، كما كانت عليه في أوائل القرن 
عن  بالحديث  القسم  لوريمر  ويستهل  العشرين 

أبوظبي فيقول:
ساحل  على  العربية  اإلمارات  إحدى  أبوظبي 
في  الرئيسة  واألقسام  اتساعاً  وأكبرها  الخليج 
سبخة  المجن،  الشرق:  إلى  الغرب  من  أبوظبي 
هناك  البحر  وفي  الختم.  ليوا،  الظفرة،  مطي، 
جزر أرزنة وديينه ودلما وداس وقرنين وياس 
وزركوه. أما العاصمة فهي مدينة أبوظبي وتقع 
في الجزيرة. وأكبر بناء فيها هو حصن الشيخ 
ويقع  الهنود،  للتجار  منفصل  سوق  يوجد  كما 
المدينة  خلف  وتوجد  ميلين  بعد  على  الميناء 
من  فيستخرج  الماء  أما  النخيل،  أشجار  بعض 
موقع يبعد عن المدينة مسافة 3 - 4 أميال ويمكن 
استخراج الماء من عمق 4 إلى 5 أقدام من سطح 
بحيرة  توجد  المدينة  من  الجنوب  وإلى  األرض 
عدد  يبلغ  وربما  الضحلة.  الكبيرة  البطين  خور 

سكان المدينة نحو 6000 نسمة نصفهم من بني 
ياس والباقي من قبائل أخرى. وأقسام بني ياس 

كما يلي:
آلبو فالج 40 شخصاً، الكبيسات 380 شخصاً، 
200 شخص،  آلبوفالسة  300 شخص،  المحاربة 
والسودان   ،500 البومهير  250 شخصاً،  القمزان 
375، والمرر 200، والثميرات 120، والبو عميم »لم 
يذكر العدد«، والخمارة 375، والحاللمة 75. وهناك 

بحارنة عالوة على جالية إيرانية وهندوكية.
على  الغوص  على  أبوظبي  سكان  ويعيش 
اللؤلؤ وصيد األسماك والتبادل التجاري البسيط 
جداً،  قليلة  النخيل  وأشجار  زراعة  لهم  وليست 
الشيخ  كلها ملك  وهناك 750 جمالً و85 حصاناً 
مع  والتجارة  منها.  خمسة  عدا  فيما  وعائلته 
الداخل ليست ذات شأن وتتم فقط مع البريمي 
)يقصد العين( وفي المدينة نحو سبعين حانوتاً 
للهندوس  وتسعة  لإليرانيين  منها  ،أربعون 
القماش  الهندوس  ويستورد  للعرب.  وعشرة 
واألرز والبن والسكر ويتاجرون باللؤلؤ. وهناك 
وجميع  الهندوسية  للطائفة  التجارية  المصالح 

ومعظمهم  السند،  في  التاتا  منطقة  من  أفرادها 
يصحبون عائالتهم ويذهبون إلى الهند في إجازة 
مرة كل عام ويتضاعف عددهم في موسم اللؤلؤ. 
وفي المشيخة نحو 410 سفن صيد لؤلؤ منها 50 
في البطين والبقية موجودة على طول الساحل، 
10 سفن تذهب  الجزر، وتوجد نحو  وكذلك في 
إلى البحرين ولنجة والبصرة ومسقط. أما الحاكم 
الحالي فهو الشيخ زايد بن خليفة وهو إلى حد 
كبير أقوى شخصية في ساحل عمان المتصالح 
في الوقت الحالي، ونفوذه ال يسود اإلقليم فقط، 
داخل  عبري  بلدة  وإلى  البريمي  إلى  يمتد  بل 
عمان. أما المصادر المالية للحاكم فهي كما يلي 

محسوبة بالدوالر:
- ضرائب محصول اللؤلؤ 57.000 

- ضرائب محصول لؤلؤ جزيرة دلما 5000 
- ضرائب الزراعة من ليوا 2500 
- ضرائب البلح في العين 5000 

التي يدفعها سلطان عمان  النقدية  المعونة   -
إلى الشيخ للحفاظ على أمن المنطقة 3000 دوالر 
دوالر   750.000 نحو  المجموع  يكون  وبذلك 

سنوياً.
تضم  كبيرة  مساحة  فهي  الظفرة  منطقة  أما 
وهي  بأسمائها،  وتتميز  منفصلة  مناطق  عدة 
هو  لها  الصحيح  واللفظ  وليوا  وبينونة  الطف 
الجواء، وماء اآلبار في الظفرة كله من نوع جيد 

واآلبار كلها مسورة بجريد النخل.
ويقتصر سكان الظفرة على قبيلتين هما بنو 
ياس والمناصير، علماً بأن بني ياس مستقرون 
القبيلتان  وتشترك  رحل،  بدو  المناصير  بينما 
الواحدة  تسمى  قرى  في  ليوا  في  العيش  في 
»محضر« والمساكن عبارة عن أكواخ من جريد 
المراعي  منطقة  هي  والظفرة  وسعفه.  النخل 
منطقة  هي  بينونة  بينما  للمناصير،  الرئيسة 
المراعي المفضلة لبني ياس، ويشارك بنو ياس 
من  عدد  ولهم  اللؤلؤ  على  الغوص  عمليات  في 
السفن يحتفظون بها في ميناء رديم ومرفا، وعدد 

سكان الظفرة جميعاً يقدر بنحو 6500 نسمة.
ثم ينتقل بالحديث عن دبي فيقول:                                                                                                    سوق دبي القديم 

دليل الخليجدليل الخليج
 وصف اإلمارات  وصف اإلمارات 
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مشيخة  بين  تقع  مستقلة  عربية  مشيخة 
الشارقة  مع  وتلتقي  أبوظبي  ومشيخة  الشارقة 
بخور  بأبوظبي  وتتصل  أبوهيل  ساحل  على 
مسافة  البر  داخل  إلى  علي  جبل  ويقع  غناظة، 
الساحل  على  الوحيد  الجبل  وهو  طويلة،  أميال 
دبي  مشيخة  في  يوجد  وال  قدماً،   220 ارتفاعه 
أماكن مأهولة بعد مدينة دبي سوى قرية الجميرة 
التي تتألف من 15 بيتاً مبنية من سعف النخيل 
يمتهن أهلها جميعهم صيد السمك، ولدى الشيخ 
نحو 100 مسلح بالبنادق باإلضافة إلى 1500 من 
أتباعه الذين يقال عنهم إنهم مسلحون بالبنادق، 

وال يوجد جمارك في مدينة دبي.
على  فتقع  اإلمارة  عاصمة  دبي  مدينة  أما 
جانبي خور ضحل مدخله صعب يمتد عدة أميال 
بحري  ويوجد رصيف  اتجاه جنوب شرق،  في 
أهمها  أحياء،  إلى ثالثة  والمدينة مقسمة  للسفن 
ارتفاعه عشرون  أرضي  لسان  على  وتقع  ديرة 

قدماً، وهناك مزرعة نخيل.
العرب  فيه  يقيم  منزل   1600 ديرة  وفي 
السوق  ويضم  وآخرون  والبلوش  واإليرانيون 
350 حانوتاً. وهناك أيضاً حي الشندغة، والشندغة 
أقرب إلى البحر وفيها 250 منزالً، جميع قاطنيها 
أما  فيها.  اإلقامة  للهنود  يسمح  وال  العرب  من 
مدينة دبي فتحتوي على 200 منزل و50 حانوتاً 
والمسجد الرئيس وبعض الخرائب التي يقال إنها 
بقايا قلعة برتغالية. ويقيم معظم الهنود في هذا 
الحي، وتعمل قوارب النقل بين ديرة ودبي، ويعبر 
أهالي ديرة يوم الجمعة مجاناً ألداء الصالة في 
المسجد الكبير. ومياه دبي صالحة للشرب وعمق 
بالمدينة  يحيط  وكان  قدماً،   30  -  5 بين  آبارها 
وعلى  آثار،  سواء  اآلن  منه  يبق  لم  ولكن  سور 

الجهة المقابلة للبر هناك عدد من األبراج للدفاع 
عن المدينة. يبلغ عدد سكان دبي 10.000 نسمة 
بني  قبيلة  آلبو فالسة من  أكثر وهم من  وربما 
ياس وهم 440 منزالً وآلبو مهير وهم 400 منزل 
وقبائل مختلفة خصوصاً من المزاريع والسودان 

ولهم 250 منزالً والمرر ولهم 30 منزالً.
والبحرين  الكويت  من  الناس  بعض  وهناك 
ولهم 400 منزل والبلوش ولهم 250 منزالً، وكلهم 
 67 هناك  أيضاً  ويقيم  المالكي،  المذهب  اتباع 
هندوسياً و23 من الخاجة. وفي دبي 400 شجرة 
األخرى  والزراعة  محصولها ضئيل  لكن  نخيل، 
قليل من البرسيم، ويبلغ عدد سفن صيد اللؤلؤ 
135 سفينة باإلضافة إلى 50 سفينة لصيد السمك 
ويبنى  والبدن،  السمبوك  نوع  من  سفينة  و20 

سنوياً بين 10 إلى 12 سفينة. 
بسرعة  تتسع  وهي  رائحة  دبي  تجارة  إن 
التي  المستنيرة  السياسة  بفضل  وذلك  كبيرة 
السابق مكتوم بن حشر ونتيجة  اتبعها شيخها 
إدارة  طبقتها  التي  الشديدة  الجمركية  للقيود 
فقد  لنجة،  في  اإليرانية  اإلمبراطورية  الجمارك 
لها  الفرصة  هيأ  ما  دبي  إلى  لنجة  تجار  هاجر 
أن تكون مركز التجارة األجنبية في اإلمارات، إذ 
تتردد على دبي البواخر التابعة لشركات المالحة 
في الهند وإيران وتزورها السفن البريطانية مرة 
فتفد  األخرى  الشركات  أما سفن  أسبوعين،  كل 
حسب الفرصة المتاحة. والصادرات المحلية هي 
اللؤلؤ واألصداف والسمك المجفف، أما الواردات 
فهي التمور من البصرة وميناب والباطنة وكذلك 
األرز والقمح والبهارات والمعادن وحبال الليف 
واألخشاب من الهند. وفي المدينة نحو 400 دكان 
و300 مخزن وهناك 23 تاجراً هندوسياً و 7 من 

الخاجة.
ثم ينتقل لوريمر للحديث عن الفجيرة فيقول: 
15 ميالً جنوبي خورفكان في  تقع على مسافة 
الشاطئ  بمحاذاة  حام  وادي  من  قريب  مكان 
إلى  قلعتها  وتقع  البحر.  من  ميلين  بعد  وعلى 
الجنوب منها وعلى مسافة سبعة أميال من البحر، 
كما يبلغ عدد أشجار النخيل بالفجيرة نحو 3000 
نخلة، كما يحيط بالبلدة سور عظيم يبلغ ارتفاعه 
تكثر  كما  الحفر،  بجواره بعض  أقدام وتوجد   4
المياه العذبة في اآلبار على عمق 4 قامات. كما 
الطين  المنازل 150 منزالً معظمها من  يبلغ عدد 
موسم  وأثناء  اإلسمنت.  من  وقليل  والحجارة 
جمع التمر من النخيل يقيم السكان قرى مؤقتة، 
الحفيتات ويعيشون  الفجيرة من  ومعظم سكان 
على زراعة النخيل وبعض التبغ والحبوب وصيد 
عبدالله  بن  الشيخ حمد  الفجيرة  ويحكم  اللؤلؤ. 
التابعة  الشرقي منذ عام 1901. كما أن األقسام 
ومربح  والغرفة  البثنة  وهي  الفجيرة  إلى  تعود 
وقدفع وسقمقم، والشيخ على عالقة طيبة بشيخ 

أبوظبي.
ثم يتحدث لوريمر عن خورفكان فيقول:

تقع خورفكان في الشاطئ الجنوبي على خليج 
واحداً  ميالً  وعمقه  ميلين  اتساعه  يبلغ  رملي 
فيه  ويوجد  الغربي  الشمال  جهة  نحو  ومفتوح 
جزيرة  توجد  كما  السفن،  لرسو  صالح  ميناء 
باسم  تعرف  وهي  قدماً،   240 ارتفاعها  يبلغ 
صيرة الخور وفيها مياه ال بأس بها ويوجد في 
خورفكان مزارع نخيل تحتوي على 5000 نخلة، 
وبعض  النقبيين  لقبيلة  منزالً   150 نحو  وفيها 
نسمة،   800 نحو  السكان  تعداد  ويبلغ  الفرس، 
اللؤلؤ  على  والغوص  والقمح  النخيل  يزرعون 

 قصر الحصن في أبوظبي 
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وهم نحو أربع أو خمس سفن يسافرون بها إلى 
مسقط. أما حاكم المدينة فهو الشيخ سعيد بن 
لوريمر  يحدثنا  الشارقة.ثم  عم حاكم  ابن  أحمد 

عن الجزيرة الحمراء، فيقول: 
وتدعى أيضاً جزيرة زعاب وتقع على بعد 12 
ميالً جنوب غربي رأس الخيمة والجزيرة طولها 
الرئيس  البر  مع  مرتبطة  تكون  وتكاد  ميالن 
المد  يكون  الغربي، وعندما  الجنوبي  من طرفها 
منخفضاً في الخليج الفاصل بين الجزيرة والبر 
البلدة  وتتألف  األقدام  على  اجتيازه سيراً  يمكن 
إلى  مقسمة  وهي  زعاب،  لقبيلة  منزل   500 من 
ويدعى  صغير  وهو  الشمال  في  أحدهما  حيين 
أم عويمر والثاني في الجنوب وهو كبير ويدعى 
المناخ. ولدى السكان نحو 100 جمل و150 بقرة 
و500 رأس ماعز ولديهم 25 سفينة لصيد اللؤلؤ 
في  وبيعه  الحطب  لجلب  صغيرة  سفينة  و100 
في  يعتمدون  وعموماً  ودبي.  الشارقة  مدينة 
لوريمر  اللؤلؤ.ويستمر  صيد  على  معيشتهم 

بالحديث، فيحدثنا عن بلدة الحمرية فيقول:
أبراج  وعدة  قلعة  وبها  منزل   300 من  تتألف 
من  الشيخ  فيهم  بما  والسكان  حوانيت  وستة 
من  قليل  مع  النعيم  قبيلة  من  الدراوشة  فرع 
اللؤلؤ  لصيد  سفينة   117 ولديهم  طنيج،  قبيلة 
ولهم 1000 شجرة نخيل ولديهم 60 بقرة و150 
رأس غنم.أما الشيخ هناك فهو عبد الرحمن بن 
به كشيخ مستقل من  معترف  غير  سيف، وهو 
التحية  له  تؤدى  وال  البريطانية،  الحكومة  قبل 
العادة  في  الشارقة  شيخ  ويصطحب  الرسمية 
البريطانيين، ويجبي نحو 4520  لمقابلة الضباط 
في السنة كضريبة لؤلؤ وله مزارع في  دوالراً 

الذيد أيضاً.
الذيد  بلدة  عن  ويحدثنا  لوريمر  ينتقل  ثم 

فيقول:
الجبال  رؤوس  قلب  في  تقع  منعزلة  بلدة 
ميالً   30 نحو  عنها  وتبعد  الشارقة  إمارة  وتتبع 
إلى الشرق و33 ميالً إلى الجنوب من مدينة رأس 
السياسية  األهمية  له بعض  الخيمة، وهي مركز 
منزالً،   140 نحو  الذيد  قرية  تحوي  والجغرافية 
لقبيلة طنيج و40 لبني قتب و30  منها 70 منزالً 
للخواطر من قبيلة النعيم، ولكل من قبيلتي طنيج 
الشرقي  الجانب  وفي  محصن،  برج  والنعيم 
لشيخ  أبراج  أربعة  ذات  قلعة  توجد  البلدة  من 
الشارقة. وتشكل مزارع النخيل في الذيد منطقة 
قطرها نحو ميل واحد ويرويها فلج غزير المياه 
قدمين  وعمقه  أقدام  ثالثة  نحو  عرضه  ويبلغ 
الري وماؤه  لعملية  ويمكن حصر مياهه تمهيداً 
مياهه  وتوزع  قوي،  واندفاعه  وشفاف  صاف 
بعناية وحرص، والمسؤول عن توزيع المياه هو 

ممثل حاكم الشارقة هناك.
ويحكم  والقمح.  النخيل  المزارع  في  ويزرع 
الشارقة  شيخ  من  أوامره  يتلقى  واٍل  الذيد 
ومهمته حفظ األمن والنظام فيها، وهو يقيم في 
قلعة الشيخ ويرفع علم ساحل عمان المتصالح 

                                                                    صيادون يستعدون للغوص بحثاً عن اللؤلؤ

                                    خورفكان إطاللة على بحر عمان

على البرج الشمالي الغربي، ويبلغ مقدار العائدات 
من  الشارقة  شيخ  عليها  يحصل  التي  السنوية 
عيناً،  له  تسلم  البلح  من  100 جراب  نحو  الذيد، 
كما يتقاضى مبلغ 228 دوالراً نقداً كرسوم على 
ماء الفلج الذي يستعمله المزارعون. البلدة تعود 
إلى حاكم الشارقة ويملك الشيخ سالم بن سلطان 
عجمان  شيوخ  وكذلك  الشارقة،  حاكم  عم  وهو 

والحمرية بعض مزارع النخيل.
وهناك تقرير يقول إن الذيد تصلح أن تكون 
أفضل موقع تستطيع القوات البريطانية والهندية 
فالماء  لذلك،  الحاجة  دعت  ما  إذا  فيها  النزول 
والحيوانات  والجمال  وفيرة  وكمياته  ممتاز 
الوصول  الممكن  ومن  بكثرة،  متوافرة  األخرى 

إلى الذيد من رأس الخيمة بواسطة العربات.
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األدب األندلسي والمغربي

ُقطر  عاصمة  صارت  أن  منذ  قرطبة  كانت 
أيضاً  وكانت  األندلسيين،  أفئدة  تهوى  األندلس 
أهل  من  البالد  تلك  ارتياد  في  الراغبين  مطمح 
العباسيين،  حاضرة  بغداد  كانت  حين  المشرق 
الدولة  في  منافسة  أخرى  مدن  ظهرت  وحين 
العربية اإلسالمية المترامية األطراف مثل القاهرة 

والقيروان وغيرهما.
في  »أمير«  بلقب  اكتفوا  قد  األمويون  وكان 
األندلس احتراماً لمعنى الخالفة الواحدة. فلما أعلن 
الرحمن  عبد  أصدر  بغداد  بعد  خالفة  الفاطميون 
بالخالفة،  تلقبه  فيه  أعلن  مرسوماً  الثالث  الناصر 
وسّوغ أحقية أصحاب الدولة األولى في المشرق، 
ومن ثم في األندلس بذلك اللقب واستمرت الخالفة 
نحو مئة عام، وكان جديراً أن تستمر لوال أحداث 

داخلية ومطامع غيَّرت وجه التاريخ.

»1«
ترجع  قديمة«  »إسبانية  أندلسية  قرطبة  مدينة 
إلى العصر الروماني، وكانت من المدن التي نزلها 
واعتنوا  أحيائها،  في  وزادوا  فجددوها،  العرب 
الحياتية، والحضارية. وتقع قرطبة على  بمعالمها 
الضفة  منحنى  على  الجنوبي،  قرطبة  جبال  سفح 
الشمالية لنهر الوادي الكبير. وجغرافيتها مزيج بين 
البسائط »السهول« الخضراء، حيث تزرع الحبوب 
والكروم وأشجار الزيتون والحمضيات »الموالح«. 
الشارات  جبال  من  المنحدرة  السفوح  وبين 
وهي  الطيبة،  المراعي  توجد  حيث  »سيرامورينا«، 

في الوقت نفسه مدينة صناعية، تجارية.
وقد بقيت قرطبة عاصمة األندلس لثالثة قرون، 
هي العصر األموي )اإلمارة والخالفة(، وكانت في 
إلى  وانتقلت  جهور،  بني  عاصمة  الطوائف  عصر 
بني عباد أصحاب إشبيلية، ثم صارت حاضرة من 
حواضر األندلس الكبرى حين ضمت األندلس إلى 
المغرب في ظل دولة المرابطين، ودولة الموحدين. 
وسقطت، فخرجت من أيدي العرب سنة 633هـ - 

1236م.
في  »الداخل«  معاوية  بن  الرحمن  عبد  استقر 

مدينة قرطبة منذ أن دخلها سنة 138هـ. واستمر 
أوالده وأحفاده فيها إلى أن انتهت دولتهم بالفتنة 
أمراء  من  أمير  لكل  وكان  الطوائف.  دول  وظهور 
قرطبة،  في  وتحسين  وتعمير  تشييد  المروانية 
في  مكانتها  وزادت  الزمن،  مع  المدينة  ونمت 
التي  البالد  حاضرة  وصارت  وخارجها  األندلس 
تنافس أخواتها في المشرق مثل بغداد ودمشق- 

والقاهرة حين أقيمت- وغيرها.
بما  بالمدينة  المروانيين  من  واحد  كل  واعتنى 
وكثرت  ألقاً.  يزيدها  وبما  زمانه،  في  إليه  تحتاج 
فيها المباني الجديدة، والقناطر، والزروع، وصارت 
الوادي  نهر  يرويها  التي  المنطقة  لؤلؤة  المدينة 
الحدائق.  وإنشاء  البساتين  امتداد  ويتيح  الكبير، 
وكان الجامع األموي في قرطبة منذ إنشائه األول 
جاء  لمن  الشاغل  الشغل  الداخل  عبدالرحمن  مع 

بعده زيادة وتحسيناً وزخرفة وعناية.

»2«
األلق  عصر  هو  الهجري  الرابع  القرن  ويعد 
القرن سنة 300  الرائع لمدينة قرطبة. فعلى رأس 
وصل إلى اإلمارة عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله. 
تولى الحكم بأمر من جده عبدالله. فقد رعى األمير 
أبيه،  أن توفي والده في حياة  عبدالله حفيده بعد 
على  وتدريبه  بتعليمه  واعتنى  عالية،  تربية  ورباه 
الفروسية، وعلى مهمات األمور، وكان حين تولى 
اإلمارة ابن 23 سنة، ولكنه كان مهيأ لحمل أعباء 

الحكم وكانت في وقته ثقيلة جداً.
كانت األندلس تعاني من عدد من  األمور، أهمها: 
وجود عدد من الخارجين على الدولة، في مناطق 
متعددة من األندلس، وكان لبعضهم تاريخ طويل 
في الفتنة مثل عمر بن حفصون. ومنها طمع الدول 
الشمالية المعادية في البالد ومحاولة قضم أجزاء 
جوانب  في  يؤثران  العامالن  هذان  وكان  منها. 
الحياة االجتماعية واالقتصادية، ويدخل القلق على 

نفوس الناس.
استعان عبدالرحمن بعدد من القادة العسكريين 
المخلصين وجّرد حمالت داخلية على  واإلداريين 

أهل الفتن لتوحيد أجزاء األندلس وخارجية في ما 
وراء الحدود لفرض هيبة الدولة وحماية أراضيها 
ومواطنيها. وقد قاد عدداً كبيراً من هذه الحمالت 
الداخل  في  األندلس  أمر  له  صفا  حتى  بنفسه 
بدخولهم  أو  وهزيمتهم،  الخارجين  على  بالتغلب 
األثر  الخارجية  لحمالته  وكان  التامة.  الطاعة  في 
في تأمين الحدود، بعقد معاهدات ثنائية أو بفرض 

سيطرته وقّوته.
إلى  قرطبة  من  الدبلوماسية  الوفود  وذهبت 
بعض البلدان األوروبية واستقبلت قرطبة عدداً من 
عالمية  مكانة  لقرطبة  وصار  الخارجية،  الوفادات 

وصيت ذائع.

»3«
لّخص الفقيه األديب المفّسر المحدث أبو محمد 
بن عطية أسباب إعجابه بقرطبة ببيتين من الشعر، 

فقد قال:
بأربع فاقت األمصار قرطبة

               منهن: قنطرة الوادي، وجامعها
هاتان ثنتان، والزهراء ثالثة

              والعلم أعظم شيء، وهو رابعها
ببناء  أمر  عبدالعزيز  بن  عمر  أن  المقري  ونقل 
الجسر  إنه  وقال  قرطبة،  في  القنطرة..»الجسر« 
ووصل  مثله.  الدنيا  في  يعرف  ال  الذي  األكبر 
من  عاٍل  مستوى  إلى  بقرطبة  الجامع  المسجد 
عبدالرحمن  يد  على  والتشييد  والتجديد  اإلضافة 
حين  أنني  الطريف  ومن  الحكم،  وابنه  الناصر، 
ثمن  دفعت  قرطبة  في  الجامع  المسجد  دخلت 
تذكرة دخول، ثم اشتريت تذكرة أخرى للوصول 
إلى المحراب العظيم الذي أضافه الحكم المستنصر 
»350 - 366هـ« إنك تراه اآلن لروعته وإتقانه كأن 
أمس  قد فرغوا من عملهم  والنقاشين  المهندسين 

أو اليوم!
الخليفة  إن  قال  للمقري أيضاً  وفي خبر أورده 
علماء  أحد  عبدالمؤمن سأل  بن  يوسف  الموحدي 
استمع  بل  له:  فقال  له قرطبة  أن يصف  األندلس 
»إن ملوك  فقال يوسف:  المؤمنين،  أمير  إلى قول 

العصر الذهبي لمدينة قرطبة
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اتخذوها حضرة ملكهم »عاصمة«  أميّة حين  بني 
لعلى بصيرة، الديار المنفسحة الكبيرة، والشوارع 
والنهر  المشيّدة،  الضخمة  والمباني  المتسعة، 
الناضر،  والخارج  المعتدل،  والهواء  الجاري، 
الكثيرة  »الروضة  والشعراء  العظيم،  والمحرث 
األندلس  شرق  بين  والتوسط  الكافية،  الشجر« 
»وهو  رشد  ابن  بين  مناظرة  وجرت  وغربها«. 
في  إشبيلي  وهو  زهر  بن  بكر  وأبي  قرطبي« 
المفاضلة بين المدينتين فقال ابن رشد ألبي بكر: 
ال أدري ما تقول! غير أنه إذا مات عالم بإشبيلية 
فأريد بيع كتبه حملت إلى قرطبة، وإذا مات مطرب 
بقرطبة فأريد بيع آالته حملت إلى إشبيلية! قال أبو 
الفضل التيفاشي راوي الخبر »وقرطبة أكثر بالد 

الله كتباً«.
»4«

األولى: وذخرت  العلم  مدينة  قرطبة  كانت  إذن 
أهل  من  وأدبائها  علمائها  بأسماء  التراجم  كتب 
والجغرافية  والتاريخ  واألصول  والحديث  الفقه 
والطب والصيدلة والفلك، وملتقى األدباء والشعراء 
أحد  البغدادي  القالي  علي  أبا  قرطبة  واستقبلت 
قيماً  عبدالرحمن  بن  الحكم  وعيّنه  اللغويين  كبار 
»مديراً عاماً« على مكتبة قرطبة التي نيفت مجلداتها 
على أربع مئة ألف، وألقى محاضراته في الجامع 
مدينة  في  الكبير  والجامع  بقرطبة،  األموي  الكبير 
ضاحية  الناصر  عبدالرحمن  بناها  التي  الزهراء 
يضاهى،  ال  علمياً  مركزاً  قرطبة  جديدة. وصارت 
ومركزاً الستقبال طلبة العلم، والعلماء الراغبين في 
االستزادة، وصار أطباء قرطبة وعشابوها مقصداً 

للمراجعين من كل مكان، ونقرأ في هذا الجانب:
الفكر  في  مكانها  فأخذت  العقلية  العلوم  »أما 
مقدمة  في  الطب  وكان  المدة،  هذه  في  األندلسي 

العلوم التي ازدهرت. ومثله ازدهار ترجمة بعض 
الكتب الطبية، وكذلك شهرة األطباء. وفي مقدمتهم 
سعيد بن عبد ربه الذي كانت له طريقة خاصة في 
عمر  وأخوه  يونس  بن  وأحمد  الحميات،  معالجة 
اللذان اشتهرا في تحضير األدوية وعالج أمراض 
العيون، واشتهر محمد بن عبدون الجبلي برحلته 
الحكم  الخليفة  خدم  وقد  347هـ،  سنة  المشرقية 
األطباء  هؤالء  شهرة  ومن  بالطب..  هشاماً  وابنه 
وفد بعض ملوك اإلسبان إلى أطباء األندلس لعالج 
ما استعصى من أمراضهم.. وفي هذه المدة أسس 
الحكم بن عبدالرحمن ديوان األطباء »بعد ازدهار 
يحترف  من  اسم  فيه  يسجل  والصيدلة«  الطب 
الطب والصيدلة وفق شروط علمية دقيقة. وتقدمت 
الدراسات الرياضية، وعلم الفلك، ونشطت الفلسفة، 
األندلسي  األدب  ونهض  فيها،  التأليف  وازدهر 

شعراً ونثراً..«.
لقد كانت المئة الرابعة زماناً مشرقاً على قرطبة 
خاصة واألندلس عامة، وغطى هذا أيام عبدالرحمن 
واستمرت  هشام.  وحفيده  الحكم،  ابنه  الناصر، 
مكانة المدينة في العلوم الشرعية المختلفة، واستمر 
وفود الوافدين من المشرق ورحالت الراحلين إلى 

الشرق.
لقد  إفريقيا..   شمالي  في  األندلس  نفوذ  وزاد 
في  عربي  حاكم  أعظم  الناصر  عبدالرحمن  كان 
العلم والفكر والثقافة  زمانه، وكانت قرطبة لؤلؤة 

واألدب والعمران.. كانت زهرة أوروبا كلها.

»5«
الزاهرة من حياة قرطبة  المدة  في شعراء هذه 
بن  عمر  أبو  األندلس،  شعراء  كبار  أحد  العربية 
في  جمع  جيد  قدرٌ  شعره  من  بقي  وقد  عبدربه. 

ديوان »مطبوع« وهو صاحب كتاب »العقد«. وفي 
وتواريخهم  الخلفاء  في  الثانية  المسجدة  فصل: 
الناصر،  الرحمن  بعبد  موجز  تعريف  وأشعارهم 
وإيراد لبعض مدائحه فيه، وسّجل أرجوزة لنفسه 
سجل فيها غزوات عبدالرحمن، مع مقدمة شعرية 
قبل سرد الغزوات بأسمائها وتواريخها، وأحداثها. 

قال في أولها:
حتى تولّى عابُد الرحمن

              ذاك األغر من بني مروان
مؤيد حكم في عداته

           سيفاً يسيل الموت من ظباته
»ظبة السيف: حّده القاطع«

قد أشرقت بنوره البالد
             واتقطع التشغيب والفساد

فهذه إشارات إلى بعض أعمال عبدالرحمن في 
القضاء على الفتن الداخلية واألخطار الخارجية إلى 

أن قال:
وانظر إلى الرفيع من بنيانه

               يريك بدعاً من عظيم شانه
هو الذي جمع شمل األمة

                وجاب عنها دامسات الظلمة
»جاب: قطع«

وجدد الملك الذي قد أخلقا
             حتى رست أوتاده واستوسقا

»استوسق األمر: انتظم«
نعم! كان القرن الرابع عصراً ذهبياً لقرطبة، وما 
تزال مكتبات العالم تحتفظ بكتب ووثائق من تلك 
المدة، وترتفع مئذنة الجامع األموي الكبير بقرطبة 
لتشير إلى روعة حضارة العمران األندلسي، وفي 
داخل العمران المعماري عمران حضاري محفوظ- 

متحرك- منذ ذلك الزمان!
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يبقى األمن دائماً هو املطلب 
األول الذي يشغل اهتمام 

اإلنسان، ويظل طول حياته 
دائم السعي إليه.. وال نبالغ 

إذا قلنا بأن األمن بالنسبة 
لكل فرد، وللمجتمع كله، 

يأتي أوالً، وقبل أي شيء 
آخر.. فبدون األمن يفقد كل 
شيء قيمته ومعناه، مبا في 
ذلك حياة اإلنسان التي هي 

أثمن ما في الوجود.. وفي 
ظالل األمن تكون السعادة 

التي ينشدها اجلميع، ويكون 
التقدم الذي يسعى إليه 

اجملتمع.

مختارات مما نشرته مجلة
»الشرطة« خالل عقودها 

األربعة املاضية

إعداد: موزة احلمادي

األرشيف

بالشارقة  الشرطة  تدريب  مدرسة  من  تخرجت 
وأقيم حفل  اإلنجليزية.  اللغة  لدراسة  الثانية  الدورة 
المقدم حميد سيف علي نائب  التخريج تحت رعاية 
مدير عام الشرطة بالشارقة، كما شهد الحفل المقدم 
والتدريب،  التخطيط  عام  مدير  سيف  علي  حميد 
الشرطة  تدريب  مدرسة  مدير  عبيد  سالم  والنقيب 

بالشارقة.
وضباط  الضباط  من   32 الخريجين  عدد  ويبلغ 
الصف واألفراد من الذين تتطلب طبيعة عملهم اإللمام 

باللغة اإلنجليزية.
الدارسون  تلقى  أشهر  أربعة  الدورة  واستمرت 

خاللها برنامجاً مكثفاً في دراسة اللغة.

وزارة الداخلية توفد دورات إىل األردن والسعودية

ثناء وتقدير

الداخلية المالزم أحمد درويش عبدالله  أوفدت وزارة 
الهاشمية  األردنية  المملكة  إلى  االحتياطية  الشرطة  من 
بدأت  التي  للضباط  والعهدة  اإلدارة  بدورة  لالشتراك 

اعتباراً من 1981/8/27 وتستمر حتى 1981/10/29.
عبدالله،  علي  حسين  المالزم  الوزارة  أوفدت  كما 
لالشتراك  األردن  إلى  خليفة  محمد  خليفة  والمالزم 
بدورة التعبئة التأسيسية للضباط التي بدأت اعتباراً من 

1981/8/20 وتستمر حتى 1981/11/12.

وجه العقيد خلفان خميس وكيل وزارة الداخلية الثناء 
الصف،  ضباط  من  وخمسة  جاسم  محمد  النقيب  إلى 
تقديراً لتمكنهم من ضبط كمية من المخدرات تزن خمسة 
رصد  بعد  واألفيون،  الحشيش  من  كيلوجراماً  عشر 

تخريج الدورة الثانية لدراسة اللغة اإلنجليزية

كما أوفدت وزارة الداخلية أربعة من ضباط 
الصف واألفراد إلى المملكة العربية السعودية 
الثانية  التأسيسية  المرور  لالشتراك في دورة 
وتستمر   1981/8/15 من  اعتباراً  بدأت  التي 
هذه  في  ويشترك  شهراً.  عشر  خمسة  لمدة 
الدورة كل من الرقيب حمد ناصر حمد وشرطي 
أول حمدان عمير عبود، وشرطي صالح مدين 

سالم، وشرطي محمد عبد الرزاق محمد.

تحركات مروجيها وإلقاء القبض عليهم متلبسين 
بالجريمة. وأشاد سعادة وكيل الوزارة بالجهد 
الكبير الذي بذل في اكتشاف العصابة المروجة 

وإلقاء القبض على أفرادها.
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كان طبيعياً أن يلقى الغزو 
العراقي للكويت غضباً 

واستنكاراً من جانب اجلميع، 
وأن تلتقي كل دول  العالم، 

وبشكل لم يسبق له مثيل، 
على نصرة الشعب الكويتي، 

واملطالبة بتحرير أرضه من 
دنس  االحتالل.

فما حدث على أرض الكويت 
الشقيق كان جرمية وحشية 

ضد شعب بكامله، وجتاوز 
األمر ذلك إلى تهديد أمن 
وسالم املنطقة اخلليجية 

والعربية، واإلضرار مبصالح 
واستقرار العالم كله.

 ولقد شعر اجلميع أن خطر 
اجلرمية التي وقعت في 

الكويت يتهددهم بشكل 
أو بآخر.. فالتجربة تؤكد بأن 
من يرتكب اجلرمية مرة ميكن 

أن يستمرئ املضي فيها، 
كما أن ما وقع في حد ذاته 
قد ترتب عليه نتائج وآثار ال 

ميكن القبول بها أو التغاضي 
عنها.

1
9
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الدفاع  إدارة  مدير  الشامسي  سعيد   الرائد  افتتح 
وحضر  بسويحان.  المدني  للدفاع  مركزاً  المدني 

االفتتاح عدد من ضباط اإلدارة.
الالزمة  بالمعدات  الجديد  المركز  تجهيز  تم  وقد 

لإلطفاء واإلنقاذ واإلسعاف، ويقدم المركز خدماته في 
هذا المجال لكل من منطقة سويحان العسكرية ومنطقة 

سويحان الشرقية ورماح.
ويرتبط المركز الجديد بإدارة الدفاع المدني بالعين.

وزارة  وكيل  خميس  خلفان  اللواء  سعادة  استقبل 
سفير  العتيبي  عبدالله  محمد  سعادة  بمكتبه  الداخلية 

المملكة العربية السعودية لدى الدولة.
وتم خالل المقابلة بحث عدد من الموضوعات ذات 
بين  القائم  التعاون  دعم  ووسائل  المشترك  االهتمام 

البلدين في المجاالت األمنية.
كما استقبل سعادة اللواء وكيل وزارة الداخلية بمكتبه 
لدى  الصيني  باألعمال  القائم  تزن  شان  يانغ  سعادة 
الدولة. وتم خالل المقابلة بحث عدد من الموضوعات 

ذات االهتمام المشترك بين دولة اإلمارات والصين.

وكيل الداخلية يستقبل السفري السعودي 
.. ويستقبل القائم باألعامل الصيني

افتتاح مركز للدفاع املدين يف سوحيان
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الجنيبي يقّلد الرتب للضباط المرفعين
 في شرطة أبوظبي

القائد  نائب  الجنيبي  خميس  محمد  اللواء  قلد 
لـ36 ضابطاً  الجديدة  الرتب  أبوظبي  لشرطة  العام 
والذين تمت ترقيتهم من رتبة نقيب إلى رتبة رائد، 
سمو  من  الصادر  الوزاري  بالقرار  والمشمولين 
باستراحة  2006م  لعام   419 رقم  الداخلية  وزير 

الضباط بمبنى القيادة. وقدم اللواء الجنيبي للضباط 
النجاح  من  المزيد  لهم  متمنياً  التهاني  المرفعين 
والتوفيق في حياتهم العملية ودعاهم ألن يكون هذا 
الترفيع حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد واالرتقاء 

بالعمل الشرطي لما فيه خير ومصلحة الوطن.

تفقد إدارة ترخيص اآلليات والسائقين
سيف بن زايد يوجه بتبسيط إجراءات العمل

قام الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 
وزير الداخلية بزيارة تفقدية مفاجئة إلدارة ترخيص 
اآلليات والسائقين باإلدارة العامة للعمليات المركزية 
في شرطة أبوظبي في إطار جوالت سموه التفقدية 
خالل  سموه  واطلع  المختلفة.  الشرطة  ألجهزة 
جولته التي شملت أقسام اإلدارة على إجراءات سير 
العمل. ووجه بضرورة تسهيل معامالت المراجعين 

مرحلة جديدة من مراحل 
تطورها االجتماعي 

والبنيوي والسياسي، ذلك 
التي  دخلتها دولة اإلمارات 

العربية املتحدة من خالل 
القرارين رقم أربعة وخمسة 

لسنة 2006 للمجلس 
األعلى لالحتاد واللذين 

أصدرهما صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان رئيس الدولة »حفظه 
اهلل«، بشأن طريقة اختيار 

ممثلي اإلمارات في اجمللس 
الوطني االحتادي.

فنحن نعلم جميعاً كيف 
كانت أحوال هذه البالد قبل 
قيام دولة االحتاد في الثاني 

من شهر ديسمبر سنة 
 .1971

وتوفير  اإلجراءات  لتبسيط  عمل  آلية  واعتماد 
اللواء  الجولة  الجهد والوقت ورافق سموه في 
محمد خميس الجنيبي نائب القائد العام لشرطة 
مدير  الريسي  ناصر  أحمد  والعميد  أبوظبي، 
عام العمليات المركزية، والمقدم محمد معيوف  
الكتبي مدير إدارة ترخيص اآلليات والسائقين 

وعدد من الضباط.
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العقيد خلفان خمي�س وكيل وزارة الداخلية   يح�شر احتفاالً  ريا�شياً �شرطياً عام 1981.

�شاحب ال�شمو  ال�شيخ  الدكتور �شلطان  بن  حممد  القا�شمي ي�شهد تخريج دورة تدريبية لل�شرطة عام 1979 
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نساء في الميدان

كنت اأحلم منذ طفولتي ب�رتداء  الزي الع�سكري

حليمة بدر:
أعمل في أفضل مهنة في العالم

الميدان  في  نساء  باب  في  العدد  هذا  نجمة 
بطلة في ميادين الرماية لها صوالت وجوالت 
وعسكرية  رياضية  نجمة  فهي  وميداليات، 
متميزة في ميدان العمل الشرطي، إنها الوكيل 
حليمة راشد بدر التي تعمل موظفة خدمة عمالء 

في القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
في  العسكري  بالعمل  بدر  حليمة  التحقت 
2008 بعد حصولها على شهادة الثانوية العامة. 
في  العسكرية  للحياة  دخولها  سبب  وعن 
منذ  إنها  قالت  أبوظبي،  لشرطة  العامة  القيادة 
الطفولة تتبع أحالمها، وكانت تحلم دائماً بالزي 

العسكري، ألن العمل العسكري يعني االنضباط 
العامة  الثانوية  انهت  عندما  لهذا  الوطن،  وحب 
كان المجال مفتوحاً لتحقيق حلمها، وأوضحت 
العسكري  المجال  دخول  في  فكرت  أنا  قائلة: 
احتراماً لهذا المجال وحباً له، أن تمارس أقدس 
المهن الوظيفية وتدافع عن أجمل وطن، وأنا اآلن 

أعمل في أفضل مهنة في العالم. 
وتؤكد أنها وجدت الدعم والمساندة من األهل 
الحياة  معترك  دخول  قرارها  على  واألصدقاء 

العسكرية وأن تكون في خدمة الوطن.
ومنذ التحاقها بالعمل الشرطي انتقلت حليمة 

في  والفروع  واألقسام  القطاعات  من  بالعديد 
أبوظبي، حيث توضح:  العامة لشرطة  القيادة  
عملت بالعديد من اإلدارات واألقسام والفروع، 
حيث عملت فاحص سياقة وبعدها موظفة خدمة 
عمالء. حصلت الوكيل حليمة راشد على العديد 
من الجوائز واألوسمة، فهي من بطالت الرماية 
في القيادة العامة لشرطة أبوظبي ولديها العديد 
من المشاركات والجوائز التي رفعت بها اسم 
حصدت  حيث  الرماية،  رياضة  في  القيادة 
ميداليتين ذهبيتين وفضيتين وبرونزية واحدة. 
تؤمن الوكيل حليمة راشد بدر بالحكمة التي 
تقول: »عامل الناس كما تحب أن تعامل«، وهي 

قاعدة أساسية في حياتها.
وعن أحالمها قالت: أحالمي كثيرة وكبيرة، 
في  والتوفيق  بالنجاح  البشر  كل  مثل  أحلم 
حياتي العائلية والوظيفية، أحلم أن أكون رقماً 
صعباً وإضافة نوعية في هذا المجتمع، وأحلم 
بارزة  عالمة  أكون  وأن  عملي،  في  اتفوق  أن 
في  اإلماراتيات  للفتيات  ومشرفاً  طيباً  ومثاالً 
كل  في  بالتميز  وأحلم  العسكري،  عملي  مجال 

مجاالت الحياة.
لزميالتها  تقدمها  التي  النصيحة  وعن 
المستجدات، تقول: »إن نصيحتها هي االنضباط 
العمل،  في  والتميز  الذات  إثبات  ومحاولة 
خالل  من  الوطن  حب  ثقافة  بنشر  وااللتزام 

اتقان العمل«.

اإعداد: لرا الظرا�شي- ت�شوير: حممد علي



69 العدد 597 سبتمبر 2020



العدد 597 سبتمبر 702020

المتميزون

شخصية فعالة وقوية متميزة في الرماية، تعد 
تسعى  التي  الطموح  اإلماراتية  للفتاة  أنموذجاً 
العمل  في  تتوانى  وال  وأدواتها  مستواها  لتطوير 

على رفعة شأن بلدها.
أحمد  عباس  خديجة  أول  المساعد  هي 
الطنيجي من مواليد 1984، متزوجة وحاصلة على 
بكالوريوس القانون واالقتصاد )2106(، والتحقت 
 2004 عام  في  أبوظبي  لشرطة  العامة  بالقيادة 
وحتى 2009، ومن ثم بالقيادة العامة لشرطة رأس 
الكتابة  الخيمة في معهد تدريب الشرطة، وتهوى 

والرماية.
منها  واكتسبت  إدارات  عدة  في  خديجة  عملت 
األعمال  ممارسة  على  والقدرة  والمهارة  الخبرة 
اإلدارية والميدانية ومنها إدارة اإلعالم والعالقات 
وإدارة  الشرطية  للعمليات  العامة  واإلدارة  العامة 
األسلحة والمتفجرات وإدارة معهد تدريب الشرطة.
علوان  بن  عبداالله  علي  اللواء  سعادة  كرم 
النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، المساعد 
التميز  جائزة  على  لحصولها  عباس  خديجة  أول 
التكريم قائلة:  الوظيفي، وتعبر عن شعورها بهذا 
نتائج  من  حققته  لما  واالعتزاز  بالفخر  »أشعر 

اإعداد: اأماين اليافعي

ببالغ  أتوجه  كما  عملي،  وإنجازات خالل سنوات 
بالموظف  الهتمامهم  قادتي  إلى  االمتنان  الشكر 
ودعمه وتقديره وتحفيزه ليصل إلى أعلى مراتب 
والجوائز  الشهادات  أهم  ومن  والنجاح«.  التميز 
خدمتها  فترة  خالل  خديجة  عليها  حصلت  التي 
العليا(  التقنية  )كليات  المهني  االبتكار  دبلوم 
ودبلوم التحكيم الدولي للرماية، وإعداد محاضرين 
والتنمية  المعرفة  هيئة  ومن  الداخلية  وزارة  من 

البشرية دبي.
ألفضل  العام  المدير  جائزة  فهي  الجوائز  أما 
في  األول  والمركز   ،2019 ميداني  صف  ضابط 
األول  والمركز   ،2019 والتحدي  اللياقة  مسابقة 
في بطولة الوحدات المساندة للرماية 2017، ودرع 
أفضل راٍم في عام 2018، وشارة التميز الوظيفي 
القائد العام للرماية 2017 – 2018،  2018، وبطولة 
 -  2015  -  2014 للرماية  الداخلية  وزارة  وبطولة 
2016. وعن مسيرتها المهنية وحياتها الشخصية 
تقول الطنيجي: »ال شك من أن مسؤوليات المرأة 
العاملة قد تؤثر على حياتها بشكل عام، ولكني لم 
أتعرض يوماً لموقف االختيار بين مسؤوليتي كأم 
وبين عملي، حيث وجدت التعاون وتقدير الظروف 

وأفراد  قادتي  من  المسؤولية  في  والمشاركة 
وقتي  تقسيم  المستطاع  قدر  وأحاول  أسرتي، 
تربيتي  على  يؤثر  ال  بحيث  المناسبة  بالطريقة 
وطنها  تخدم  كموظفة  مسؤولياتي  وال  ألبنائي 
بكل حب ووالء«. وتعترف خديجة أنها في بداية 
التأثر  شديدة  كانت  الشرطي  بالسلك  التحاقها 
في  عملها  فترة  خالل  شهدتها  التي  بالمشكالت 
التحقيق الجنائي، إذ لم تكن على دراية تامة بحجم 
المسؤولية التي يواجهها رجال األمن يومياً، »ولكن 
مع الدعم الذي حصلت عليه من أسرتي وزمالئي 
تغلبت  النفس  الصبر وضبط  بعض  و  العمل  في 

عليها وأصبح األمر اعتيادياً فيما بعد«.

نصائح 
تنصح الطنيجي زمالءها بأن يكونوا على يقين 
بأن كل جهد تقوم به اآلن من خالل وظيفتك هو 
واحرص  عملك  في  أخلص  لذلك  لوطنك،  خدمة 
جديدة  وخبرات  مهارات  وتكتسب  تتعلم  أن  على 
في كل يوم، وأن يشارك كل موظف معرفته مع 
الغير وتبادل األفكار مع زمالء العمل، فالتعاون في 

العمل هو أساس التميز والنجاح.

الطنيجي: كل جهد تقوم به هو خدمة للوطن
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خارج المهنة

الهوايات هي طريقتنا لالستمتاع بالحياة، وهي 
عبارة عن ترفيه يصاحبه فائدة، سواء أكانت فائدة 
فكرية أم بدنية أم نفسية، باختصار هي رئة ثالثة 

للحياة.
فهناك  آلخر،  شخص  من  الهوايات  وتختلف 
بالرياضة  يتعلق  من  وهناك  بالسفر،  يتعلق  من 
حتى  أو  بالتصوير  أو  بالشعر  أو  بالرسم  أو 
لممارسة  للجميع  مفتوحة  والمجاالت  باالختراع، 

الهوايات والتميز بها.
نجم باب خارج المهنة لهذا العدد يهوى ممارسة 
راشد  يوسف  أول  المساعد  هو  الغوص،  رياضة 
سالم الزعابي الذي يعمل في إدارة النقل والمشاغل 
في وزارة الداخلية الذي يقول: منذ الطفولة ارتبطت 
بالبحر ورائحته، وأنا ابن هذا الكائن األزرق العجيب 

اإعداد: لرا الظرا�شي

هو  واآلن  للحياة،  طريقتنا  السابق  في  كان  الذي 
جزء غاٍل من تاريخنا وأرواحنا وحياتنا.

ويضيف قائالً: أنا أمارس رياضة الغوص في 
أن  دون  من  أسبوع  يمر  ال  دائماً،  الخيمة  رأس 
أمارس هذه الرياضة، فهي متعة لن يفهمها إال من 
السكون  على  وتعّرف  البحر،  تحت  الحياة  تذوق 

والسكينة والجمال البكر في أعماقه.
الرياضة،  أنا من محبي  قائالً:  ويتابع بحماس 
جزءاً  الرياضة  يعتبرون  الذين  األشخاص  من 
الرياضات التي  أساسياً من حياتهم، وأحب دائماً 
تعتمد على المغامرة والتحدي والصبر واكتشاف 
أجرب  دائماً  لهذا  وجميلة،  وغريبة  جديدة  عوالم 
مواجهة  في  وشجاعتي  التحمل  على  قدرتي 
هو  األمر  حقيقة  في  فالغوص  األزرق،  المجهول 

الرباني في  الصفاء  البحث عن  الذات،  البحث عن 
صورته األولى، هو ارتياح النفس والفكر والجسد، 
جميلة  حياة  تجابه  وحدك  أنت  العالم  هذا  ففي 
وزرقاء وتتعرف هناك على كائنات بحرية ترحب 
بك في عالمها المغلق بها إال منك في لحظة يصعب 

جداً وصفها.
بكل  شغوف  أنا  قائالً:  حديثه  يوسف  ويختم 
الرياضات البحرية التي تعتمد على التحدي وتتطلب 
الرياضات  من  النوع  فهذا  والجلد،  والصبر  القوة 
على  كبيرة  وقدرة  مضاعفاً،  عضلياً  جهداً  يتطلب 
التركيز والتحمل والليونة في ذات الوقت، فالبحر 
والجمال  بالمفاجآت  ومليء  وكبير  واسع  عالم 
والتحدي، لهذا كل مرة أغوص فيها أخرج بخبرات 

وذكريات جديدة وصفاء ذهني ونفسي كبيرين.

يوسف الزعابي: 
الغوص اكتشاف خيالي للعالم األزرق
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أصحاب الهمم

في  البارزة  األسماء  من  واحد  القايد،  محمد 
حافالً  سجالً  يمتلك  الهمم،  أصحاب  رياضة 
باإلنجازات والميداليات التي أحرزها في عدة محافل 
عربية وعالمية، لم يمنع العجز الذي تعرض له منذ 
مولده بإصابته بشلل األطفال من تحديه له بإصرار 
وعزيمة منقطعة النظير. ونجح بطلنا البارالمبي في 
حفر اسمه بأحرف من نور في لعبة الجري على 
الكراسي المتحركة. يقول القايد: »طريق الوصول 
بالورود،  مفروشاً  يكن  لم  التتويج  منصات  إلى 
هذه  مثل  تشهدها  التي  الكبيرة  المنافسة  ظل  في 
البطوالت العالمية، ما يضاعف من مسؤوليتي في 

التحضير المثالي لخوض التحديات القادمة«.
عندما  اإلنجازات  مع  القايد  محمد  قصة  بدأت 
الهمم  ألصحاب  الثقة  نادي  مسؤولو  اكتشفه 
بالشارقة، حيث أثبت أن نظرتهم فيه كانت سليمة، 
وهي  فيها،  شارك  التي  التحديات  أول  في  فحقق 
استضافتها  التي  الخليجي  التعاون  مجلس  بطولة 
اإلمارات في عام 2003 ثالث ذهبيات دفعة واحدة، 
وبعدها انطلقت مسيرة اإلنجازات لبطلنا األولمبي، 
حيث فاز في 2006 بـ 3 ذهبيات في البطولة ذاتها، 

اإعداد: خالد الظنحاين

»جنوب  ببطولة  ميداليتين  حصد   2007 عام  وفي 
أفريقيا«، ثم ذهبيتين وفضية ببطولة العالم أللعاب 
القوي كرايستشرتش »نيوزيلندا« في 2011، والتي 
تعد األولى لإلمارات على الكراسي المتحركة، وكان 
هذا اإلنجاز بمثابة حافز كبير لبطلنا األولمبي، حيث 
حصد 4 ذهبيات وفضية في األلعاب العالمية لذوي 
في  أقيمت  التي  بالشارقة  والبتر  الحركية  اإلعاقة 

العام نفسه.
وصلت شهرة القايد للعالمية عندما بدأ في نيل 
الميداليات البارالمبية، حيث أحرز فضية وبرونزية 

في  ذهبيات   3 ثم   ،2012 لندن  بارالمبية  دورة 
بهولندا  والبتر  الحركية  لإلعاقة  العالمية  األلعاب 

»ستادسكنال« في العام التالي.
إذ  الحد،  هذا  عند  القايد  إنجازات  تتوقف  لم 
واصل تألقه، ففي عام 2016 أحرز خمس ذهبيات 
دفعة واحدة، حيث توج بـ4 ذهبيات في بطولة آسيا 
»دبي«،  اإلعاقة  لذوي  القوى  أللعاب  أوقيانوسيا 
البارالمبية ريو  وذهبيته األولى في دورة األلعاب 
دي جانيرو. وكان آخر إنجازات القايد 3 ميداليات 
»ذهبية   2019 القوى  أللعاب  العالم  بطولة  في 

وفضية وبرونزية«.
القيادة  إلى  الرياضية  إنجازاته  القايد  يهدي 
الدعم  »إن  ويقول:  اإلمارات،  لدولة  الرشيدة 
أصحاب  بهما  يحظى  اللذين  الكبيرين  واالهتمام 
الرياضيين  الدولة بشكل عام وشريحة  الهمم في 
على وجه التحديد، يحملنا مسؤولية مضاعفة في 
بمضاعفة  شعبها  وإسعاد  للدولة  الدين  رد  كيفية 
النتائج  المشرف، وحصد  التمثيل  أجل  من  الجهد 
عالياً  الدولة  علم  ورفع  الهمم  ألصحاب  المميزة 

خفاقاً في المحافل القارية والدولية«.

محمد القايد.. بطل إماراتي بوزن الذهب
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شخصيات

هوب  وهيب  راب  مغني  هو  ويست  كاني 
أفالم،  ومخرج  ومنتج،  أغاٍن  وكاتب  ومسجل 
ومنظم ومصمم األزياء ينحدر من شيكاغو بوالية 
إلينوي. اكتسب ويست أهميته أوالً كمنتج لشركة 
»روكافيال ريكوردز« لإلنتاج الفني، وبدأ يشتهر 
بعدما تعاون مع مغني الراب جاي زي في البوم 
منفردة  أغان  وتقديم   ،)2001 بلوبرنت-  )ذي 
وجانيت  وداكريس،  كيز،  أليشا  مثل  للفنانين 

جاكسون.
ويست  كاني  الراب  مغني  أعلن  ومؤخراً 
رسمياً ترشحه لخوض معركة انتخابات الرئاسة 
األمريكية لعام 2020، وذلك في حشد غير تقليدي 

في مدينة تشارلستون بوالية ساوث كارولينا.
مرشحاً  االنتخابية  المعركة  ويست  ويخوض 
عن حزب أعلن عن تأسيسه وسماه »حزب عيد 
ما ستكون  يصيغ  وكأنه  ويست  وبدا  الميالد«. 
عليه قراراته السياسية كيفما اتفق، وانخرط في 
حديث مطول غير مترابط تناول فيه قضايا عدة 
من بينها اإلجهاض، كما تحدث عن الناشطة في 

مجال تحرير العبيد هارييت توبمان.
كان  إذا  عما  يتساءلون  معجبيه  بعض  وكان 
البيت  لدخول  األخيرة  اللحظة  سعي ويست في 

األبيض هو دعاية ترويجية فحسب.
ولم يفلح حشد تشارلستون في توضيح ما إذا 
كانت حملة ويست جادة أم ال، إال أن تغريدة على 
حسابه على موقع »تويتر« للتواصل االجتماعي 
أدرج فيها قائمة أغاٍن لمجموعة جديدة وحذفها 

فيما بعد - أثارت مزيداً من التكهنات.
وتحدثت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان 
بعد  ويست  كاني  لزوجها  النفسية  الصحة  عن 
على حسابها  وكتبت  للجدل  المثيرة  تصريحاته 
كاني  منكم،  العديد  يعلم  »كما  إنستغرام:  على 
يعاني من اضطراب ثنائي القطب«. واستطردت 
قائلة: »إنه شخص المع لكنه معّقد.. وال تتوافق 

كلماته مع نواياه أحياناً«.
وتزوجت كارداشيان من مغني الراب الشهير 

عام 2014.
ومن الناحية الفنية، يتميز أسلوبه في اإلنتاج 
النبرة  عالية  الصوتية  العينات  باستخدام  عادة 
واألدوات  الطبول  مع  تدمج  السول  األغاني  من 
الطبقة  من  أسرة  في  ويست  ترعرع  الخاصة. 

 999 - خا�س

زعيم حزب عيد الميالد
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الصف  في  الراب  وبدأ  شيكاغو،  في  المتوسطة 
للفنون  الدولية  األكاديمية  في  ودرس  الثالث، 

والتصميم والتكنولوجيا.
شركات التسجيل لم تأخذ ويست على محمل 
الجد في البداية، وبعد أن وقع مع روكافيال عام 
2002، صدر له أول ألبوم )ذي كوليج دروباوت( 
الصعيدين  في  إشادة  على  وحصل   2004 عام 

التجاري والنقدي. 
مبيعاً  الفنانين  أكثر  من  واحداً  ويست  يعتبر 
وبين الفنانين األكثر تتويجاً في الموسيقى. وقد 
ما  غرامي،  جائزة   21 مجموعه  بما  ويست  فاز 
يجعل منه واحداً من أكثر الفنانين تتويجاً في كل 
أي شخص  من  تتويجاً  األكثر  والفنان  العصور 
بعمره. اختارت مجلة »تايم« أيضاً ويست واحداً 
العالم، فضالً  في  نفوذاً  األكثر  100 شخص  من 
السنوية  القوائم  من  عدد  في  مدرجاً  كونه  عن 

لمجلة »فوربس«.
الصريحين  المشاهير  من  ويست  يعتبر 
األحيان  من  كثير  في  وكان  للجدل،  والمثيرين 
كما  الجوائز،  توزيع  حفالت  في  االنتباه  يجلب 
أخرج عدة أفالم قصيرة. في 2020 أعلن كانيي 
الرئاسية  لالنتخابات  الترشح  اعتزامه  ويست 
دونالد  الحالي  الرئيس  ومنافسة  األمريكية، 

ترامب في نوفمبر 2020.

الحياة المبكرة
ولد كاني ويست في 8 يونيو 1977 في أتالنتا، 
وانتقل  والداه  انفصل  الثالثة  في سن  جورجيا. 
مع والدته إلى شيكاغو. كان والده راي ويست، 
السود«، وكان واحداً  »الفهود  في  سابقاً  عضواً 
من أول المصورين الصحفيين السود في »أتالنتا 
جورنال كونستيتيوشن«، وأصبح فيما بعد داعية 
ليكسينغتون  في  ومقهى  متجراً  وافتتح  دينياً، 
بارك بوالية ماريالند في نوفمبر تشرين الثاني 

عام 2006، برأس مال من ابنه. والدة ويست هي 
اإلنجليزية  اللغة  أستاذة  دوندا ويست  الدكتورة 
اللغة  قسم  ورئيسة  بأتالنتا،  كالرك  جامعة  في 
اإلنجليزية في جامعة والية شيكاغو قبل تقاعدها 

للعمل كمديرة لويست.
 في سن العاشرة انتقل كاني مع والدته إلى 
نانجينغ في الصين، حيث كانت والدته تدرس في 

جامعة نانجينغ كجزء من برنامج التبادل.
في  الوحيد  األجنبي  كاني  كان  لوالدته،  وفقاً 
جيد  بشكل  اللغة  والتقط  استقر  ولكنه  صفه، 
وبسرعة، على الرغم من أنه منذ ذلك الحين نسي 
أكثر من ذلك. أظهر ويست حبه للفنون في سن 
مبكرة، وبدأ كتابة الشعر عندما كان عمره خمس 

سنوات.
في  ضالعاً  أصبح  المدينة،  في  ويست  نشأ 
مشهد الهيب هوب. بدأ الراب في الصف الثالث، 
الصف  في  الموسيقية  المؤلفات  صنع  وبدأ 
فنانين  إلى  المطاف  نهاية  في  وبيعها  السابع، 

آخرين.
األكاديمية  في  دراسية  منحة  ويست  تلقى 
وبدأ   ،1997 عام  شيكاغو  في  للفنون  األمريكية 
أخذ دروس الرسم، ولكن بعد فترة وجيزة انتقل 
اللغة  في  للتخصص  شيكاغو  والية  جامعة  إلى 
أصبح  ما  سرعان  فإنه  ذلك،  ومع  اإلنجليزية. 
أعماله مزدحم وكان ضرراً  بأن جدول  واضحاً 
العشرين من  بلغ  الموسيقي، وعندما  على عمله 
بأن  حلمه  لمتابعة  الكلية  ترك  قرار  اتخذ  العمر 

يصبح مغني راب. 
أخذت حياة ويست منعطفاً آخر عندما توفيت 
جراحة  عن  الناجمة  المضاعفات  نتيجة  والدته 
أشهر،  عدة  بعد   .2007 نوفمبر  في  تجميلية 
بعد  فايفر  أليكسيس  مع  خطوبته  انهى  ويست 
في  بدأت  التي  طويل،  مدى  على  متقطعة  عالقة 

عام 2002. 

توزيع  حفل  خالل  واسعاً  جدالً  ويست  أثار 
»إم تي في« عام 2008 حينما صعد ويست إلى 
سويفت  تايلور  من  الميكرفون  وأخذ  المنصة 
بعد فوزها بجائزة أفضل فيديو كليب، وقال إن 
بيونسيه هي التي تستحق الفوز على فيديو كليب 
»سنغل ليديز«، وأبعد بعد ذلك من الحفل بسبب 
تصرفه هذا تم إلغاء جولة له مع ليدي غاغا رداً 

على الجدل.
بتغطية  حظي  الذي  الحادث  أعقاب  في 
إعالمية مكثفة، أخذ ويست استراحة قصيرة من 

الموسيقى وانشغل في عالم األزياء.
في أغسطس 2008، كشف ويست عن خططه 
لفتح 10 مطاعم فالت برغر في منطقة شيكاغو، 
سيطلق  بأنه  ويست  أعلن   ،2005 سبتمبر  وفي 
تشكيلة أزياء باستيللي في ربيع 2006 وتعاونت 
ويست  مع  »نايكي«  الرياضية  األزياء  شركة 

إلطالق أحذية رياضية خاصة.
من  أحذيته  أول  ويست  قدم   ،2009 يناير  في 
تصميم لويس فويتون وأطلق أزياء للمرأة ألول 
وفي  باريس.  في  الموضة  أسبوع  خالل  مرة 
ديسمبر 2013، عقدت أديداس صفقة رسمياً مع 

ويست.

األعمال الخيرية
في  ويست«  كاني  »مؤسسة  ويست  أسس 
شيكاغو في عام 2003، لمساعدة طالب المدارس 
للشباب  للوصول  المجتمع  منظمات  مع  وعمل 
ويست  وظهر  الموسيقى.  لتعليمهم  المحرومين 
في العديد من حفالت جمع التبرعات، والحفالت 
األعمال  في  والمساهمة  الخيرية،  الموسيقية 

اإلغاثية المختلفة.
فاز ويست بما مجموعه 21 جائزة غرامي، ما 
يجعل منه واحداً من أكثر الفنانين تتويجاً في كل 

العصور.
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د. �صمر ال�صام�صي

عناق 
الفكرة

للمهارة معاٍن أكاديمية لخصت في األداء المتميز والكفاءة الفردية، بينما 
التخصص مقتبس من الشهادة التعليمية التي ترتكز على التخصصات 
والطب  والطيران  والمحاسبة  البنوك  مثل  العمل  سوق  في  المتنوعة 
الكيميائية،  بالتركيبات  الخاصة  المختلفة  العلوم  ومجاالت  والهندسة 
ونحن بصدد بعض المهن المختلفة التي قد ال تحتاج إلى شهادة علمية 

متخصصة الرتيادها والعمل بها.
مهارات  إلى  تحتاج  التي  خاصة  المختلفة  المهن  من  الكثير  هناك 
إلى تخصصات علمية بعكس  وقدرات فردية ذهنية وأدبية وال تحتاج 
المجاالت الطبية وبعض البنود في التخصصات الهندسية والمعمارية، 
فعلى سبيل المثال وفي أنحاء العالم كثيراً ما نجد أرباب المهن والحرف 
المختلفة حائزين على شهادات دراسية وعلمية بعيدة كل البعد عن المهن 
مهارات  أصحاب  نجدهم  ذلك  ومع  الواقع،  أرض  على  يمتهنونها  التي 

وكفاءات وجودة ودقة عالية.
وهذا يعني أنه ليس من الضرروي أن يتحصل الشخص على شهادة 
دراسية تخصصية كي يعمل في مجال المعمار فهي تعتمد على الممارسة 
والتعليم العملي المباشر وليس التعليم النظري أو التخصصي، بعكس 
مهنة الطب فالبد من الدراسة النظرية والتدريبات العملية التخصصية في 
المستشفيات والمعامل الطبية ألنها تتعلق بسالمة اإلنسان، وهذا ال يمكن 
أن يعتمد فيها على الممارسة والمهارة من دون الحصول على تراخيص 

مزاولة مهنة الطب من الجهات الرسمية.
بينما المهن األدبية والفنية التي ال تخص سالمة األجساد البشرية 
فال تحتاج بالوجوب إلى شهادات تخصصية، فكم من األدباء والعظماء 
والرسامين ليست لديهم شهادة دراسية في هذا التخصص، بينما تحتاج 
هذه المهن إلى ذوق عاٍل وحس مرهف ومهارة في الصياغة، والدليل على 
ذلك منذ ما يقارب السبعين عاماً تجد أكثر المشاهير في المجاالت األدبية 
والفنون، بل حتى في المجاالت العلمية والطبية والهندسية والرياضيات 
ليسوا من حملة الشهادات الدراسية، ومع ذلك برعوا في البحث والتعلم 
حتى صاروا علماء أصحاب مدارس ومناهج علمية تدرس في مدارس 
عن  تقل دوراً  المهارة ال  أن  يؤكد  ما  الحديث، وهذا  العصر  وجامعات 

الشهادة الدراسية والتخصص.
بل وتجد الكثير من أبناء الوطن العربي يمتهنون بعض األعمال التي 
تحتاج دراسات تخصصية على سبيل الهواية، فكثير منهم يهوى المجال 
من دون دراسة، ولكن بالممارسة واالحتكاك على مسرح الواقع العملي 
يجعله بين صفوف المحترفين، بل نجد منهم من طور هذه المهن وابتكر 
واستحدث فيها، وهذا ما يؤكد أن المهارة من األهمية بمكان، وما زال 

السؤال مطروحاً للقراء المهارة أم التخصص؟ 

المهارة أم التخصص؟ 
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بحور القوافي
إشراف: خالد الظنحاني

k.dhanhani@yahoo.com

َتْهِوْيَدْة ِضُيوف

قالوا..

عام،  بشكل  والخليجية  اإلماراتية  القصيدة  بنية  إن 
في  ازدهر  الذي  الصوفي  بالشعر  كبير  حد  إلى  تأثرت 
نقلها  وأغان  موشحات  إلى  قصائده  وتحولت  األندلس، 
في  وأسهموا  العربية،  البلدان  معظم  إلى  العرب  الرحالة 

إدخالها للنصوص األدبيّة المختلفة.

شعر: سعيد بن طميشان

َخـــْوف ــَوّي  ــ ــ ْش ِفـــْيـــه  اْلـــَبـــْعـــض  ِو  ــْه  ــِبـ ــاِحـ َشـ ـــَيـــاِلـــْي  الـــلِّ

ــْوف ــُف ِك اْلــِقــلُــْوب أْمـــَســـْت  ــْد ِو  ــاِج ــَس ــُيـــْوت أْمـــَســـْت ِم ــِبـ ِواْلـ

ــَدْة ِضـــُيـــْوف ــ ــِوْي ــ ــْه ــ ــْوق َت ـ ــشَّ ــالـ ــْس ِتــْنــِتــِظــْر ِبـ ــ ــاِل ــ ــَج ــ ِ ِواْل

ــاْر ْمـــَحـــُفـــْوف..! ــَطـ ــاالْخـ َيـــــاَراْت أْصـــَبـــَحـــْت ِفـــْعـــٍل ِبـ ِوالـــــزِّ

ــِكـــُســـْوف اْلـ ــَهـــا  ْبـ َحــــّل  ْو  ــا  ــ ــْذَه ــ ــَواِف ــ ِن ــْت  ـ ــكَّ َصـ ِواْلِـــــــــِدْن 

ــْوف ــ َش أّي  ـــَيـــاِيـــْيـــر..  ِلـــلـــطِّ ِفـــْيـــَهـــا  َعـــــاْد  ــا  مـ ـــَمـــا  ِوالـــسِّ

ــْوف ــ ــِوُقـ ــ اْلـ ــا  ــ ــَه ــ ــلْ ــ َذبَّ ْو  ــأَْه  ــ ــْجـ ــ َفـ ــْت  ــ ــَف ــ ــَوقِّ ــ ْت ـــــَيـــــاْة  اْلَ

ــْوف ــ ــُغ ــ ْوِش َوْلــــَهــــاْن  ِصـــــْدق  ــْن  ــِكـ لـ ْو  ــْل  ــاِئـ ــَفـ ــْتـ ِمـ َصــــّح 

ــُرْوف ــ ــظِّ ــ ْتـــَنـــا ال ــْن َحـــدَّ ــ ــْه َلـ ــِمـ ــْعـ ــْي ِنـ ــ ــا ِفـ ـ ــنَّ أْثــــِرَنــــا ِكـ

ــْوف ُفـ ــرِّ ــلـ ــط َعــــــــاَدْن ِلـ ــْيـ ــِطـ ــْخـ ــم ْوِفــــْكــــره ْوَتـ ــلْـ ــّم ِحـ ــ َكـ

ُؤْوف الـــــــرَّ ـــــــّي  اْلَ ــا  ــ َي ــاْر  ــ ــفَّ ــ َغ ــا  ــ َي َرّب  ــا  ــ َي ــْك  ــِبـ ــلِـ ــْطـ َنـ

ــْوف ــ ــُع ــ ْوِض ــْن  ــاِكـ ــَسـ ِمـ ــْك  ــ ــُدْوِنـ ــ ْبـ ْعــــَبــــاِدْك  اّن  ــْد  ــ ــَه ــ أْش

ِخـــَبـــْر ــْب  ــ ـ ــَرقَّ ــ ــْتـ ــ ِتـ ْوااْلَْســــــــَمــــــــاْع   .. ْتــــــَراِقــــــْب  ِواْلـــــِعـــــُيـــــْون 

ـــــــــــــَدْت ِكـــــــّل اْلــــِبــــَشــــْر ــى َوحِّ ــ ـ ــلَّ ــ ــوه الـ ــ ــ ْع ــدَّ ــ ــ ــال ــ ــ ــْع ِب ــ ــ ــِف ــ ــ ــْرِت ــ ــ ِت

اْلِــــْنــــَتــــَظــــْر ــاْب  ــ ــَيـ ــ ــِغـ ــ ْبـ َغــــْيــــر  ــْر  ــ ــِظـ ــ ــِتـ ــ ــْنـ ــ اْلِـ ــق  ــ ــْي ــ ــِض ــ ِي ْوال 

ــــــــــَذْر اْلَ َبـــــــــاْب  ِمـــــــْن  ــاْب  ــ ــ ــَبـ ــ ــ اْلـ ِيــــــــــِرّد  ــى  ــ ـ ــلَّ ــ الـ ِيـــــــــالْم  ْوال 

ِمـــــَطـــــْر..! ال  ْو  ــم  ــ ــْي ــ ــِس ــ ِن ال  ْو  ــم  ــ ــْي ــ ــَغ ــ ْب ــَرْح  ــ ــ ــْف ــ ــ ِت ِغــــــــَدْت  ْوال 

ــْر ــ ــَف ــ ــسِّ ــ ـــــْن ال ـــــِحـــــبِّ ــّع ْبِ ــ ــ ــِش ــ ــ ــْب َمــــــا َكــــــاَنــــــْت ْت ــ ــ ــُق ــ ــ ِمــــــــْن ِع

ــا ِكــــــــَدْر ــ ــَنـ ــ ــْحـ ــ ــالِمـ ــ ــا ِهــــــُمــــــْوم ْوِفـــــــــــْي َمـ ــ ــَهـ ــ ــْحـ ــ ــالِمـ ــ ِفــــــــْي َمـ

ــْر ــ ــَغ ــ ــصِّ ــ ــا ْمــــــن ال ــ ــَه ــ ــْي ــ ــلَ ــ ْدَنــــــا َع ــى َتــــــَعــــــوَّ ــ ـ ــلَّ ــ ــاْة الـ ــ ــَيـ ــ ــَحـ ــ ــلْـ ــ ِلـ

ــْر ــ ــَظ ــ ــنِّ ــ ـــــْي ْحـــــــــــُدْود ِوْنـــــِعـــــْيـــــد ال ــِدْم آَمــــــــــاْل ْوِنـــــَبـــــنِّ ــ ــ ــْهـ ــ ــ َنـ

ــْر ــ ــَسـ ــ ــِكـ ــ اْنـ ـــــــْل ْوَشـــــــــــٍي َمـــــلْـــــِغـــــْي ْوَشـــــــــــّي   َشــــــــٍي ْمـــــــأجَّ

اْنـــِتـــَشـــْر األْرض  ــى  ــ ــلَ ــ َع َشــــــٍر  ِمــــــْن  األْرض  أْهــــــل  ــْم  ــ ــ ــْرَح ــ ــ ِت  

ــَدر ــ ــ ِص ــا  ــ ــ َم ــْم  ــ ــُه ــ ــْي ــ ــلَ ــ َع أْمـــــــــــِرْك  َمــــــــــــاَداْم  أْمــــــــٍر  ــْم  ــ ــُهـ ــ ِلـ ْوال   

سلطان العميمي
شاعر إماراتي
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شعر: بسمة شيخو ـ سوريا
رجل عادي

لل�صاعرات فقط:

شعر: هند الفهيد

مسبار األمل

أحّب رجالً عادياً
متوسط الطول
كّث الحاجبين

عريض االبتسامة
بعينين المعتين

رجٌل عادي يتسع كستارة ويغطي العالم من حولي
يضيق كخاتم ويلتف حول إصبعي

فتزدحم الهداهد من حولي
رجٌل عادي

ويحوك  أسنانه  بين  من  الضحك  خيوط  يسحب 
سجادة لي

رجٌل عادي
جعلني أرمي مصباح عالء الدين

وأمّزق بساطه السحري
يداه تحمالنني فوق الغيم،

الشمس معلّقة بصفوة سيجارته
تضيء بين أصابعه

وراءه  يجّر  مغيباً  معلناً  البحر  في  ينفضها 
شروقاً قريباً؛

يغني في الطرقات
وككّل حياته ال يخرج عن اإليقاع،

رجٌل عادي
شاهٌق كنخلة

وقريب كورقة خريف ترقص أمامي اآلن
أكتب بيده عندما أتعب

وأستعير قدميه طوال الوقت
رجٌل عادي

ال يمّل أحاديثي المكررة
وتذّمري المستمر

وال يمّل من الغضب منه؛

رجٌل عادي
يضحكه جنوني ويخيفه

يحب عشقي له
يضحك وهو يراني أتأّمله باهتمام

طول  تراقبانه  وهما  عيناي  تفرحه 
الوقت

وجهه  تفاصيل  أتلو  وأنا  لي  ينصت 
كذكٍر مقّدس

أستطيع رسمه غيباً
بنفس عدد الرموش والمسامات

خلسًة  هربت  التي  الدموع  وبآثار 
أثناء النوم

هو الشعرة التي ترّجح كفة الفرح
لئال  حلمي  يمسك  الذي  الخيط  هو 

يطير بعيداً

ـــــــاْت ِلــــــْرَجــــــاْل ــر َهــــــامــــــه.. ِواْلِـــــــِهـــــــمَّ ــ ــخ ــ ــَف ــ ــلْ ــ ِل

ــْم َقـــــــْول َواْفـــــَعـــــاْل ــ ــِدُهـ ــ ــْجـ ــ ــاْل َزاِيــــــــــْد( َمـ ــ ــ ــَيـ ــ ــ ِو)ْعـ

َمـــــاْل ْوال  ــه  ــ ــاب ــ ــَح ــ ــسَّ ــ ال َجـــــــــاَرى  ِوْطـــــُمـــــْوِحـــــُهـــــْم 

ــْق آَمـــــــاْل ــ ـ ــقَّ ــ ِبـــــاْلـــــَعـــــِزْم )ِمـــــْســـــَبـــــاْر األَمــــــــــْل( َحـ

ــم االْمـــــَثـــــاْل ــجـ ـ ــنَّ ــْر َمــــــْع الـ ــ ـ ــطَّ ــ ِوْســـــــط اْلــــَفــــلَــــْك َسـ

ـــــــْه ـــــــُفـــــــْوس اْلـــــــِكـــــــِرْيِ ِواْلَــــــــــْجــــــــــد ِنــــــــــْبــــــــــَراْس الـــــــنِّ

ــْه ــ ــِمـ ــ ــْيـ ــ ــِظـ ــ ــى ِعـ ــ ــ ــَق ــ ــ ــْب ــ ــ اْر ِت ِوْجــــــــــُهــــــــــْوِدُهــــــــــْم ِبــــــــــالــــــــــدَّ

ــْه ــ ــ ــِم ــ ــ ــْي ــ ــ ــِت ــ ــ ــِع ــ ــ ــــــَحــــــاِيــــــْب ِلـــــلْـــــِفـــــَضـــــا ِواْل ى الــــــسَّ َعـــــــــــدَّ

ــــــْه اْلــــــَعــــــِزْيِ ــــــُمــــــْوح..  الــــــطِّ ِواْثـــــــــَبـــــــــاْت  ِبـــــاْلـــــِعـــــلْـــــم..   

ـــــــاِرْيـــــــخ َبــــــْصــــــمــــــه.. ْوِقــــــْيــــــِمــــــْه ِوْبــــــَصــــــْفــــــَحــــــْة الـــــــتَّ
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بحور القوافيبحور القوافي

أعالم عربية

هارون هاشم رشيد

ولد الشاعر الفلسطيني الراحل هارون هاشم رشيد في غزة في عام 1927، وعاش 
مأساة الشعب الفلسطيني منذ التهجير، وقدم الكثير من القصائد الوطنية والدواوين، 
شاعر  مثل:  الفلسطينيين،  معاناة  مراحل  عن  عبرت  مختلفة  تسميات  عليه  واٌطلقت 

النكبة، وشاعر العودة، وشاعر الثورة، في عام 1967 بعد قصيدة »األرض والدم«.
توفي صباح يوم االثنين 27 يوليو من العام الجاري في مدينة مسيساغا الكندية، 
عن عمر ناهز 93 عاماً بعد أن قدم للساحة الثقافية والفنية واإلعالمية الكثير. فإلى 
جانب مكانته كقامة شعرية بارزة، كان مناضالً وسياسياً وإعالمياً ودبلوماسياً، حيث 

شغل منصب مندوب فلسطين في جامعة الدول العربية.
وخالل حياته؛ أصدر رشيد قرابة عشرين ديواناً شعرياً منها »الغرباء« عام 1954، 
و»عودة الغرباء« 1956، و»غزة في خط النار«، و»حتى يعود شعبنا« 1965، و»سفينة 
الغضب« 1968، و»رحلة العاصفة« 1969، و»فدائيون« 1970، و»مفكرة عاشق« 1980، 
و»يوميات الصمود والحزن« 1983، و»ثورة الحجارة« 1991، و»طيور الجنة« 1998، 
و»عائدون«، وغيرها. وتغنى العديد من الفنانين العرب بقصائده، وفي مقدمتهم فيروز، 
وطالل  عبده،  ومحمد  قنديل،  ومحمد  محمود،  وكارم  فوزي،  ومحمد  كامل،  وفايدة 

مداح، وغيرهم.
كتب أيضاً أربع مسرحيات شعرية، ُمثِل منها على المسرح في القاهرة مسرحية 
»السؤال« من بطولة كرم مطاوع وسهير المرشدي. وبعد حرب العبور 1973 كتب 
مسرحية »سقوط بارليف« وقدمت على المسرح القومي بالقاهرة عام 1974، ومسرحية 
»عصافير الشوك«، إضافة إلى العديد من المسلسالت والسباعيات التي كتبها إلذاعة 
»صوت العرب« المصرية وعدد من اإلذاعات العربية. وله دراسات عدة، من بينها: 
المحتلة«، و»مدينة وشاعر: حيفا والبحيري«، و»الكلمة  المقاتل في األرض  »الشعر 

المقاتلة في فلسطين«، و»ما الذي قالته هنادي«.
اختارته وزارة الثقافة الفلسطينية شخصية العام الثقافية في 2014. كما نال وسام 
القدس عام 1990 وقلده الرئيس الفلسطيني وسام الثقافة والعلوم والفنون في 2016. 
أبو سيف،  عاطف  الثقافة  وزير  عن  بيان صادر  في  الفلسطينية  الوزارة  نعت  وقد 
الراحل وأشارت أن »رحيل الشاعر الكبير هارون هاشم رشيد خسارة للثقافة الوطنية 
الفلسطينية والعربية، وبفقده تخسر فلسطين رمزاً من رموزها اإلبداعية وعلماً من 
والخالص  الحرية  أجل  من  وعمره  حياته  كرس  الذي  الكفاحية،  النضالية  أعالمها 
مواقع  عبر  العربية  والثقافية  السياسية  الشخصيات  من  العديد  نعاه  كما  والعودة. 

التواصل االجتماعي.

عائدون

عائدون عائدون.. إننا لعائدون
فالحدود لن تكون.. والقالع والحصون

فاصرخوا يا نازحون.. إننا لعائدون

عائدون للديار.. للسهول للجبال
تحت أعالم الفخار.. والجهاد والنضال

بالدماء والفداء.. واإلخاء والوفاء
إننا لعائدون

عائدون يا ربا.. عائدون يا هضاب
عائدون للصبا.. عائدون للشباب

للجهاد في النجاد..والحصاد في البالد
إننا لعائدون

أدب عالمي 
ستيفان هيرتمانز 

البلجيكية  البلجيكي ستيفان هيرتمانز في مدينة جنت  ولد األديب والشاعر 
عام 1951، ويعتبر أحد أبرز كتَّاب اللّغة الهولندّية اليوم. نشر العديد من الّروايات 
العديد من كتب  إلى  عرّية، باإلضافة  الشِّ القصصيّة والمجموعات  والمجموعات 
المسرح والمقاالت األدبيّة والفلسفيّة. أحدثت روايته »الحرب والتربنتين« )2013( 
انطالقة كبيرة له، ووصلت ترجمتها اإلنجليزية إلى القائمة الطويلة لجائزة المان 
بوكر في عام 2017. وقد رشحت كتبه لعدد من الجوائز األدبية المرموقة في 
بلجيكا وهولندا مثل جائزة ليبرز عن روايته »ميريلبيك«، كما رشحت مجموعته 
أكو  لجائزة  رشحت  كما  بي«،  »اس  لجائزة   1999 عام  الصادرة  »مولنهوف« 
األدبية وحاز الكتاب عام 2002 علي جائزة »بوردويك« وجائزة موريس األدبية 
التي تقام كل أربعة أعوام عن األكاديمية الملكية للغة واألدب الهولندي. وترجمت 
أعماله إلي عدد من اللغات األخري مثل اإلنجليزية واأللمانية واإلسبانية وشارك 

في العديد من المهرجانات األدبية الدولية.
الّسنوية«، وهو  عر  في عام 2016 ُدعي هيرتمانز لكتابة مجموعة »هدية الشِّ
عر باللّغة الهولندّية، وبهذه المناسبة  إصدار شعري يوزع مجاناً خالل أسبوع الشِّ
أصدرت دار النَّاشر الرَّسمي ألعمال هيرتمانز أيضاً مختارات من قصائده تحت 
عنوان: »صورة لك«، ضّمت مجموعة من قصائده عن الحب اختارها هيرتمانز 
التّعبير عن  لغة سلسة  المجموعة عن شاعر يحاول في  بنفسه. وتكشف هذه 
جوانب الحب المتباينة بطريقة ديناميكية وغير ثابتة. ترجمت أعمال هيرتمانز إلى 

العديد من اللغات من بينها اإلنجليزّية والفرنسيّة واأللمانيّة واإلسبانيّة.
عرية: »موسيقى للعبور« )1994(، »مفارقة فرانشيسكو«  من مجموعاته الشِّ
 ،)2005( القرفة«  »أصابع   ،)1999( كلباً«  »غويا   ،)1997( »البشارة«   ،)1995(

»موسيقى للعبور - قصائد« »1975 - 2005«، »سقوط أيام العطلة« )2010(.

)العبور( ترجمة: عماد فؤاد 

ّل هي تلك العيون في الظِّ
التي ُقِرئْت حتى الموت.

الحقيقة كلمة مسلَّحة.
حاري، عب في الصَّ أتحدَُّث عن الرُّ

عن وحش مجنَّح من العصور القديمة،
الفظائع تومُض على شاشة غارقة.

يجب عليِك أاّل تشيري بإصبعك،
ها من قالْت. كانت أمُّ

طعنته في حلقها
فيما يرتجُّ القارب جرَّاء العاصفة التي اجتاحت العالم.

ُحْكمها لم يكن مفهوماً
شيء ال يمكن تدوينه:

إصبع مرشوقة في عين تنزف
وشيء مجهول

نين. يطفو على مدار السِّ
 األوعية

هي الثَّمرة، هو الوْحش.
يحتفظ بالكبد منفصالً

ألنَّ األحشاء تنزف دماً.
يادون يعرفون ذلك، واألُسود أيضاً. الصَّ

لديه األوعية، األحواض،
كاكين الحادَّة للمالئكة والسَّ
الذين لن يقدِّموا مساعدة.
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 اأمثال �شعبية:

- »الديك يصقع في البيضة« 

يبين هذا المثل أن الولد منذ صغره تتضح رجولته وشهامته ويعرف من 
حركاته، فتتعلق به اآلمال، ويعامل معاملة الرجال.

- »تراب العمل وال زعفران البطالة« 

يوضح هذا المثل أهمية العمل وقيمته مهما كان نوعه.
- »عق الخيط وعلى الله الصيد« 

وهو مثل للحث على العمل والسعي والتوكل على الله.

كلمة ومعنى:
)مّرحت(

قال شاعر اإلمارات الكبير سعيد بن عتيج الهاملي:
حّي الهير حيّا به
وأيامه لي لفت 

والسعد دّن إركابه 
والفرقا مّرحت

من يوم غلّج بابه
يا ريلي ما وطت

وقول الهاملي )والفرقا مرحت( بمعنى أُنيخت على األرض ولقد جاء في 
لسان العرب:

المرح: شدة الفرح والنشاط حتى يجاوز  قدره، وقد أمرحه غيره، واالسم 
المراح، بكسر الميم، وقيل: المرح  التبختر واالختيال.

وهذا معنى ال يسعف المعنى النبطي هنا، لكنه جاء أيضاً في معنى ذلك 
النشاط  المرح وهو  األثر: هو من  ابن  قال  اللسان،  المراح فذكر في  كلمة 
والخفة التاء زائدة وهو من أبنية المبالغة، وأتى به في حرف التاء حمالً على 

ظاهر لفظه، وفرس مُروٌح وممرٌح وممراٌح: نشيط وقد أمرحه الكأل.
وناقة ممراٌح ومُروٌح: كذلك وقال األعشى يصف ناقة:

مرحت حرة كقنطرة الروميِّ
           تفري الهجير باإلرقاِل

ولربما المعنى في الشعر النبطي هنا مأخوذ من ذلك  المعنى الفصيح وهو 
أن الِركاب إذا أمرحت أي ُتركت تستريح وتمرح استعادت نشاطها، فأصل 

معنى مّرحت أي تركت اإلبل تستريح وتمرح لتستعيد نشاطها.

   كنايات مالحية:

إلحق وطّبع
الحق: اتبع: الحق بنا إن كنت تستطيع تقال بصيغة التحدي. 

وطبع: أي عندما تلحق بنا أغرق مركبنا. 
هذه الكنية تطلق على وجه التحدي فيقولها النوخذة الحق بنا ولنر من 

يطبع )يغرق( مركبه أوالُ فإن كنت تستطيع أن تغرق مركبنا فافعل ذلك؟
األنواء،  وكل  والرياح،  العواصف  يتحدى  مركبنا  قائالً:  المدني  أورده 
األسفار  مراكب  لكل  يتصدى  جبروته،  و  وقسوته  البحر  غضب  يتحدى 
والغوص، مركبنا ينادي كل بحارة العالم ويتحداهم أن يلحقوا به ويسبقوه، 
فإذا استطاعوا اللحاق به والتقدم عليه، فلهم اآلمان بعد ذلك أن يغرقوه، لقد 

بلغ االعتداد بالنفس لبحارتنا قمته. 
عليه  وعلق  المالحية  الشعبية  األمثال  كتاب:  في  اللفظ  هذا  أورد  وقد 
الكاتب: بعض النواخذة يتباهون بسرعة مراكبهم فيقولون بصيغة التحدي 
ألحد النواخذة من معارفهم الحقني طبع مركبنا، وقد كان هناك الكثير من 
المراكب التي عرفت بالسرعة واشتهر ربابنتها مثل يوسف البوسطجي الذي 
يوم في رقم  البحرين مرتين في كل  القطيف على  الطريق من  يقطع  كان 
قياسي، وذلك في جالبوت صغير، وهناك أسماء لمراكب ثقيلة اشتهرت بعدم 
سرعتها وقد وردت سيرها في الكتب المالحية فكانت أشبه بقصص خيالية 

محشوة بالمبالغات، وهي في واقع األمر حقيقة. 
والمثل يقال للتحدي و التنافس في السرعة. 

أما الزيد فقال يضرب: في االستهزاء ممن يتوعدك ويتهددك، و هو على 
صواب، وإن كانت األمور في حقيقتها تعني اللحاق، ولعله يقصد االستهزاء 

من اللحاق، وهي تقال لمن يتوعد و يتهدد.
ويتداول المثل في البحرين بالصيغة نفسها في دول الخليج )الحك وطبع( 
وهو يضرب لالستفزاز والتحدي وخاصة في سباق القوارب الشراعية في 
ذلك الوقت وكذلك يضرب في مواقف عديدة تبين مدى االستهزاء بمقدرة 
اآلخرين في بلوغ بعض األهداف المعينة التي يعجز عن تحقيقها اآلخرون 
الموقع  فيكون الشرط فيه كيف ما يريد المشترط عليه عند الوصول إلى 

المحدد أو إدراكه في متوازي المسافة المطلوبة.

مفردات إماراتية
الشيل(،  أنواع  )من  ندوه  )حمص(،  نخّي  السبق(،  )شارة  ناموس 
ِنشبَه  واقفاً(،  قام  أو  النوم،  من  )صحا  َنّش  شاحنة(،  )نّجال  نّساف 
بها  والمطاط يصيد  الخشب  َنّشابه )مصيدة مصنوعة من  )مشكلة(، 

األطفال العصافير(، نَصا )قصد(.

هب ريح
»حققنا نقلة نوعية يف قطاع الطاقة اإلمارايت وخطوة مهمة عىل طريق استدامة التنمية، 
بأيدي كفاءاتنا الوطنية..املحطة األوىل من محطات براكة للطاقة النووية السلمية تبدأ 

عملياتها التشغيلية وفق أعىل معايري السالمة العاملية. براكة إنجاز حضاري وتنموي تضيفه 
اإلمارات إىل رصيد إنجازاتها املتفردة«.

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة 
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الكلمة و الظل

اآلمال  ضفاف  على  وفنونه  كلماته  تأّلقت 
الوجدان  إلى  الهمم، سباقة  والطموحات، محركة 
»لتضيف نسيجاً من االنتماء واإلخالص والرغبة 
روائي  الطيب  طارق  األديب  أنه  التحدي،  في 
وقاص وشاعر من مواليد القاهرة ألب سوداني 
الجامعي  تعليمه  تلقى  سودانية.  مصرية  وأم 
العاصمة  إلى  ثم  العراق،  إلى  لينتقل  بالقاهرة، 
الدكتوراة  درجة  على  ليحصل  فيينا  النمساوية 
العلوم االجتماعية واالقتصادية. يعمل حالياً  في 
بصمة  له  فيينا.  جامعات  في  ومحاضراً  مدرساً 
الثقافية  الساحة  على  األدبي  الثقافي  الحقل  في 

حوار: رمي حممد - م�شر 

اكتسب  التجارب  هذه  واألوربية، فخالل  العربية 
مختلفة،  كتابة  آلية  يبتكر  جعلته  جديدة،  خبرة 
تفرط  وال  السريع  اإليقاع  لحالة  تخضع  ال  آلية 
أعماله  ُترجمت  الكتابة.  حاالت  مع  التقاطع  في 
والفرنسية  واإلنجليزية  واإلسبانية  األلمانية  إلى 
واإليطالية.  والصربية  والرومانية  والمقدونية 
وعبر مسيرته األدبية حصل الطيب على عدد من 
المنح الكبرى والجوائز منها، منحة إلياس كانتي 
في فيينا عام 2005، والجائزة الكبرى للشعر في 
رومانيا في 2007، ووسام الجمهورية النمساوية، 
تقدير ألعماله في مجال األدب والتواصل األدبي 

عالمياً. وفيما يلي نص الحوار:
> هل ترى أن التعايش مع بالد المهجر يؤثر 

على هوية المبدع؟
ما  دائماً  التي  الهوية  مصطلح  أفضل  ال   -
تحاصرنا وتحول أفكارنا، فليس لدينا اختيار في 
حياتنا، ربما نكون في اختيار إجباري أن نعيش 
في جغرافية زمانية ومكانية مختلفة، لكننا لسنا 
بحاجة إلثبات االنتماء لألصول. فال شك أن البيئة 
الخارجية لها تأثير في حياتي كانت النشأة بقلب 
القاهرة في أحد أحيائها العتيقة المعبأة بجماليات 
المصرية  ألمي  لجدتي  زيارتي  وكانت  التراث 

الروائي طارق الطيب:
رسالة الفن هي السمو بالوجدان 

والعقل والمشاعر
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بشمال سيناء، ولهذه الطبيعة البدوية الصحراوية 
ووشماً  ندبات  عالماتها  تركت  عتيقة  طقوس 
جميالً تأصل في الذاكرة، وفي هاتين المنطقتين 
المختلفتين تعايشت مع الجالية السودانية، وهم 
أهلي وعشيرتي ومسقط رأس والدي، ولكل منهما 
مصطلح  أرفض  دائماً  لذا  تكويني،  في  بصمة 
االنفصال  إلى  يدعو  ضيق  معنى  ألنه  الهوية، 

والعزلة محدودة األفق.
وطأت  الذي  الطيب  طارق  رحالت  في   <
قدماه أكثر من دولة.. أي من المدن تشبثت أكثر 

في الذاكرة؟
- إذا مررت بتجربة تعدد الترحال فأنت ُمسيَّر 
بوعي  عدة  ثقافات  بين  للتجول  مخيراً  ولست 
وتسامح يرى رحابة العالم، فلم أشعر بالصدمة 
كنت  بصرية  كرؤية  العالم  هذا  ألن  الحضارية، 
خالل  من  بداخله  التغلغل  ولكن  عليها.  معتاداً 
اللغة  مثل  وجديداً  غريباً  كان  األشياء  بعض 
والطقس وبعض المتغيرات.. لكن هذا العالم أتاح 
لي الثقافة بالمجان وبإفراط.. سواء أردُت أم لم 
أرد، فأنا ُمعرّض لممارسة هذه الثقافة واالنغماس 
عبر  فيها  وأنغمس  وأرى  وأسمع  وسأقرأ  فيها، 
 .. الملهمة  والروائح  واألصوات  الصور  مئات 
فالطريق هنا ال ينهكني وال يغتصب سالمي وال 
يعيدني إلى بيتي بال طاقة، بل هو امتداد ثقافي 

شبه إجباري.
السمراء«  »البشرة  قضايا  إلى  تطرقت   <
تعرضت  فهل  عارياً«،  »وأطوفُ  رواية  في 

للعنصرية؟
وعلى  تاريخية  حقائق  على  مبنية  الرواية   -
الحالة  بالتركيز على  أدبي مضفورين معاً  خيال 
األوروبية للمهاجرين للوصول لشواطئ بإيطاليا، 
اللحظية  الشعلة  هي  »المبيدوزا«  كارثة  وكانت 
ورصدت  عارياً«،  »واطوُف  خلقت  التي  العفوية 
وأوروبا  النمسا  تاريخ  في  حدثت  التي  اأَلَشياء 
أم  اللون  في  سواء  المختلفين  األشخاص  ضد 
الشكل أم العقيدة. وبشكل خاص فإن العنصرية 
ال تظهر بشكل واضح بالنمسا كون القانون ُيجرِّم 
وثالثين  مدار سبعة  فعلى  لي  بالنسبة  أما  ذلك، 
عاماً لم أتعرض للعنصرية إال مرة واحدة عندما 
قال لي شاب صغير كلمة عنصرية وغير ذلك لم 

يحدث.
والرواية  الشعر  بين  ما  باإلبداع  تتجول   <

والقصة القصيرة.. فأيها األقرب إليك؟
- الفكرة عندما تطفو في ذهن الكاتب يطوعها 
أو شعراً  رواية  فتنتج  عوالمها  تأخذه  ما  حسب 
المتنوعة  األدبية  فاألجناس   .. قصيرة  قصة  أو 
للبحث عن قالب يقودك لألفضل.  هي محاوالت 
التنوع والتباين ثراء يبعدك عن التعدد والتكرار، 
لما  واعياً  تكون  أن  بشرط  تكمل بعضاً  فالفنون 
تريد أن ينبعث منك وال تغتصب الكتابة في شكل 
 .. لها  تكن  لم  شاكلة  على  ليبدو  تستسيغه  ال 
فأترك العنان للحالة التي تمتلكني لتتحرك بداخلي 
حرية تصوغ ما يحلو لها بعفوية تصل إلى مرمى 
وعشق  بهوى  أدخل  ممارستي  كل  ففي  القلوب 

أنتهي منه فتصير حالة انفصال ضرورية  حتى 
وصحية حتى أستطيع رؤية ما أكتب!

> نعلم أن لديك تجربة مع التمثيل فكيف كان 
هذا االتجاه؟

التمثيل  مع  تجارب  لي  كانت  بالفعل   -
الفنية  األعمال  ببعض  صغيرة  أدوار  عدة  في 
هذه  واعتبر  النمساوية،  والمسلسالت  باألفالم 
التجربة خطوة جديدة ومختلفة في حياتي. كنت 
جلدك  تغير  وكيف  العالم  هذا  عن  أتساءل  دائماً 
لتدخل في شخصية وتجسدها بصدق لتقنع بها 
المشاهد، ووجدت في هذا العالم حالة من التعب 
والشقاء حتى يصل العمل الفني للمشاهد بالشكل 
حسابات  وله  للغاية،  مضن  عمل  فهو  الالئق، 

يوماً  يمكث  قد  العمل  فريق  أن  فوجدت  مختلفة 
هذا  فاكتشفت سحر  بمشهد،  يخرج  حتى  كامالً 
العالم الفني، ولماذا الفنان يقع في غرام الفن رغم 

قسوة طقوس العمل.
> الفن مرآة عاكسة لثقافة الشعوب ...كيف 

ترى الرسالة الفنية حالياً؟
والعقل  بالوجدان  السمو  هي  الفن  رسالة   -
والمشاعر، وهو أحد روافد بناء األمم وقد يهدم 
بالثقافة  ترتقي  فاألوطان  بأخرى،  ويرتقي  أمة 
والتعليم والتراث والهوية.والثقافة والتعليم أمران 
الزمان لبناء اإلنسان، في حين أن التراث هو الذي 
بداخلك  يكون  ما  فهي  الهوية  أما  لونك.  يصبغ 
عام  بشكل  والفن  اآلخرون.  ويحترمه  وتحترمه 

التنوع والتب�ين ثراء يبعدك عن التعدد والتكرار
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أثر في تشكيل  له  والمصري بشكل خاص كان 
الفنية  األعمال  العديد من  فهناك  العربية،  ثقافتنا 
أطلَّع  عندما  لألسف  لكن  الوجدان،  في  الراسخة 
على ما يقدم على الساحة الفنية حالياً أجده يتجه 
لالنحدار ويجب أن نقف أمام هذا الجرف لتدني 
العظيم  تاريخنا  على  نحافظ  حتى  الفن  مستوى 

ليعكس حضارتنا.
> ِلَم النخيل والجمال والطبيعة البدوية لها 

حضور في أعمالك األدبية؟
- هي رمز الحنين لألزمنة لمعالجة االغتراب، 
فرواية »بيت النخيل« هي محاولة قهر االغتراب 
النمسا  إلى  سافر  الذي  الرواية  بطل  طريق  عن 
وطنين  وليلة  ليلة  ألف  كتاب  يده  قبضة  وفي 
األنس  بليالي  تشدو  أسمهان وهي  أْذنيه صوت 
في فيينا. فبطل الرواية تحايل على الغربة وقسوة 
المسكن  جدران  بين  والجمود  الطقس  برودة 
بالنخيل كي يشعر  ليكسيها بورق حائط ممتلئ 
بنوع من الدفء، وطريقه التفكير هذه من الممكن 

أن تبتكر شخصية خيالية لتمد قلبها بالحنين.
> هل تحولت إحدى رواياتك إلى عمل فني؟

أدبية  رواية  أول  ستكون  النخيل«  »بيت   -
بالمخرج  التقيت  وكنت  سينمائي  لعمل  تتحول 
إحدى  في  الحجر  خالد  المصري  السينمائي 
المناسبات واهديته الرواية، وبعد فترة تلقيت منه 
اتصاالً يطلب مني تحويل الرواية لعمل سينمائي، 
ومن المرجح أن تكون البطولة لشخصية أجنبية 

كونها الشخصية المحورية.
باألديب  سوداني  كروائي  تأثرت  كيف   -

الراحل الطيب صالح؟
- الشهادة مجروحة في هذا العمالق، فهو -كما 
يطلقون عليه -»عبقري الرواية العربية« وأعماله 
األدبية أثرت الحركة العربية الثقافية بشكل عام، 
فكتابته درة اإلبداع العربي وكان وراء ظهور أول 
أعمالي لترى النور، فكنت أكتب قصصاً قصيرة 
التفكير  النور قط من دون  تر  أخبئها، ولم  كنت 
خلف  اليقف  »الجمل  بعنوان:  وكانت  بنشرها 
إشارة حمراء« وأجريت اتصاالً بالطيب صالح في 
أن  أفكر  قصصية  مجموعة  لديَّ  له  وقلت  لندن 
أنشرها وطلبت منه أن يكتب لي مقدمة للمجموعة 

القصصية وأشاد بها.
تخضع  ال  كتابة  آلية  تمتلك  إنك  تقول   <

لإليقاع السريع؟
السحرية  والكتابة  البسيط  السهل  األدب   -

والسالطين  األساطير  عن  والكتابة  والنسوية 
أيضاً موجودة ولها متابعوها وتحقق نسباً عالية 
وهو  الرصين  األدب  أيضاً  وهناك  التوزيع،  من 
وأخالقيات،  أساسيات  على  يرتكز  الذي  األدب 
دور  وهناك  والمهتمين،  القراء  بين  مكانه  ويجد 
النوع من األدب وتهتم  أوروبية تبجل هذا  نشر 
األدبية  الساحة  النمسا  وفي  الكتابات.  بهذه 
اهتمت بأعمالي بعد أن وجدت فيها الحس األدبي، 
الجنسية،  بحكم  نمساوياً  روائياً  واعتبروني 
وترجمت  الجوائز،  من  العديد  على  وحصلت 
الخريطة  لغة، ووضعت على  الروايات ألكثر من 
ولم  والمثقفين،  األدباء  قامات  بين  النمساوية 
تستقطب  جماهيرية  كتابة  أكتب  أن  يوماً  أفكر 

حصة توزيع في سوق النشر، وال أدري إن كان 
السرد الفضفاض هو المطلوب .فمن طبع السرد 
إن  أما  جيداً،  أظنه  وهو شيء  بفطنة  الفضفضة 
كنت تقصد السرد الفضفاض بمعنى ترهل النص 
وتحميله بفائض ال يتحمله، فهذا عوار وثقل يهبط 

بالنص وال يرفعه.
النهم  مع  االقتصاد  دراسة  توافقت  كيف   <

األدبي وهل تعارض أحدهما مع اآلخر؟
- إلي حد ما في البداية كانت دراستي بكلية 
التجارة -جامعة عين شمس، ولم أستطع استكمال 
الرتفاع  ذاتها  الجامعة  في  العليا  الدراسات 
المصروفات، فانتقلت إلى العراق ثم قدمت أوراقي 
لجامعة بفيينا، وألنني من دول العالم الثالث فقد 
بجامعة  والتحقت  مجانية،  بمنحة  الدراسة  كانت 
دراسة  جافة.  مادة  بطبيعتها  وهي  االقتصاد، 
الدستور والقانون وعلم االجتماع كانت األنسب 
وبعد  للغاية..  شائقة  مواد  فهي  األدبية،  لميولي 
قسم  هو  بالجامعة  جديد  قسم  تدشين  تم  فترة 
مختص  محاضر  ابتعاث  وتم  االقتصاد،  فلسفة 
وتفوقت  القسم  لهذا  فانتقلت  الدراسة،  هذه  في 
فيه، ثم كتبت اطروحتي »نقل األخالق عن طريق 
والربحية«،  الهوية  بين  الصراع  التكنولوجيا.. 
وخالل هذه الفترة توغلت بمجاالت الفلسفة وعلم 

النفس واالجتماع.
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ستوب!

في  بنا  مر  بحدث  مشاعرنا  تحتفظ  عندما 
تضيف  األيام  داخلنا،  في  يكبر  يظل  الطفولة، 
تطمس  ال  أبداً  ولكنها  الرتوش،  من  الكثير  له 
تمكن  وهكذا  تكتمل،  حتى  تجليها  بل  الحقيقة، 
التعبير عن حدث مر  المخرج وليد مؤنس من 
على وطنه ليصنع شريطاً سينمائياً يحتفظ فيه 

ببكارة الطفولة.
يعرض   »1982« اللبناني  الفيلم  كان  بينما 
كانت  عربية،  عاصمة  من  أكثر  في  تجارياً 
بيروت تعيش تحت لهيب أبشع انفجار تعرضت 
له طوال تاريخها، صارت كل العيون تتوجه إلى 
)ست الدنيا(، كما وصفها شاعرنا الكبير نزار 

قباني.
ًعلى وطنه،  اللبناني قلبه وعينه دائماً  الفنان 
مهما مضت السنوات على الحدث، فهو ال يمحى 
بنظرة  تكتشف  أن  تستطيع  الذاكرة،  من  أبداً 
)عين الطائر( أن ال شيء عاشه هذا البلد الحبيب، 
إال وكان هناك مبدعون يرصدون كل التفاصيل 
بالكلمة والنغمة والريشة والكاميرا، طوال الشهر 
الماضي ونحن نتابع جميعاً ما يجرى على تلك 
األرض الطيبة، لبنان دائماً في القلب، وبيروت 
أقامت  العالم  دول  من  العديد  القلب،  قلب  هي 
الطبية  المستلزمات  جسوراً جوية إلرسال كل 
والغذائية واالستراتيجية إلى لبنان، وهكذا مثالً 
جاء قرار دولة اإلمارات العربية المتحدة، العالم 
شبهها  التي  بيروت،  مرفأ  كارثة  بعد  انتفض 
بعضهم بإلقاء قنبلة )هيروشيما(، بسبب فداحة 

ومصابين  أرواح،  من  حصده  وما  االنفجار 
ومفقودين، وحتى كتابة هذه السطور ما تزال 
أن  لبنان  أبناء  ينتظر  لم  تصاعد،  في  األرقام 
ينقذهم أحد سوى سواعدهم، لم تقهرهم قسوة 
الضربات، بل شاهدنا الشباب وهم يقفون في 
تلك  الركام عن  إزاحة  يحاولون  الصف  مقدمة 
المدينة، التي ال يمكن أن تهزمها عاديات الزمن، 
عز  وفي  أنها  تاريخها،  وطوال  لبنان  عوَّدتنا 
األزمة قادرة على االنتصار، فهي قد تهزم في 
جولة ولكنها أبداً ال تقهر في معركة، الكل لديه 
النيران مثل طائر  قناعة أن لبنان سيخرج من 
)الفينيق( الذي يولد من جديد، ليقهر ويمحو كل 

هذا الدمار، النار ال تحرقه.
السينما اللبنانية دائماً تستعيد في عمقها كل 
أوجاع الوطن، لتنسج منها إبداعاً، الحرب األهلية 
التي بدأت 1975 واستمرت حتى 1990 كانت وما 
و  األفكار  من  الكثير  المبدع  بداخل  تثير  تزال 
جاء االجتياح اإلسرائيلي عام 1982 الذي مضى 
بالعديد  أيضاً  محمل  وهو  عاماً،   38 نحو  عليه 
من المواقف التي حفرت داخل المواطن اللبناني 
التقط  المستحيل نسيانها،  صوراً ومواقف من 
الطفل  ذكريات  مؤنس  وليد  والكاتب  المخرج 
وكان هو هذا الطفل، الذي كان عمره وقتها عشر 
الشرقية،  لبيروت  االجتياح  بداية  مع  سنوات 
حيث كان يقطن وهو طالب صغير بالمدرسة، 
وتتفتح مشاعره على ومضات الحب ألول مرة، 
الباب  تدق  وهي  الحرب،  أيضاً  يرى  إنه  كما 

 ...»1982«
حكايات ترسم مالمح زمن على وجوه األطفال

الطفل ما يزال يستعيد كل هذه اللحظات، بعد كل 
هذه السنوات التي اقتربت من أربعة عقود، يقف 
أول  ينسى  ولن  لم  ولكنه  الكهولة،  أبواب  على 
تجربة حب، المخرج يحكي عن نفسه وذكرياته، 
من خالل مشاعر بكر، كل تفاصيل األطفال في 
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طارق ال�صناوي

tarekelshinnawi@yahoo.com

اأغاين غرام وانتقام!

في الذكرى المئوية لفريد شوقي قررت ابنته المنتجة ناهد فريد شوقي أن تبوح 
بأحد أسرار)الملك( كما كانوا يلقبونه في الوسط الفني، السر هو أن بين فريد وهدى 
سلطان عالقة حب لم يضع الطالق كلمة النهاية لها، تحولت إلى صداقة، ظلت قائمة 

حتى رحيل فريد عن الحياة، الذي سبق هدى للعالم اآلخر بنحو ثمانية أعوام.
الشفرة الخاصة بينهما أغنية )إن كنت ناسي أفكرك( التي رددتها هدى في فيلم 
)جعلوني مجرماً( اشتركا في بطولته عام 1954، قبل رحيل فريد بعامين وتحديداً 
1996 أقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تظاهرة خاصة احتفاالً بمئوية السينما 
المصرية، عرفت مصر السينما في توقيت مواٍز للعالم، يومها غنت هدى سلطان على 
المسرح )إن كنت ناسي أفكرك(، وكانت السيدة سهير ترك زوجة فريد متعها الله 
بالصحة والعافية بين الحاضرين، ورغم ذلك تقدم فريد شوقي إلى خشبة المسرح، 

ووضعت هدى يدها على كتفه، وهي تغني وسط تصفيق الجمهور.
عماد حمدي  غيرة  مثالً  الفني،  الوسط  داخل  العالقات  وثقت  األغاني  العديد من 
الزائدة، كانت السبب وراء إصرار شادية على طلب الطالق، والذي تحول إلى أغنية 
)حكايتي كانت وياك حكاية(، شادية ظلت وحتى رحيل عماد هي الصديقة األقرب 
إليه. فريد األطرش، كان أيضاً بين الذين أحبوا شادية، كان من المفترض أن ينتهي 
الحب إلى زواج، حياة فريد الصاخبة دفعت شادية لالنسحاب في اللحظات األخيرة، 
وكتب له صديقه األقرب الشاعر الغنائي مأمون الشناوي أغنية )حكاية غرامي حكاية 
نهاية الحب. شادية هي الفنانة الثانية على  طويلة( التي تروي قصة الحب وأيضاً 
وعندما  العمر(  )حبيب  لها  وغنى  األولى هي سامية جمال  العاطفية،  فريد  خريطة 
اختلفا، وجه لها رسالة غاضبة في أغنية )أنا كنت فاكرك مالك / أتاري حبك هالك(. 
على  كانا  الزوجين،  بين  الصلح  في  أساسياً  دوراً  لعبت  التي  األغاني  أشهر  ومن 
السيدة  قلبك وحداني(، كانت  الود عليه ونسيك وفات  )قالولي هان  الطالق  أعتاب 
نهلة القدسي قد شعرت بالغيرة والغضب بسبب موقف جامل فيه عبد الوهاب إحدى 
معجباته، وعلى الفور كتب الشاعر أحمد رامي تلك الكلمات، رق قلب نهلة وسامحت 

بعدها عبد الوهاب.
 بينما كان زياد رحبانى قد كتب كلمات لحنها وأسمعها إلى عمه منصور رحباني، 
في أعقاب رحيل عاصي، أعجب منصور باللحن وكتب كلمات على األنغام تعبر عن 
فقدانه شقيقه عاصي )سألوني الناس عنك ياحبيبي /كتبوا المكاتيب وأخدها الهوا / 

بيعز علي غني ياحبيبي /وألول مرة ما منكون سوى(.
في إحدى التسجيالت التي أجريتها مع الموسيقار الكبير كمال الطويل روى لي أن 
أغنية عبد الحليم حافظ )على قد الشوق( توثق حكاية حب مستحيلة عاشها الطويل، 
عندما رأى فتاة حسناء على شاطئ باإلسكندرية، غازلها قائالً: )على قد الشوق إللى 
في عيوني يا جميل سلم(، وفي طريق عودتهم قال له عبد الحليم إنها تصلح كمطلع 
ألغنية وتواصال مع الشاعر محمد علي أحمد، فأكمل )أنا يا ما عيوني عليك سألوني 
وياما بتألم(، وبسبب النجاح الطاغي لألغنية تم إنتاج أول أفالم عبد الحليم )لحن 

الوفاء(، بينما قصة الحب، لم تكتمل، ولم يشاهد الطويل أبداً ملهمته مرة أخرى!

أكشن
المدرسة عايشناها، وهو ما حرص عليه المخرج 
مدركاً أن أهم عنصر ال يمكن التفريط فيه هو 
يتطرق  ال  حتى  األطفال،  تلقائية  على  الحفاظ 
الكاميرا،  أمام  يمثلون  بأنهم  اإلحساس  إليهم 
ولهذا يجعل الحوار عفوياً، يعبرون مباشرة عما 
التصوير  مقتضيات  متجاهلين  بداخلهم  يعتمل 
والحركة، وهو  الكلمة  على  قيوداً  يفرض  الذي 
عن  يعبر  الفيلم  تحقيقه،  في  المخرج  نجح  ما 
الحب النقي، ولهذا فهو أيضاً يحافظ على هذا 
النقاء، الذي برع في تقديمه للطفل مجيد الذي 
الحب  رسائل  يكتب  فهو  وسام،  دور  يؤدي 
ليس  بالطبع  وهو  بسيطة،  إشارات  ويرسم 
حباً، ولكنه بمشاعر طفل كان يتصوره أنه هو 
لبكي دور  نادين  اللبنانية  الفنانة  تؤدي  الحب، 
المدرسة، نادين نعرفها كواحدة من أفضل من 
تعددت  العربية،  الساحة  في  اإلخراج  مارسوا 
الجوائز التي نالتها عالمياً، هذه المرة تقف فقط 
في  مدرسة  دور  تؤدي  كممثلة،  الكاميرا  أمام 
أدوار مجيد  الذين يؤدون  األطفال  الفصل، مع 
وعماد وجوانا وعبير. القصف ال يقتل المشاعر، 
إنسانية  مشاعر  فتلك  والخوف  بالهلع  نصاب 
إنقاذ  عن  بالمسؤولية  اإلحساس  ظل  ولكن 

األطفال،مسيطرا على المدرسة.
والقوات  الطائرات  وأزيز  الرصاص  أصوات 
تتحرك متجهة للقسم الغربي من بيروت الذي 
قسمته الحرب األهلية طبقاً للديانات والطوائف، 
يستطيع  ال  أنه  إال  الحدث  قسوة  برغم  الطفل 
عليه  تتفوق  ويسعى حتى  يوقف مشاعره،  أن 
الطفلة التي يحبها بينما هي تميل بحكم تكوينها 
نرى  الدائرة  تكتمل  وحتى  وكالعادة  لالنعزال، 
البطل مثلما نشاهد في عشرات  الطفل صديق 
األفالم وأيضاً لدينا الطفلة الشريرة التي تكره 
صورة  يعكسون  الكبار  البطلة،  على  وتحقد 
أخرى للصراع بين الشعب وموقفهم مع الجيش 
اللبناني، البوصلة السياسية تفسد عالقة الكبار 
ويحاول  المشاعر،  وتتحطم  عليها  وتنعكس 
سليمان،  رودريج  دوره  يلعب  الذي  المدرس 
أن يصل إلى قلب نادين لبكي وكأنهما تنويعة 

أخرى يقدمها الكبار، على براءة حب األطفال.
وتأتي  المدرسة  داخل  المواقف  وتتعدد 
المنطقة  تلك  عن  بعيداً  الطلبة  ترحيل  لحظة 
تتكئ  لمحة سينمائية  المخرج  وُيقدم  الملتهبة، 
السينمائي،  التعبير  في  الكارتوني  الرسم  على 
ويتواصل الزمن على الشريط السينمائي وحتى 
اآلن لنكتشف أن بيروت، وما يمر بها من أحداث 
هي معين ال ينضب أبداً لخيال المبدعين، فهي 
كانت وما تزال، تواجه التحدي بكاميرا مبدعيها.
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الطبيعة  على  باإلطاللة  السياح  من  عدد  يرغب 
الجميلة والمعالم السياحية التاريخية والحديثة من 
أعلى، وهذا ما يجدونه في ركوب المناطيد السياحية 
من  بانورامية  وإطاللة  ممتعة  تجربة  تشكل  التي 

السماء على األرض.
الدول  من  عدد  في  السياحية  المناطيد  وتتوفر 

العربية واألجنبية، ومن أبرزها:

اإلمارات 
العربية  اإلمارات  دولة  في  للسياح  تتوفر 
في  وتحديداً  السياحية،  المناطيد  خدمة  المتحدة 
إمارة دبي التي توجد فيها شركات سياحية خاصة 
والخارجيين رحالت  الداخليين  للسياح  تنظم  عدة 

اإعداد: �شايل اأبو فار�س

ركوب المنطاد فوق صحراء دبي. ويعمل في هذه 
الشركات فريق عمل متخصص ومحترف وصاحب 
مريح  بشكل  بالمناطيد  الطيران  مجال  في  خبرة 
الخدمات  لتقديم  مماثل  وفريق  السماء،  في  وآمن 

لهم على األرض.
أماكن  من  السياح  بنقل  الشركات  هذه  وتقوم 
إقامتهم في الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات 
صحراء  في  المناطيد  إقالع  أماكن  إلى  السياحية 
في  ومريحة  حديثة  حافالت  بواسطة  وذلك  دبي، 
رغبتهم  بحسب  الغروب  قبل  أو  الباكر  الصباح 

المسبقة. 
وبعدما يصعد السياح إلى المنطاد، يبدأ المنطاد 
باالرتفاع في سماء دبي ليصل إلى علو نحو 1350 

متراً فوق مستوى سطح األرض، فيستمتع السياح 
من  الشمس  وغروب  لشروق  الجميلة  بالمشاهد 
خلف الجبال والكثبان الرملية الصحراوية، وبرؤية 
قطعان من المها العربية والغزالن والجمال تجول 

وترعى تحتهم.
من  جانب  كل  على  مدرب  صقر  تثبيت  ويتم 
المنطاد  وصول  وعند  السياحي،  المنطاد  جوانب 
إلى ارتفاع محدد فوق مستوى األرض، يتم إطالق 

الصقور لتقدم عروض طيران مسلية للسياح.
وبعد فترة من الوقت نحو ساعة أو أكثر، يهبط 
لكل  دبي  صحراء  في  محدد  مكان  في  المنطاد 
شركة، حيث يقوم السياح برحلة سفاري بسيارات 
الدفع الرباعي، ثم يصلون إلى مخيم سياحي يقدم 

»المناطيد«.. 
إطاللة سياحية من السماء
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والعربية  المحلية  والمشروبات  المأكوالت  لهم 
وعصرية،  تراثية  فنية  وعروضاً  واألجنبية، 
ويطلعون على كيفية بناء المخيم من المواد الطبيعية 
مثل الحجر والخشب وشعر الماعز، ويتعرفون على 
مهن تقليدية يمارسها عدد من الحرفيين، ويمكنهم 
أن يشتروا هدايا تذكارية لهم وألسرهم ومعارفهم.

السعودية 
العربية  المملكة  داخل  من  للسياح  يمكن 
بتجربة  الراغبين  من  خارجها  ومن  السعودية 
حيث  العال  منطقة  إلى  التوجه  المناطيد  سياحة 
يقام مهرجان المناطيد في موسم شتاء طنطورة، 
فيشاهدون الطبيعة الجميلة للمنطقة عبر إطاللة من 

السماء.
يمكنهم  األرض،  إلى  بالمنطاد  يهبطون  وعندما 
التي  والفنية  والثقافية  التراثية  الفعاليات  حضور 
تنظم خالل مهرجان شتاء طنطورة، والمستوحاة 
من تراث منطقة العال التي تعتبر موطناً لآلثار في 
من  للعديد  وملتقى  العربية  الجزيرة  شبه  شمال 
للسياح  يمكن  كما  العصور.  مر  على  الحضارات 
فنانون  يحييها  غنائية  مسائية  حفالت  حضور 
عرب وأجانب مشهورون أو فرق موسيقية عربية 

وأجنبية مشهورة.

مصر 
جمهورية مصر العربية هي من الدول المشهورة 

عربياً وعالمياً بسياحة المناطيد، وتحديداً في مدينة 
العالمية  السياحة  منظمة  اختارتها  التي  األقصر 
عام  العالم  في  الثقافية  للسياحة  عاصمة  لتكون 
عالمي  مناطيد  مهرجان  فيها  يقام  والتي   ،2016

يشارك فيه سياح من مختلف أنحاء العالم.
مدينة  في  اليومية  المناطيد  رحالت  وتنظم 
األقصر عدد من الشركات السياحية الخاصة، حيث 
األقصر  لمدينة  الجميلة  المناظر  السياح  يشاهد 
ومجرى نهر النيل وما على جانبيه من آثار قديمة 

مثل معابد ومقابر الفراعنة. 
يمكن  األرض،  على  بالمنطاد  الهبوط  وعند 
للسياح زيارة طريق »الكباش« أو طريق »المواكب 
متر،   2700 طوله  يبلغ  والذي  القديمة«،  المصرية 
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ويربط بين معبدي الكرنك واألقصر، والذي حول 
المفتوح  المتحف  يشبه  ما  إلى  األقصر  مدينة 

واألكبر من نوعه في العالم.
»الحنطور«  عربات  ركوب  للسياح  يمكن  كما   
للتجول بين المعبدين أو داخل األسواق التاريخية 
الحمير  ركوب  يمكنهم  وكذلك  للمدينة،  الشعبية 
والخيول والجمال في جوالت سياحية بين الحقول 
إلى  باإلضافة  المدينة،  في  والمنازل  والمزارع 
والسفن  والزوارق  الشراعية  بالمراكب  الرحالت 
مدينتي  بين  ما  النيل  نهر  في  والكبيرة  الصغيرة 

األقصر وأسوان.
لبنان

توجد شركة خاصة  اللبنانية،  الجمهورية  وفي 
تنطلق من منطقة  للسياح،  بالمنطاد  تنظم رحالت 
بلدة  فوق  وتمر  ذبيان  كفر  بلدة  بمرتفعات  وردة 
حدود  إلى  وتصل  لبنان،  جبل  محافظة  في  فاريا 

محافظة البقاع. 
ويمكن لمن يرغب من السياح تعلم قيادة المنطاد 
من خالل دورة تدرييبة في ناٍد متخصص متعاون 

مع الشركة. 
ومن الطريف أن عدداً من السياح خصوصاً من 
اللبنانيين كان يتقدم لخطوبة حبيبته خالل الرحلة 
قد  يكون  بعدما  المنطاد بشكل مفاجئ، وذلك  في 

رتب ذلك مسبقاً مع إدارة الشركة.

سويسرا 
من أشهر أماكن سياحة المناطيد في سويسرا 
عن  متراً   1050 ترتفع  التي  غشتاد  قرية  هناك 

مستوى سطح البحر، والتي يتحدث سكانها اللغتين 
األلمانية والسويسرية، والتي يقصدها السياح من 
المنطاد  من  يشاهدون  حيث  العالم،  دول  مختلف 
الطبيعة الجبلية الجميلة للقرية، والمزارع، ومصانع 
وهي  األبقار  وقطعان  واللحوم،  واألجبان  األلبان 

ترعى تحتهم، ومنتجعات التزلج الشتوية. 
يمكن  األرض،  على  المنطاد  من  الهبوط  وعند 
للسياح اإلقامة في أكواخ خشبية أو فنادق أو شقق 
التقليدية،  الحرفية  الفنون  مراكز  وزيارة  فندقية، 
في شارع  التجارية  والمحال  والمطاعم  والمقاهي 
برومنود، وشالالت لينك، وبحيرة الونين، وجبلي 

إيجلي وميلسون، وقلعة جريير.
على  الدراجات  ركوب  ممارسة  يمكنهم  كما 
والتزلج  الجبال،  وسط  والسير  ساني،  نهر  طول 
بيرنيز  منطقة  في  التزلج  ومسارات  حلبات  على 
أوبرالند،، والطيران الشراعي وبالمظالت، وركوب 
التلفريك الذي يؤدي إلى أعلى قمة جبلية في القرية 

وهي قمة جالسير الثلجية.

أمريكا 
ومن الدول المشهورة بسياحة المناطيد الواليات 
مدينة  فيها  المواقع  أبرز  األمريكية، ومن  المتحدة 
ينظم  والتي  مكسيكو،  نيو  والية  في  ألباكركي 
فيها مهرجان دولي للمناطيد ن يشارك فيه سياح 
والذين  األخرى،  الدول  من  عدد  ومن  أمريكا  من 
وهو  الفييستا«،  »تحدي  مسابقة  في  يتنافسون 
عبارة عن لعبة يحاول فيها ركاب المناطيد إنزالها 
سباق  وفي  المعين،  الهدف  إلى  مكان  أقرب  في 
المناطيد  بطيران  الخاص  الغاز«  بالونات  »تحدي 
في  الفائز  والمنطاد  إطالقها  بعد  طويلة  لمسافات 
السباق هو الذي يصل إلى أبعد مسافة وقد وصلت 
األمريكي  الشرقي  الساحل  إلى  المناطيد  بعض 
وكندا، ومسابقة »رحلة الصعود الجماعي العالمي« 
حيث يرتفع ركاب المناطيد من كل الدول المشاركة 
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فوق مستوى سطح األرض في انطالقة واحدة وهم 
بدولهم  الخاص  الوطني  النشيد  ويغنون  يعزفون 

ويلوحون بأعالمها الوطنية.
للسياح  يمكن  التي  السياحية  الوجهات  ومن 
المناطيد،  من  هبوطهم  بعد  ألباكركي  في  زيارتها 
هناك: تلفريك ترام سانديا بيك، ومنطقة آثار بترو 
والمتاحف  الحيوانات،  وحديقة  الوطنية،  غلف 
الطبيعية والتاريخية والعلمية، والمتنزهات، ومركز 
حيث  وغيرها..،  األصليين،  للهنود  الثقافي  بيوبلو 
يحصلون على المتعة والتسلية والفائدة من زيارة 

هذه الوجهات. 

أستراليا
إلى  المناطيد  ركوب  هواة  من  السياح  يتوجه 

يارا«  »وادي  منطقة  إلى  ومنها  ملبورن،  مدينة 
من  فينطلقون  أستراليا،  في  الوديان  أجمل  أحد 
التالل  ويشاهدون  بالمنطاد،  برحلة  الوادي  هذا 
من  وقطعان  يارا  ونهر  العنب  وكروم  الخضراء 
ملبورن  مدينة  فوق  ويصلون  الكنغر،  حيوان 
ليزوروا  فيها  يهبطون  ثم  فوق،  من  فيشاهدونها 
االتحاد  ميدان  مثل:  فيها،  السياحية  األماكن  أبرز 
الذي توجد فيه شاشة عرض كبيرة، ومسارح في 
الهواء الطلق، ومعارض للفنون، وعروضاً وحفالت 
ومقاهي.  ومطاعم  ومتاحف،  مباشرة،  موسيقية 
برونزويك  التجول في شوارع  للسياح  يمكن  كما 
أو  والشراب  الطعام  لتناول  وجلينفيري  وليجون 
التذكارات والهدايا لهم وألسرهم  للتسوق وشراء 
ومعارفهم، وكذلك يمكنهم زيارة مالعب كرة القدم 

ونوادي  وان  فورموال  سباق  وميدان  والكريكيت 
الخيول.

نصائح 
ينصح عدد من المختصين والمجربين للسياحة 

بالمناطيد السياح باألمور التالية: 
- ارتداء مالبس مريحة وإذا كانت الرحلة عند 
غروب الشمس، فإن ارتداء سترة سيكون ضرورياً 

ألن درجات الحرارة تتدنى بعد الغروب.
إن  حيث  الرأس،  على  خوذة  أو  قبعة  ارتداء   -
وشعالت  إجماالً،  صغيرة  المنطاد  سلة  مساحة 
المنطاد تشع الحرارة نحو أسفل، لذلك فإن وقاية 

الشعر والرأس من الحرارة ضرورية.
ألن  رياضي  حذاء  أو  مريح  حذاء  ارتداء   -
صعباً  يكون  المنطاد  سلة  من  والنزول  الصعود 
أو  عادي  لحذاء  السائح  ارتداء  في  مريح  وغير 

رسمي أو ارتداء السائحة للكعب العالي.
- التقيد بارشادات السالمة العامة التي يعطيها لهم 
فريق عمل الشركة المنظمة للرحلة السياحية بالمنطاد 

سواء عند الصعود والنزول من المنطاد أو داخله.
- االنتباه بشكل دائم داخل المنطاد لمرافقيهم 
تصرف  بأي  يقوموا  ال  حتى  األطفال  خصوصاً 

يؤثر على سالمتهم وسالمة اآلخرين.
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أبوظبي  اللوفر  لمتحف  زوار 
يستمتعون تحت ضوء القمر بجولة 
المتحف  الكاياك في محيط  بقوارب 
هندسته  جوانب  على  للتعرف 

المعمارية الفريدة.

لويس   1 الفورميوال-  سائق 
مرسيدس  فريق  من  هاملتون 
الكبرى  الجائزة  بسباق  فوزه  بعد 
في  السابعة  للمرة  البريطانية 

سلفرستون.

 أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت ينتظر 
الخلف  في  تبدو  فيما  اإلسعاف  وصول 

صوامع القمح التي دمرت بالكامل. 
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إلى  دبي  مطار  من  عاجلة  إنسانية  مساعدات  تحميل 
ضحايا تفجير بيروت. 

متجر للمشغوالت الذهبية في دبي حيث سجل المعدن 
األلفي  تجاوز  قياسياً  مستوى  الماضي  الشهر  األصفر 

دوالر لألونصة.

صاروخ 
فالكون 9 الذي 
أطلقته »سبيس 

إكس« األمريكية 
إلى الفضاء حامالً 
مجموعة عاشرة 

من األقمار 
الصناعية تضم 

57 قمراً صناعياً 
لالتصاالت.
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أول  أجرت  التي  اكس  سبيس  لشركة  ستارشب  الفضاء  مركبة   
إيلون ماسك  التي يملكها  الشركة  لها بنجاح، وتأمل  تحليق تجريبي 

تسيير رحالت إلى الفضاء في المستقبل القريب. 

ببدء  يحتفلون  اإلمارات  في  النووية  للطاقة  براكة  محطة  في  فنيون 
عملية  بدأت  العربي حيث  العالم  في  النووية  للطاقة  مفاعل  أول  تشغيل 

االندماج النووي في واحد من المفاعالت األربعة في المحطة. 

طيور النحام 
)الفالمنجو( أثناء مكوثها 

في محمية الوثبة لألراضي 
الرطبة في أبوظبي حيث 

كشفت هيئة البيئة - 
أبوظبي عن نجاح طائر 

الفالمنجو الكبير في 
التكاثر مرة أخرى في 

المحمية.
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نزهة

العدد 597 سبتمبر 2020

نزهة

الكلمات المتقاطعة
سودوكو

تراثيــــــات:
 - امرأة فقيرة كانت تصنع كل يوم عجينة ُتستخدم في سد التصدعات والشقوق في 
مراكب الصيادين والتجار مقابل دينار تبتاع به طعاماً لصغارها، وذات يوم صنعت العجينة 
تبكي وتندب حظها  المرأة  أخذت  بها  بطائر يخطفها ويطير  وإذا  الشاطئ  إلى  بها  وذهبت 
وأسرعت إلى حكيم القرية وقالت له: هل ُيرضي الله ما حدث؟ فقال لها: أنت ال تعرفين حكمة 
الله وال تدبيره لألمور والله ليس بظالم وحنون أكثر مما تتخيلين. وإذ بطرق شديد على الباب 
ودخل عشرة أشخاص يهللون ويحمدون الله يا حكيم لقد نجانا الله من موت محقق فقال: 
ما حدث معكم؟ فتكلم أحدهم نحن عشرة تجار وكنا اليوم نستقل مركبنا وفي عرض البحر 
تصدعت وبدأ الماء يتسرب إلى داخلها فكدنا نغرق وصرخنا إلى الله أنقذنا يا رب وسيعطي 
كل واحد منا مئة دينار للفقراء والمساكين، وإذ نفاجأ بطائر يحمل بيده عجينة ألقاها علينا 
ونجونا، وها هي األلف دينار أعطها للفقراء فقال الحكيم: الله اشترى منك العجينة بألف دينار 

بدالً من دينار خذيها واذهبي أطعمي صغارك.

قالوا:
-القلق ال يغير أي شيء لكن الثقة بالله تغير كل شيء.

- ليرتاح عقلك وقلبك تأكد أنه ال يوجد خير في شيء أخذه الله منك.

 ابتسامات: 
- األول: أرى أنك تكتب شيكاً لمن سترسله؟

الثاني : سأرسله إلى أختي بمناسبة عيد ميالدها.
األول: ولكنك لم توقعه!

الثاني: ال أريد أن تعرف من أرسله لها.

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

5- أمير النحل.
6- سارق- قّسم- تسكن بعد حده.

7- مقاييس »م«.
8- اتقى الشيء- مناخ- سكوت.

9- الطريق الواسع- فرار.
10-يكاتبنا - عائش.

أفقياً:
1- موسيقار وملحن لبناني راحل.
2- تجوب البحار- مجاور وقريب.

3- غير متعلم- مدينة فلسطينية.
4- نجيع- صفح- لمس بطرف اليد.

5- تعب - تسرع.
6- تقال على الهاتف- مصابيح السماء 

»م«.
7-منتمية.

وأعمال  ألسفار  تاريخي  كاتب   -8
الرسل- اختبره.

9- عجالت- لعب وسرور.
10-انخفاض المستوى - معاشي.

عمودياً:
1- ضيق العين- تامات.

2- صّر- أرشد- نقوي العالقة.
3- يرقد- أحكام العمل.

4- زي نسائي هندي.
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 سودوكو
شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مره في كل مربع كبير وفي كل  9 – 1الخانات باألرقام من  تمأل

 خط أفقي وعمودي
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 المفردات :

 أفقي :
 موسيقار وملحن لبناني راحل – 1
 مجاور وقريب –تجوب البحار  – 0
 مدينة فلسطينية –غير متعلم  – 3
 لمس بطرف اليد –صفح  –نجيع  – 4
 تسرع  –تعب  – 5
 مصابيح السماء)م( –تقال على الهاتف  – 6
 منتمية  -  7
 اختبره –سفار وأعمال الرسل أل تاريخيكاتب  – 8
 سرورلعب و –عجالت  – 9

 معاشي  –انخفاض المستوى  – 12
 عمودي :

 تامات – ضيق العين – 1
 نقوي العالقة –أرشد  –صّر  – 0
 إحكام العمل –يرقد  – 3
 زي نسائي هندي – 4
 أمير النحل – 5
 تسكن بعد حده –قّسم  –سارق  – 6
 مقاييس)م( – 7
 سكوت –مناخ  –اتقى الشيء  – 8
 فرار –الطريق الوسع  – 9

 عائش -يكاتبنا  – 12
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متاهة الكلمات

الفوارق

تتابع الحروف

تكتب مرادف ومعاني الكلمات حسب التسلسل الرقمي 
آخر حرف من كل كلمة يشكل الحرف األول للكلمة التالية:

1- 3 = لباس واٍق.
3- 6 = منيعة أمام األعداء.
6- 9 = وقف مؤقت للقتال.

9- 12 = صوت الحمام.
12- 13 = تخصك.

المربعات بشكل  الكلمات داخل  إعادة ترتيب  المطلوب   >
صحيح

قطار- أوساكا- براغ - أبوظبي- ظعن- دوالر- وعد- 
إثيوبيا- قوانين-موسكو- طوكيو.

12 فارقاً بين كلتا الصورتين.
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 تتابع الحروف
 

تكتب مرادف ومعاني الكلمات حسب التسلسل الرقمي آخر حرف من كل كلمة 
 يشكل الحرف األول للكلمة التالية

 = لباس واقي 3 – 1
 = منيعة أمام األعداء 6 – 3
 = وقف مؤقت للقتال 9 – 6
 = صوت الحمام 10 – 9

 = تخصك 13- 10

 

0202سبتمبر   
 

 

 

 

 بشكل صحيحالمطلوب إعادة ترتيب الكلمات داخل المربعات 

 قوانين –اثيوبيا  –عد و –دوالر  –ظعن  –أبو ظبي  –براغ  –أوساكا  –قطار 
 طوكيو  –موسكو 
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صحة

قطع الرباط الصليبي وعالجه

منتصف  في  األمامي  الصليبي  الرباط  يوجد 
تربط  مهمة  أربطة  أربعة  من  واحد  وهو  الركبة، 
ما بين عظمتي الفخذ والقصبة وتحافظ على ثبات 
والرباط  األمامي  الصليبي  الرباط  وهي  المفصل، 
الصليبي الخلفي والرباط الداخلي الجانبي والرباط 
الصليبي  الرباط  قطع  أن  إال  الخلفي.  الداخلي 
فريد  الدكتور  وذكر  شيوعاً.  أكثرها  هو  األمامي 
محمد الحسن أحمد طبيب ممارس عام في الخدمات 
الطبية- الشارقة، أن الرباط الصليبي األمامي الحبل 
يمسك طرفه العلوي بعظمة الفخذ وطرفه السفلي 
الصليبي األمامي  الرباط  القصبة. ووظيفة  بعظمة 
األساسية هي أن يمنع عظمة القصبة من التحرك 
لألمام بالنسبة لعظمة الفخذ أثناء الحركة. كما إنه 
زائدة  بصورة  الدوران  من  القصبة  عظمة  يمنع 
حول محور عظمة الفخذ. كما إن الرباط الصليبي 
األمامي يوقف فرد الركبة عندما تكون الرجل على 

استقامتها ويمنع فردها بصورة زائدة.

إصابات الرباط الصليبي األمامي
من  األمامي  الصليبي  الرباط  إصابات  وتعتبر 
أكثر اإلصابات الرياضية شيوعاً، وعادة ما تحدث 
التي  الرياضات  في  خاصة  مالعب  كإصابات 

تستلزم تغيير االتجاه بصورة مفاجئة أثناء الجري 
والسلة.  القدم  كرة  في  المراوغة  أثناء  يحدث  كما 
نتيجة  الصليبي  الرباط  إصابات  تحدث  قد  كما 
التواء  حدوث  أو  ارتفاع  من  السقوط  مثل  حادث 

بالركبة.  
من  أكثر  النساء  في  اإلصابة  حدوث  واحتمال 
بنحو  نفسها  الرياضة  يمارسون  الذين  الرجال 
اختالفات تشريحية  لوجود  8 أضعاف، نظراً   –  2
وهرمونية بينهما. كما إنه عند دراسة وضع القفز 
النساء  أن  ُوجد  والنساء  الرجال  في  والهبوط 
على  الشد  لزيادة  تؤدي  هبوط  وضعية  تستخدم 
الرباط الصليبي األمامي. هذا باإلضافة لعدم توازن 

قوة عضالت الفخذ األمامية والخلفية عند النساء.

تمزق في الرباط الصليبي األمامي
عن  ينتج  أنه  الحسن  فريد  الدكتور  وأضاف 
مفصل  ثبات  عدم  األمامي  الصليبي  الرباط  قطع 
الركبة خاصة مع الجري وتغيير االتجاه المفاجئ. 
وكثيراً ما يصاحب قطع الرباط الصليبي األمامي 
بالغضاريف  أو  الهاللية  بالغضاريف  حدوث قطع 
وإهمال  العظام.  سطح  تغطي  والتى  المفصلية 
المفصل  الى عدم ثبات  عالج هذه اإلصابة يؤدي 

والشعور بتيبس في مفصل الركبة وحدوث تمزق 
مرور  مع  الركبة  وخشونة  الهاللية  بالغضاريف 

الوقت.

الوقاية من إصابة الرباط الصليبي األمامي
من  العديد  هناك  إن  الحسن  الدكتور  يقول 
الرباط  إصابة  تجنب  على  تساعد  التى  العوامل 

الصليبي األمامي ومنها:
الفخذ  لتقوية عضالت  منتظمة  تمارين  عمل   -
األمامية والخلفية للحفاظ على توازن تلك العضالت.
الفخذين،  لعضالت  تقوية  تمرينات  عمل   -

الحوض وأسفل البطن.
- االهتمام بتعليم الرياضيين التقنيات المناسبة 

لوضع الركبة أثناء الجلوس والقفز والهبوط.
التى تكون األرض فيها غير  - تجنب المالعب 

مستوية وارتداء أحذية رياضية مناسبة.

التشخيص
بالفحص  الصليبي  الرباط  قطع  تشخيص  يتم 
السريري لركبة المريض واختبار مدى ثباتها عند 

محاولة تحريك عظمة القصبة لألمام.
سونار  عمل  يتم  وقد  الفخذ.  لعظمة  بالنسبة 

اإعداد: اأماين اليافعي
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> هل المرأة الحامل أكثر عرضة لإلصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد- 
19؟

- بما أن فيروس كوفيد- 19 يعتبر فيروساً جديداً، فإن العلماء ال يعرفون الكثير 
عنه، وإلى يومنا هذا ال توجد تقارير علمية تفيد ما إذا كانت النساء الحوامل أكثر 

عرضة للخطورة مقارنة بعامة الناس.
فإن  وفسيولوجية،  مناعية  تغيرات  يواجهن  الحوامل  النساء  ألن  ونظراً  ولكن، 
لذلك من  التنفسي.  الجهاز  التهابات  أكثر عرضة لإلصابة ببعض  ذلك قد يجعلهن 

الضروري عليهن اتخاذ مجموعة من االحتياطات لحماية أنفسهن من الفيروس. 
> كيف يمكن للمرأة الحامل أن تحمي نفسها من الفيروس؟

- يجب على النساء الحوامل أن يتخذن االحتياطات نفسها التي يتخذها األشخاص 
والقيام  أنفسهن  لحماية   .19 كوفيد-  فيروس  بعدوى  اإلصابة  لتجنب  اآلخرون، 

بالتالي:
غسل اليدين باستمرار، بالماء والصابون أو بمطهر كحولي. 

تجنب االتصال الوثيق ، واالبتعاد عن اآلخرين وتجنب األماكن المزدحمة.
تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك من دون غسل اليدين.

احترام قواعد النظافة التنفسية، وذلك بتغطية الفم واألنف بثنية المرفق أو بمنديل 
في حالة السعال أو العطس، ثم التخلص من المناديل المستعملة في سلة النفايات، 

وغسل اليدين مباشرة بعد ذلك.
االستمرار في اعتماد نظام غذائي صحي ومتوازن لتقوية جهاز المناعة.

ممارسة نشاط بدني منتظم.
النوم لمدة ال تقل عن 7 إلى 8 ساعات.

فيروس  عن  الكشف  الختبار  يخضعن  أن  الحوامل  النساء  على  يجب  هل   <
كورونا؟

عامة  مثل  الفحص  ومعايير  إجراءات  اتباع  الحوامل  النساء  على  يجب  نعم،   -
الناس حسب الحالة، وذلك عند ظهور األعراض التالية: )الحمى، الكحة وصعوبة في 

التنفس( يجب على النساء الحوامل إجراء الفحص على الفور.
> ما نوع الرعاية التي يجب توفيرها أثناء فترة الحمل والوالدة؟

- يحق لجميع النساء الحوامل، بمن فيهن النساء اللواتي تم االشتباه أو التأكد من 
إصابتهن بفيروس كورونا، الحصول على الرعاية الجيدة قبل وأثناء وبعد الوالدة. 
كما يجب على المرأة الحامل أن تلتزم وتواظب على إجراء فحوصات ما قبل الوالدة 

بانتظام، وذلك للتأكد من سير حملها بدون مشاكل. 
ويجب أن تكون طريقة الوالدة خاصة بحالتها الصحية، وتستند على معلومات 

ومؤشرات التوليد.

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

alyafi3@gmail.com

االشتباه والتأكد من إصابة المرأة 
الحامل بكوفيد- 19

ب
جوا

 و
ال

سؤ

د. فريد الحسن

من  للتأكد  للركبة  مغناطيسي  ورنين  للركبة 
التشخيص وللتأكد من عدم وجود إصابات أخرى 
هذه  يصاحب  أن  الشائع  من  إنه  حيث  بالركبة، 
اإلصابة حدوث تمزق بالغضروف الهاللي أو قرحة 

بسطح المفصل.

أضرار قطع الرباط الصليبي األمامي
عواقب عدم عالج قطع الرباط الصليبي األمامي 
مستوى  حسب  على  آلخر  مريض  من  تتفاوت 
ثبات  عدم  وأعراض  اإلصابة  ودرجة  نشاطه 
)خيانة( الركبة. فأغلب المصابين بقطع جزئي في 
الرباط الصليبي يتعافون بدون القيام بعملية الرباط 
الصليبي بعد فترة تأهيل تستغرق نحو 3 شهور. 
إال أن بعض المصابين بقطع جزئي قد يستمرون 
يحتاجون  وقد  الركبة،  ثبات  بعدم  الشعور  في 

لتدخل جراحي.
الصليبي  بالرباط  كامل  بقطع  المصابون  أما 
األمامي فتكون فرصة تعافيهم أقل بدون جراحة، 
ممارسة  من  تمنعهم  ما  عادة  اإلصابة  إن  حيث 
االتجاه  في  مفاجئاً  تغييراً  تتطلب  التى  الرياضات 
ثبات  بعدم  يشعر  بعضهم  إن  كما  الجري،  أثناء 
مثل  المعتادة  اليومية  النشاطات  مع  حتى  الركبة 
بمرور  تؤدي  للركبة  المتكررة  والخيانة  المشي 
الوقت إلى تلف الغضاريف الهاللية ما يؤدي إلى 

خشونة مبكرة بمفصل الركبة.

عالج إصابة الرباط الصليبي األمامي
يقول الدكتور فريد الحسن إنه إذا كانت اإلصابة 
الرباط  إصابة  عالج  يتم  ساعات(  )خالل  حديثة 
الصليبي بوضع كمادات ثلج على الركبة مع رفعها 
وإعطاء المريض أدوية مسكنة ومضادة لاللتهابات، 
ضاغط  رباط  ووضع  بالراحة  المريض  وينصح 
خفيف على الركبة واستخدام عكازات خالل األيام 

األولى بعد اإلصابة.
إلجراء  المريض  احتياج  مدى  تقييم  يتم  ثم 
جراحة  كانت  ما  وعادة  الصليبي،  الرباط  جراحة 
للمرضى  تتم  األمامي  الصليبي  الرباط  بناء  إعادة 
المصابين من سن المراهقة وحتى الثالثينيات من 
عمرهم ولكن األبحاث الحديثة أكدت أن مدى نشاط 
المريض ومواظبته على الرياضه هو عامل أهم من 
السن في تحديد المرضى الذين سيستفيدون من 
جراحة الرباط الصليبي األمامي حتى اذا كان عمر 

المريض ستين عاماً.
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تغذية

الماء  من  اإلنسان  جسم  من   %60 نحو  يتكون 
وفي دمه نحو 90% من الماء، ونحو 71% من سطح 
الكوكب مغطى بالمياه، ربما تكون طبيعة المياه في 
كل مكان هي التي تعني أن شرب كمية كافية من 
العديد  ليس على رأس قوائم أولويات  الماء يومياً 
والوظائف  للكلى  ضروري  هو  بينما  الناس  من 

الجسدية األخرى.
ومقدار  لتنظيم  متطوراً  نظاماً  جسمك  ويمتلك 
الشرب وعند انخفاض   إجمالي المحتوى المائي إلى 

مستوى معين، يبدأ العطش.
الماء  تناول  زيادة  معينة  ظروف  تتطلب  قد 
أهمها في أوقات التعرق المتزايد، ويشمل ممارسة 
الرياضة والطقس الحار خاصة في المناخ الجاف 
إلى  باإلضافة  الطبيعية،  الرضاعة  أثناء  وأيضاً 
العديد من حاالت المرض مثل القيء واإلسهال، قد 
الماء  إلى مراقبة مدخولهم من  السن  كبار  يحتاج 
بوعي ألن آليات العطش يمكن أن تبدأ في حدوث 

خلل في الشيخوخة.
األعراض المبكرة للجفاف يمكن أن تكون طفيفة، 
للحياة،  ومهددة  شديدة  أو  العطش،  زيادة  مثل 
اعتماداً على مدى الجفاف، وتلك األعراض المبكرة 
هي العطش وتقليل إخراج البول وقتامة لون البول.
مع تقدم الجفاف، تتطور أعراض أخرى، بما في 
ذلك فم جاف، الدوار، تشنجات العضالت والخفقان.

اإعداد: ندى زهري الأديب 

مديرة اإدارة التغذية املجتمعية - م�شت�شفى توام

كمية الماء الواجب شربها في اليوم
يفقد الماء باستمرار من الجسم بشكل أساسي 
اآلراء  من  العديد  هناك  والعرق.  البول  طريق  عن 
المختلفة حول كمية الماء التي يجب أن تشربها كل 
بثمانية  الصحية  السلطات  ما توصي  وعادة  يوم، 
أكواب سعة ) 230 مل(، ولكن هذا يعتمد على الفرد 

وتأثير العوامل )الداخلية والخارجية(. 
غالبية  على  اإلرشادات  هذه  تنطبق  أن  ينبغي 

األشخاص:
- عندما تشعر بالعطش، اشرب.

- توقف، عند الشعور بعدم العطش.
- أثناء الحرارة العالية وممارسة الرياضة، تأكد 

من شرب ما يكفي لتعويض السوائل المفقودة.

الطاقة  مستويات  على  الماء  تناول  تأثير 
ووظيفة الدماغ

أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على النساء 
التمرين  بعد    %1.36 بنسبة  السوائل  فقدان  أن 

أضعف المزاج والتركيز وزاد تواتر الصداع.
ضع في اعتبارك أن 1% فقط من وزن الجسم 
هو قدر كبير إلى حد ما، يحدث هذا بشكل أساسي 
الجفاف  يؤثر  أن  ويمكن  كثيراً،  تتعرق  عندما 
المعتدل سلباً على األداء البدني ما يؤدي إلى تقليل 

القدرة على التحمل.

المشاكل  منع  على  الماء  تناول  زيادة  تساعد 
الصحية مثل: اإلمساك، السرطان إذ أظهرت بعض 
الدراسات أن الذين يشربون المزيد من الماء لديهم 
والقولون  المثانة  بسرطان  لإلصابة  أقل  خطر 
والمستقيم رغم أن دراسات أخرى ال تجد أي تأثير، 
يقلل من خطر اإلصابة بحصوات الكلى، قد يساعد 

في ترطيب البشرة وتقليل حب الشباب.

كإجمالي  األخرى  السوائل  احتساب  يتم  هل 
المستهلك؟

يقال إن المشروبات التي تحتوي على الكافيين 
مثل القهوة أو الشاي ال تساعدك على الترطيب، ألن 
الكافيين مدر للبول، في الواقع، تظهر الدراسات أن 
التأثير المدر للبول لهذه المشروبات ضعيف جداً 
كاللحوم واألسماك  الماء  تحتوي  األطعمة  ومعظم 
وأهمها  والخضراوات  الفواكه  وخاصة  والبيض، 
فى المحتوى المائي البطيخ: 92%، الفراولة: %91، 
 %88 البرتقال:   ،%89 الخوخ:   ،%90 كانتالوب: 
 ،%95 الخيار:   ،%91 الدسم:  من  الخالي  الحليب 
الخس: 96%، المرق والحساء: 92%، كوسة: %94، 
الكرفس 95%، زبادي غير منكهة: 88%، الطماطم: 
94%، الفليفلة: 92%، القرنبيط:92%، الملفوف: %92، 
95%، جبن  الهند:  88%، ماء جوز  الجريب فروت: 

قريش: %80.

الماء.. سر الصحة
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قراءاتقراءات

يتضمن الكتاب قراءة لعدد من الظواهر الكبرى التي تِسُم العالم المعاصر بما يسّميه المؤلف: 
»الحداثة السائلة«. المحور الرئيس لتلك الظواهر هو الشأن األخالقي الذي ينظر إليه الكتاب من 
زاوية تأّثره بسيطرة االستهالك في عالم سريع التغير على المستويات كافة، فاألخالق في عالم 
التي عرفناها في فترات سابقة، آخرها ما يسّميه  االستهالك سائلة، أو فاقدة للثبات أو الصالبة 

المؤلف: )عصر الحداثة الصلبة(، أي حداثة التنوير. 
التقليدية  الحواجز  وتفقد  السياسية،  الحدود  والهوّيات وتسيل  القيم  تتغير  السيولة  عالم  وفي 
الربح  عن  البحث  أو  المهاجرين،  تحرك  أو  المال،  رأس  تدفق  من خالل  وأهميتها؛ سواء  تأثيرها 

السريع، في شبكات االتصال أو غير ذلك من مظاهر السيولة.
ويعد هذا الكتاب واحداً مما يمكن تسميته بالسلسلة التي خصصها المؤلف »لتشريح« المشهد 
يبحث  السائلة«  و»الحداثة  السائلة«  و»الحياة  السائل«  و»الحب  السائلة«  »األزمنة  فبعد  العالمي، 
للعصر الذي نعيشه  موضع األخالق في الحداثة السائلة والحياة االستهالكية التي صارت نمطاً 

وسمة واضحة له.
إذ  إليه حال سكان األرض؛  آل  ما  أن يشرح  الستة  الكتاب  امتداد فصول  المؤلف على  يحاول 
أصبحت الحياة استهالكية ومستهلِكة في آن معاً؛ فلكي نجاري ركب »الحضارة«- بمفهومها الضيق 

االستهالكي - ال بد أن نستنزف أنفسنا وطاقاتنا حتى نشعر بالرضا.

اكتشف فاسكو داغاما الطريق البحري من البرتغال إلى الهند عام 1498 ويعّد هذا الحدث وما 
تزامن معه من أحداث كبرى نقطة تحول هائلة أدت إلى نشوء إمبراطوريات أوروبية عظمى، كما 
أدى إلى إحداث ثورة في التجارة؛ إذ إنه وقبل هذا االكتشاف ظلت التجارة البحرية من الهند وعبر 
الطرق التجارية في الخليج والبحر األحمر في سيطرة العرب تماماً، وقد نجح العرب منذ زمن بعيد 
في المحافظة على تلك العالقات التجارية المربحة، وكان البحارة البارزون آنذاك من أبناء ُعمان 

واإلمارات الساحلية.
الوجود  الهند، وصفحات من  لطريق  داغاما  اكتشاف  الكتاب صورة مفصلة عن وقائع  ويقدم 
البرتغالي في منطقة بحر العرب وخليج ُعمان، وأرض اإلمارات واليمن، وما زالت القالع والحصون 
التاريخ، وقد استهدف األرشيف الوطني من هذا الكتاب رفد  األثرية البرتغالية شاهدة على ذلك 
الباحثين في تاريخ منطقة الخليج العربي بمواد أولية تستند إلى كتاب المؤرخ البرتغالي غاسبار 
كورّيا الذي أمضى غالبية حياته في الهند البرتغالية، ودّون كتابه هذا ليكون أقدم مصدر لتاريخ 

البرتغاليين في آسيا.
يتألف الكتاب من 39 فصالً غطت رحالت داغاما الثالث إلى الهند ما بين عام 1497 - 1526، وتم 

تعزيز الكتاب بعدد من الصور والخرائط القديمة لداغاما ورحالته.

رحالت فاسكو داغاما البحرية الثالث إلى الهند ومدة حكمه بها

الناشر: األرشيف الوطني، أبوظبي، 2017، 325 صفحة 

تاأليف: غا�شبار كورّيا

ترجمة: د. اأحمد اإيب�س 

األخالق في عصر الحداثة السائلة

الناشر: مشروع كلمة للترجمة - دائرة الثقافة والسياحة، أبوظبي، 2016، 333 صفحة. 

تاأليف: زيغمونت باومان

ترجمة: �شعد البازعي، وبثينة البراهيم
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علوم و تكنولوجياعلوم و تكنولوجيا

المأهولة  »دراجون«  الفضاء  مركبة  تكن  لم 
نقل  على  لكنها ستعمل  العالم،  تغيير  إلى  تسعى 

البشرية بعيداً عن األرض بتكلفة أرخص.
كانت أصداء تلك األهداف واضحة فأول انطالق 
عام  في  طاقمها جرى  مع  أبولو  الفضاء  لسفينة 
1968 التي تصادف أنها كانت سنة انتخابات في 
التي كانت تعاني بسبب عملية  المتحدة  الواليات 
وانقسام  خارجية  وحرب  عنف  وأحداث  اغتيال 

داخلي.
بقي برنامج أبولو مجرد إلهام لآلخرين وإظهار 
لما يمكن للدولة أن تقوم به، ويقول رالف أبيرناثي 
أفضل  كان  حدث  »ما  إنسان:  حقوق  زعيم  وهو 
هذا  كان  لقد  اإلنسان«  به  قام  نبيل  مشروع 
والذي  وتأثيراً،  شجاعة  األكثر  الحركة  البرنامج 
أكد على أولويات الدولة التي تحتاج إليها لتحسين 

مستوى فقراء شعبها.
خطوة  وفي  الماضي،  مايو  من  الثالثين  في 
لها مثيل منذ عقد  يكن  لم  برحلة فضائية  تتعلق 
أو أكثر أطلق الصاروخ فالكون 9 كبسولة فضائية 
فلوريدا  قاعدة  جديدة، وهي »كرو دراجون« من 
القمر.  إلى  أبولو  رحالت  انطالق  شهدت  التي 
وبعد ذلك بيوم واحد نقلت محطة الفضاء طاقمها 
محطة  إلى  هيرلي  ودوجالس  بيهنكين  روبرت 

الفضاء الدولية.
لقد كانت أول مركبة فضاء مأهولة تطلق إلى 
الفضاء منذ مكوك الفضاء الذي طار للمرة األولى 
 .2011 عام  في  العمل  وتقاعد عن   ،1981 عام  في 
الفضاء  محطة  به  قامت  الذي  االنقالب  هذا  أما 
دونالد  الرئيس  يرغب  والذي  »ناسا«،  األمريكية 
ترامب أن يرى أول هبوط للبشر على القمر بحلول 
عام 2024 قد يبدو في ظروف أخرى وكأنه مجرد 

دعاية صاخبة ومبالغ فيها.
إن العودة إلى الفضاء قد يمثل دعماً لمعنويات 
أصابها  مرض  من  الشفاء  تحاول  التي  الدولة 
خاصة ما يتعلق لالحتجاجات، والعنف التي ذكرت 

الجميع بأحداث عام 1968.
لسببين،  الرحلة  بانطالق هذه  التعجيل  تم  لقد 

ترجمة: د. ح�شن الغول 

ألمريكا  االرتباك  من  نوعاً  شكلت  أنها  أولهما 
للقيام بهذا األمر من دون القدرة على إطالق رواد 
على  الفضاء  إلى  للوصول  فقط  معتمدة  فضائها 
بالتغطية  األمريكيين  قيام  مع  الروس  يقدمه  ما 

المالية.
للمتعة  سبب  أنها  في  يتمثل  اآلخر  السبب 
أكد  دراجون«  »كرو  برنامج  أن  خاصة  واإلثارة 
أن رحالت الفضاء البشرية قد تكون أكثر رخصاً 
»ناسا«.  أطلقتها  التي  السابقة  الرحالت  من 
الكبير  تأثيره  له  كان  الذي  الكوكبي  فالمجتمع 
التكلفة  قيمة  قدر  الفضائية  االستكشافات  في 
التي على »ناسا« دفعها من أجل رحلة دراجون 
بمليار وسبعمائة مليون دوالر، وهو ما جعل منها 
أرخص رحلة لسفينة فضاء مأهولة وتم تطويرها 

في أمريكا.
بسبب  كثيراً  رخيصة  دراجون  رحلة  كانت 

طريقة إدارتها، فاإلجراءات السابقة لوكالة  »ناسا« 
زائدة«  »تكلفة  تتضمن  عقود  تقديم  في  تمثلت 
بمتطلبات  تفي  لبناء صواريخ ومركبات فضائية 

التصميم المطلوب.
وكانت هناك منافسة قليلة، إضافة إلى وجود 
بعض الحوافز الهادفة إلى إبقاء التكلفة منخفضة 
ويعود جزء من ذلك إلى المتعاقدين العمالقة في 
مجال الدفاع الذين فازوا بمثل تلك العقود ولديهم 
أصدقاء في الكونغرس يشعرون بالسعادة لرؤية 
»ناسا«، وهي تنفق بسخاء في مناطقهم ووالياتهم.
اإلطالق  نظام  تضم  برامج  ظهرت  وهكذا 
الذي كان جزءاً من خطط »ناسا«   SLS الفضائي
عبارة عن صاروخ  النظام  بالقمر، وهذا  الخاصة 
ضخم كان ضمن خطط جورج دبليو. بوش بينما 
تلك  لمناقشة  الوقت  لديه  يكن  لم  أوباما  باراك 

الخطط،.

قريبًا.. 
سفن فضاء مأهولة إلى القمر 

أقل تكلفة
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ووفقاً لمحطة »ناسا« فإن هذا النظام سيكلف 
نحو سبعة عشر مليار دوالر لدى إطالق رحلتها 
تكلفة  بلغت  بينما   ،2021 عام  المقررة في  األولى 
تطوير مركبة الفضاء أوريون والتي ساعد نظام 

SLS في إطالقها أكثر من ذلك.
في منتصف عام 2000 بدأ مايك جريفين الذي 
جديد،  نهج  إتباع  »ناسا«  لوكالة   مديراً  أصبح 
الصاروخ  شكل  سيكون  كيف  تحديد  من  وبدالً 
أو مركبة الفضاء قامت »ناسا« بإخبار الشركات 
التكلفة  بعض  دفع  على  الموافقة  في  رغبتها  عن 
فسحة  ومنحهم  واإلصالح  بالتطوير  الخاصة 
باختيار  األمر  يتعلق  عندما  للمناورة  كبيرة 

التكنولوجيا المناسبة للبناء والتصميم .
خارج  من  للشركات  الباب  فتح  النهج  هذا 
المجمع الصناعي العسكري، والتي تشمل شركة 
النقل الفضائي األمريكية الخاصة »سبيس إكس« 
التي أنشئت في عام 2002 من قبل إيلون ماسك 
بهدف دعم حلمه بإنشاء حضارة خارج األرض. 

 2009 عام  في  »ناسا«  جريفين  غادر  وعندما 
إلى  بإطالق رحلة صغيرة  إكس«  قامت »سبيس 
من  جزءاً  أصبحت  ثم  لألرض،  الخارجي  المدار 
التابعة  التجارية  المدارية  المواصالت  خدمات 

لناسا.
بحلول عام 2012 حصلت »سبيس إكس« على 
أموال من ناسا نتيجة تغطية أمور تتعلق بالتطوير 
واإلصالح، ما سمح لها باستخدام صاروخ جديد، 
وهو »فالكون 9« إلطالق مركبة )دراجون( لنقل 
االستثمار من  الفضاء، وهذا  إلى محطة  الحمولة 

جديدة،  قدرات  إكس«  »سبيس  منح  »ناسا«  قبل 
وساعد في بناء شركة تجديد حقيقية.

الخطوة التالية ستتمثل في إعداد مركبة فضاء 
من  كان  المأهولة  دراجون  فنموذج  مأهولة. 
المفترض أن تنطلق إلى الفضاء في عام 2015، إال 
أنه تم تأجيل ذلك لوجود مشاكل فنية وضعف في 
التمويل, إال أن نهج »ناسا« الجديد المتعلق بتوفير 
التكلفة سمح لها بإعداد مركبة فضاء مأهولة يمكن 
إضافتها إلى قائمة إنجازاتها, وخالل وقت قصير 
ستقوم بإضافة مركبة فضاء أخرى. أما البرنامج 
لـ»كرو  تطويراً  إكس«  »سبيس  فيه  رأت  الذي 
بصفتها  »بوينغ«  شركة  سعت  فقد  دراجون«، 
مشابهة  مركبة  تطوير  إلى  عمالق  دفاع  مقاول 

تدعى »ستارالينر«.
إال أن الرحلة التجريبية للمركبة التي جرت في 
ديسمبر الماضي كانت سيئة، لكن يتوقع أن تكون 
هذا  وخالل   .2021 عام  في  مأهولة  رحلة  هناك 
الصيف ستكون هناك رحلة مأهولة لـ»دراجون« 
األولى من ست رحالت روتينية،  والتي ستكون 

والتي وقعت »ناسا« على عقود بشأنها.
مشابه  نهج  بتطبيق  اآلن  »ناسا«  وتقوم 
الماضي  أبريل  شهر  وفي  القمرية.  لطموحاتها 
أعلنت أنها ستنفق مليار دوالر مع ثالث مجموعات 
اقتصادية لتطوير القدرة على نقل البشر من مدار 
القمر إلى سطحه. وتقود إحدى تلك المجموعات 
شركة »بلو أوريجين« التي يملكها »جيف بيزوس« 

مؤسس »أمازون«.
و»ستوشك بلو أوريجين« على إطالق صاروخ 

بها  الخاصة  التكنولوجيا  تبدو  حيث  المدار،  إلى 
يفكر  »ماسك«  مثل  »بيزوس«  أن  كما  ممتازة. 
في تطوير الوجود البشري في الفضاء هادفاً إلى 
وجود مكان له في كتب التاريخ في حضارة قد 

تكون كبيرة جداً على كوكب واحد.
متلقي األموال الثاني كان اتحاد شركات تقودها 
شركة »داينتيكس« التابعة لشركة »ليدوس« التي 
فهو  الثالث  المتلقي  أما  الدفاع،  مجال  في  تعمل 
من  نسخة  عرضت  التي  إكس«  »سبيس  شركة 
المركبة »ستارشيب« الفضائية التي استطاعت أن 

تطور من معدل سرعتها.
إال أن أربع مركبات فضائية تجريبية انفجرت 
يتطلب  لم  حيث  الماضي،  مايو  في شهر  وتفتت 
 SLS األمر منها االستعانة بنظام اإلطالق الفضائي

لالنطالق إلى المدار.
سبيس  صاروخ  مع  المركبة  إطالق  ويمكن 
إكس الضخم، حيث يمكن للصاروخ فالكون الثقيل 
الجديدة  الدعم  أجهزة  من  واثنان  حالياً  المتوفر 
من  أن توفر عدداً  المقبل  العام  التي ستظهر في 

الخيارات إليصال رجال فضاء إلى القمر.
الطيران  حالة  تحسين  إلى  البرنامج  ويهدف 
الفضائي وعرض قدرات فريدة وتوحيد التجربة 
القيام بها، كما  التي يمكن لألمريكيين  المشتركة 
القيام  فكرة  وستكون  قليلة،  تكلفة  ذا  سيكون 
الوطنية  الجراح  لشفاء  وسيلة  القمر  إلى  برحلة 
بشكل أفضل ما لو تم ذلك قبل نصف قرن. وربما 
ستكون أقل من األموال التي جناها ورثة سكوت-

هيرون العام الماضي.
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إشراقات إيمانية

سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم هي مورد 
األدب والخلق واإلحسان، كما هي الطريق الموصل 

إلى الله تعالى.
فالله تعالى قد زكى نبيه صلى الله عليه وسلم 

قال سبحانه: )َوإِنََّك لََعلَىٰ ُخلٍُق َعِظيٍم( )القلم:4(
فبعثته كانت هدى للعالمين ورحمة، قال تعالى: 

)َوَما أَْرَسلْنَاَك إاِلَّ َرْحَمًة لِّلَْعالَِميَن( )األنبياء:107( 
ترتقي  إنسانية  حضارة  بقيام  مؤذنة  ونبوته 
الَِّذي  )ُهَو  سبحانه:  قال  وعمال  سلوكاً  بأفرادها 
آَياِتِه  َعلَيِْهْم  َيتْلُو  نُْهْم  مِّ َرُسواًل  يِّيَن  اأْلُمِّ ِفي  َبَعَث 
يِهْم َوُيَعلُِّمُهُم الِْكتَاَب َوالِْحْكَمَة َوإِن َكاُنوا ِمن  َوُيَزكِّ

بِيٍن( )الجمعة:2(. َقبُْل لَِفي َضاَلٍل مُّ
قال  قال:  عنه  الله  رضي  مالك  بن  أنس  وعن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: )إَنّما ُبعثت ألتِمّم 
مكارم األخالق( رواه البيهقي. واإلنسان في حياته 
بحاجة إلى مثل عليا يقتبس منها نوراً لتضيء له 
طريقه، وكلما كملت القدوة وعظمت كان األثر أكثر 

وأعظم تأثيراً. 
القدوة  الله عليه وسلم هو  الله صلى  ورسول 
المثلى في االرتقاء بالذات علماً  العظمى واألسوة 
اللَِّه  لَُكْم ِفي َرُسوِل  َكاَن  وعمالً، قال تعالى: )لََّقْد 
اآْلِخَر  َوالْيَْوَم  اللََّه  َيْرُجو  َكاَن  لَِّمن  َحَسنَةٌ  أُْسَوةٌ 

َوَذَكَر اللََّه َكثِيراً( )األحزاب:21(.
اليوم مع ما تشاهده من  اإلنسانية  وما أحوج 
تشدد المتشددين باسم الدين، والمتاجرة بمبادئه، 
المسلمة،  للمجتمعات  تكفير  من  عنه  نتج  وما 
والمواثيق  للعهود  ونقض  وترويع  وتفجير 
لألوطان  وإفساد  وتخريب  المسالمة،  للمجتمعات 
السالمة، إلى تأمل في سنة الرسول صلى الله عليه 

وسلم بفهم ثاقب صحيح ال بفهم قاصر عليل.
النبي  سيرة  من  مشاهد  على  الوقوف  وكذا 
صلى الله عليه وسلم، وتوظيفها بما يحقق مقاصد 
الكليات  على  الحفاظ  في  اإلسالمية  الشريعة 
والعرض،  والعقل،  والنفس،  )الدين،  الخمس: 
الله  رسولنا صلى  وصية  هو  ذكر  وما  والمال(. 
عليه وسلم )أوصيكم بتقوى اللِه والسمِع والطاعِة 
بعدي  منكم  يِعْش  من  فإنه  حبشياً،  عبداً  وإن 
وسنِة  بسنتي  فعليكم  كثيراً،  اختالفاً  فسيرى 
وَعّضوا  بها،  تمّسكوا  الراشدين  المهدّيين  الخلفاِء 
بالنواجِذ، وإياكم ومحدثاِت األموِر فإنَّ كلَّ  عليها 

محدثٍة بدعةٌ، وكلَّ بدعٍة ضاللةٌ( رواه أبوداود.
وقال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ووالة األمر بعده سنناً األخذ بها 
لطاعته  واستكمال  وجّل  عّز  الله  لكتاب  تصديق 

وقوة على دين الله ليس ألحد تغييرها وال تبديلها 
وال النظر في رأي من خالفها فمن اقتدى بما سنوا 
اهتدى ومن استبصر بها بصر ومن خالفها  فقد 
الله عّز وجّل ما  المؤمنين واله  واتبع غير سبيل 

تواله وأصاله جهنم وساءت مصيراً.
وفي هذه األيام يستذكر المسلمون حدثاً عظيماً 
كان له أثر على واقع المجتمعات، إذ كانت اإلنسانية 
تشهد جنوحاً وانحرافاً في عالقتها مع ربها وفي 

حسن عالقتها مع الناس.
عليه  الله  صلى  النبي  دعوة  من  سنة   13 بعد 
قريش  اجتمعت  المحيطة،  والقبائل  لقريش  وسلم 
على كيفية القضاء على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وعلى دعوته. وقد قال سبحانه مخبراً عن 
أَْو  لِيُثْبِتُوَك  َكَفُروا  الَِّذيَن  ِبَك  َيْمُكُر  )َوإِْذ  تآمرهم: 
َواللَُّه  اللَُّه  َوَيْمُكُر  َوَيْمُكُروَن  ُيْخِرُجوَك  أَْو  َيْقتُلُوَك 

َخيُْر الَْماِكِريَن )األنفال: 30(. 
فكانت حادثة الهجرة من مكة إلى المدينة حفاظاً 
لألرواح من أن تزهق، وتمكيناً للدين لينشر خيره.

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة 
في  بقعة  أطهر  مودعاً  إليها  ينظر  ووقف  مهاجراً 
األرض، ووطناً نشأ في ربوعه. روى عبدالله بن 
عليه  الله  صلى  نبينا  عن  عنه  الله  رضي  عباس 
أطيبك من  )ما  لما خرج من مكة:  قال  أنه  وسلم 
بلد، وأحبك إليَّ ولوال أن قومي أخرجوني منك؛ ما 

سكنت غيرك( رواه الترمذي.
الله عنهما  الصديق وبالل رضي  أبوبكر  وهذا 
عنها  الله  المؤمنين عائشة رضي  أم  تقول عنهما 
الله  الله صلى  البخاري )لما قدم رسول  كما في 
قالت:  وباللٌ.  بكٍر  أبو  ُوعك  المدينة  وسلم  عليه 
فدخلُت عليهما، فقلُت: يا أبت، كيف تجدك؟ يا بالَُل، 
كيف تجدك؟ قالت: فكان أبو بكر إذا أخذته الُحمَّى 

يقول:
كُل امرئ ُمَصبَّحٌ في أهله 

          والموُت أدنى من ِشَراك نعله 
عقيرته،  يرفع  الُحمَّى  عنه  أقلع  إذا  باللٌ  وكان 

ويقول:
أال ليَت ِشعري هل اْبيتنَّ ليلًة 

            بواٍد وحولي إِْذَخرٌ وَجليل 
وهل أِرَدْن يوما مياه َمَجنَّة 

           وهل َيبُْدَوْن لَى شامةٌ وَطِفيل
فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
)اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم 

بارك لنا في صاعنا وفي مدنا، وصححها لنا(.
وفي هذه الرحلة المباركة لنا معها وقفات:

الهجرة وبناء الحضارة
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عليه  الله  صلى  النبي  دعوة  أن  إعالم  األولى: 
وسلم قائمة على الرحمة والعدل.

عرف صلى الله عليه وسلم بجمال خلقه، وحسن 
تعامله، فلم تلحظ عليه قريش وال غيرها سوءاً في 
لم  عليهم،  اعتداء  منه  يحدث  ولم  معهم،  عالقته 

يجدوا منه إال لين الجانب والصبر على األذى. 
ففي هجرته صلى الله عليه وسلم أوصى علياً 

رضي الله عنه بإرجاع األمانات إلى أهلها. 
أهل  ذكر  ولصحابته  له  وإيذائهم  عدائهم  ومع 
أهل  عن  القمح  منع  لما  أثال  بن  ثمامة  أن  السير 
مكة كتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إّن 
عهدنا بك وأنت تأمر بصلة الرحم وتحض عليها، 
وإن ثمامة قد قطع عنا ميرتنا وأضر بنا، فإن رأيت 

أن تكتب إليه أن يخلي بيننا وبين ميرتنا فافعل.
فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: )أن 

خل بين قومي وبين ميرتهم(.
أرض  في  كان  إسالمه  قبل  سفيان  أبو  وهذا 
النبي  ذلك  عن  ليسأله  فطلبه  الروم،  عظيم  قيصر 
فزعمت  يأمركم  »...بماذا  له:  فقال  بعث  الذي 
شيئاً،  به  تشركوا  وال  الله  تعبدوا  أن  يأمركم  أنه 
وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، ويأمركم بالصالة، 
األمانة،  وأداء  بالعهد،  والوفاء  والعفاف،  والصدق 
قال –أي هرقل-: وهذه صفة النبي« رواه البخاري.
من  اإلنسانية  مظاهر  فيه  تجلت  آخر  ومشهداً 
الرحمة والتسامح لما خرج صلى الله عليه وسلم 
مهموماً  منها  خرج  أهلها  آذوه  وقد  الطائف  من 
قال: )فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها 
الله عز وجل قد سمع  إن  جبريل، فناداني، فقال: 
قول قومك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك 
ملك  فناداني  قال:  فيهم،  بما شئت  لتأمره  الجبال 
قد  الله  إن  محمد،  يا  قال:  ثم   ، عليَّ الجبال وسلم 
سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال وقد بعثني 
شئت  إن  شئت،  فما  بأمرك،  لتأمرني  إليك  ربك 
الله  رسول  له  فقال  األخشبين،  عليهم  أطبق  أن 
صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من 
الله وحده ال يشرك به شيئاً(  أصالبهم من يعبد 

رواه مسلم.
األنصار  بين  األخوة  مبادئ  إرساء  ثانياً: 

والمهاجرين.
فأول بناء للحضارة الناشئة بناء األخالق على 
كتابه  في  الله  بين  وقد  والمودة  واأللفة  المحبة 
استقبال  في  األخالقي  األنصار  تصرف  معظماً 
)َوالَِّذيَن  سبحانه:  قال  وضيافتهم  المهاجرين 
ُءوا الدَّاَر َواإْلِيَماَن ِمْن َقبْلِِهْم ُيِحبُّوَن َمْن َهاَجَر  َتبَوَّ
أُوُتوا  ا  ِممَّ َحاَجًة  ُصُدوِرِهْم  ِفي  َيِجُدوَن  َواَل  إِلَيِْهْم 
َوُيْؤِثُروَن َعلَى أَْنُفِسِهْم َولَْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصةٌ َوَمْن 
ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفأُولَئَِك ُهُم الُْمْفلُِحوَن( )الحشر: 9(.

قال أنس بن مالك رضي الله عنه: لما قدم النبي 
المهاجرون  أتاه  المدينة  وسلم  عليه  الله  صلى 
فقالوا: يا رسول اللِه ما رأينا قوما أبذل من كثير 
بين  نزلنا  قوم  من  قليل  من  مواساة  أحسن  وال 
المهنأ  في  وأشركونا  المؤنة  كفونا  لقد  أظهرهم. 
حتى خفنا أن يذهبوا باألجر كله. فقال النبي صلى 
وأثنيتم  لهم،  الله  دعوتم  ما  )ال!  وسلم:  عليه  الله 

باألجر عليهم( رواه الترمذي.
ثالثاً: إرساء السلم مع اليهود وغيرهم.

إن إيجاد أرض آمنة يعيش المجتمع بكل أطيافه 
وأعراقه في أمن واستقرار كانت حاضرة في حياة 
المطيبين  فحلف  وسلم.  عليه  الله  صلى  الرسول 
عليه  الله  صلى  عنه  قال  الجاهلية  في  كان  الذي 
وأنا  المطيبين مع عمومتي  وسلم: )شهدت حلف 
غالم فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه( رواه 

أحمد.
وكانت المدينة يقطنها اليهود من بني النضير، 
وبني قينقاع، وبني قريظة، فعقد معهم رسول الله 
وأبرم معهم  اتفاقية سالم  عليه وسلم  الله  صلى 
صلحاً، لتتحقق المصالح المشتركة في العيش بأمن 

وأمان حفظاً لألنفس واألعراض واألموال.
قال اإلمام الشافعي رحمه الله: »لم أعلم مخالفاً 
من أهل العلم بالسير أن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم لما نزل بالمدينة وادع اليهود كافة«.
الله  عقد صلى  الهجرة  من  وبعد ست سنوات 
مكة  إلى  قدم  لما  قريش  مع  صلحاً  وسلم  عليه 
معتمراً فكان صلحاً مشهوداً، تحقق من ورائه خير 
أنه ظاهره فهم منه بعضهم  عظيم لإلنسانية، مع 
هري: »لم  ذال للمسلمين. قال محمد بن شهاب الزُّ
يكن في اإلسالم فتحٌ قبل فتح الحديبية أعظم منه«.

أعظم  من  الهدنة  هذه  »كانت  القيم:  ابن  وقال 
واختلط  بعضاً،  بعضهم  أمن  الناس  فإن  الفتوح، 
المسلمون بالكفار، وبادؤوهم بالدعوة، وأسمعوهم 
القرآن، وناظروهم على اإلسالم جهرًة آمنين، وظهر 
من كان مختفياً باإلسالم، ودخل فيه في مدة الهدنة 
من شاء الله أن يدخل، ولهذا سماه الله فتحاً مبيناً«.

صلى  النبي  أبرم  الهجري  التاسع  العام  وفي 
عودته  »بعد  نجران  نصارى  مع  وسلم  عليه  الله 
على  وترتب  السير،  أهل  ذلك  ذكر  كما  تبوك،  من 
ذلك تحقيق مصالح عظيمة، منها تأليف أهل نجران 
واستمالتهم، وتأمين الدولة من األخطار التي كانت 
المعادية  القوى  أمام  الطريق  وقطع  بها،  تحدق 

لكسب حلفاء ضد المسلمين«.
مقاصد  من  المجتمع  في  السالم  تحقيق  إن 
لِْم  لِلسَّ َجنَُحوا  )َوإِن  سبحانه:  قال  العظيم  الدين 
ِميُع الَْعلِيُم(  ْل َعلَى اللَِّه إِنَُّه ُهَو السَّ َفاْجنَْح لََها َوَتَوكَّ

)األنفال:61(.
قال ابن كثير: )وإن جنحوا(، أي: مالوا )للسلم(، 
أي المسالمة والمصالحة والمهادنة، )فاجنح لها( 
طلب  لما  ولهذا  ذلك،  منهم  واقبل  إليها،  فمل  أي: 
الحرب  ووضع  الصلح  الحديبية  عام  المشركون 
الله عليه وسلم-  الله -صلى  بينهم وبين رسول 
تسع سنين؛ أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من 

الشروط األخرى.
القرطبي: وإن كان للمسلمين مصلحة في  قال 
فال  يدفعونه،  ضرر  أو  يجتلبونه،  لنفع  الصلح، 
بأس أن يبتدئ المسلمون به إذا احتاجوا إليه. وقد 
صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر 
على شروط نقضوها فنقض صلحهم. وقد صالح 
هادن  وقد  نجران،  وأهل  دومة  وأكيدر  الضمري 
قريشا لعشرة أعوام حتى نقضوا عهده. وما زالت 

الخلفاء والصحابة على هذه السبيل التي شرعناها 
سالكة.

بعقد  المخول  فهو  األمر  ولي  بيد  ذلك  ومناط 
عهود الصلح والسلم وليس إلى غيره، كما ال يحل 

لغيره االعتراض عليه.
عقد  اإلمام  اختار  إن  الطبري:  الطيب  أبو  قال 
يعقد  أن  أراد  وإن  ذلك،  له  جاز  بلد  ألهل  األمان 
أراد أن يعقد  له ذلك، وإن  أقليم جاز  األمان ألهل 
األمان لجميع الكفار في سائر الدنيا جاز له ذلك. 
وقال النووي: يجوز لولي األمر أن يعقد الصلح مع 
غير المسلمين لتحقيق المصالح الكبرى، وإن كان ال 

يظهر ذلك لبعض الناس في بادئ األمر.
دولة اإلمارات العربية المتحدة منذ نشأتها وهي 

راعية للسلم وداعية له عبر وسائل كثيرة منها:
1.إبرام المعاهدات الدولية والتي تتضمن تحقيق 
بما  المشتركة  المصالح  وحماية  المشترك  العيش 

يحقق األمن والسلم.
وما إبرام عقد الصلح مع إسرائيل ومع غيرها إال 
لتحقيق مصالح يعود نفعها وأثرها على المجتمعات 

اإلسالمية والعربية والعالم أجمع.
وكفى  وتعامالتها  قوانينها  في  العدل  2.تحقيق 
دليالً ظاهراً مظاهر العيش المشترك في أرضها مع 

تنوع األعراق واألديان. 
والمنتديات  والمؤتمرات  الندوات  3.إقامة 
أن  أجمع  للعالم  ولتبين  العالمي  للسلم  المؤصلة 

دولة اإلمارات دولة سالم وتسامح وتعايش.
الطارئة  أزماتها  في  كلها  المجتمعات  4.دعم 
كان  )كورونا(  الوباء  هذا  أزمة  فخالل  والحادثة 
للدولة أدام الله عزها تلكم األيادي البيضاء ألكثر 

من سبعين دولة.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
الوزراء  الدولة رئيس مجلس  نائب رئيس  مكتوم، 
اإلنساني:  العمل  يوم  الله«، في  حاكم دبي »رعاه 
»دولة اإلمارات قامت على مجموعة مبادئ أرساها 
الضعيف  نصرة  أهمها  ثراه،  الله  طيب  المؤسس 
 108 والصديق.  الشقيق  ودعم  المحتاج  وإغاثة 
سنوات   5 في  اإلمارات  مساعدات  درهم  مليارات 
لـ 42 دولة حول العالم.. وستستمر اإلمارات على 

مبدئها مهما تبدلت أحوال بعض من دعمتهم«.
في  المباركة  الهجرة  هذه  نستذكر  إذ  ونحن 
هذه األيام المباركة والتي فضلها الله تعالى ندرك 
اإلنسانية  لحفظ  جاءت  التي  الشريعة  هذه  عظمة 

وسعادتها.
روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته 
يوم النحر: )يا أيها الناس، أيُّ يوم هذا؟ قالوا: يوم 
قال:  حرام.  بلد  قالوا:  هذا؟  بلد  فأيُّ  قال:  حرام. 
فأيُّ شهر هذا؟ قالوا: شهرٌ حرام. قال: فإن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا، في 
بلدكم هذا، في شهركم هذا، فأعادها مراراً ثم رفع 
رأسه فقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال 
بيده  الله عنهما: فوالذي نفسي  ابن عباس رضي 
إنها لوصيته إلى أمته ـ، فليبلغ الشاهُد الغائب، ال 
ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض(.
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بدأت مازيراتي مشوارها نحو عالم السيارات 
)وهي  قبلي  إعالنها عن سيارة  مع  الكهربائية 
التسمية المحلية في ليبيا التي تطلق على رياح 
مصرية(  جيما  تلفظ  القاف  وتلفظ  الخماسين 
هايبرد الجديدة. وتعتبر هذه السيارة أحد أكثر 
مشاريع مازيراتي طموحاً، لكونها تمثل الخطوة 
الثانية نحو الحقبة الجديدة للعالمة، والتي بدأت 

 999 - خا�س

 MC20 مع اإلعالن عن المحرك الجديد لسيارة
الرياضية الخارقة.

وقد تم اختيار سيارة قبلي سيدان الحتضان 
تكنولوجيا السيارات الهجينة بفضل تحقيق هذا 
الطراز مبيعات تزيد على 100 ألف سيارة منذ 
إطالقه في عام 2013، ليجسد بذلك جوهر عالمة 

مازيراتي.

يواجه  الذي  التحدي  كان  الواقع،  وفي 
مازيراتي هو دخول عالم السيارات الكهربائية 
العالمة  وقيم  بفلسفة  المساس  دون  من 
األصيلة. وفي النتيجة، طورت العالمة السيارة 
هذه  ستحافظ  هذا  وفوق  األفضل،  الهجينة 
السيارة على صوت مازيراتي الذي لطالما ميز 

جميع سياراتها.

ِقْبلي.. 
أول سيارة كهربائية في تاريخ مازيراتي
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ويسهم إنتاج سيارة قبلي هايبرد في توسيع 
باتت  والتي  مازيراتي،  طرازات  تشكيلة  نطاق 
اليوم أكثر تنافسية وقدرة على مواكبة متطلبات 

السوق.

التصميم
»مازيراتي«  بمظهر  هايبرد  قبلي  تتمتع 
المتميز، ويعود ذلك جزئياً إلى التصميم الداخلي 
في  األبرز  السمة  وتحمل  الجديد.  والخارجي 
التصميم الجديد لمسة مركز مازيراتي سنترو 
اختياره  تم  الذي  األزرق  اللون  وهي  ستيلي، 
الجديد  الهجينة والعالم  السيارات  ليميز جميع 

الذي تمثله.
فعلى صعيد التصميم الخارجي، يظهر اللون 
الثالث  الجانبية  التهوية  فتحات  على  األزرق 
وتصاميم  المكابح  ضواغط  وعلى  الشهيرة، 
الصواعق ضمن الشكل البيضاوي الذي يحيط 
نرى  كما  الخلفي.  العمود  على  العالمة  برمز 
في  السيارة وتحديداً  اللون األزرق ذاته داخل 

قبلي  وتشتمل  مقاعدها.  تطرز  التي  الدرزات 
بدءاً  جديدة،  تصميمية  عناصر  على  هايبرد 
تصميم  إعادة  تم  حيث  األمامية،  الشبكة  من 
وهي   - الرنانة  الشوكة  لتأخذ شكل  قضبانها 
 - النقاء  فائق  صوتاً  تصدر  موسيقية  أداة 
الوقت  في  مازيراتي  رمح  شكل  وتستحضر 
خلفية  في  األبرز  التغييرات  وتجلت  نفسه. 
السيارة، مع تصميم جديد لمجموعات اإلضاءة 
الخلفية وفق شكل ُمنحٍن مستوحًى من سيارتي 

GT 3200 وسيارة ألفييري النموذجية.

سيارة هجينة خفيفة
في تناغم رائع مع جوهرها العريق، اختارت 
على  رئيس  يركز بشكل  هجيناً  مازيراتي حاّلً 
تحسين األداء، ويسهم في الوقت ذاته في الحد 
من استهالك الوقود وتفادي إطالق االنبعاثات 

الكربونية.
وتستفيد التقنية الهجينة من الطاقة الحركية 
التي تراكمها السيارة أثناء سيرها، لتقوم الحقاً 

باستعادتها وتحويلها إلى طاقة كهربائية خالل 
خفض السرعة أو ضغط المكابح، وتخزنها في 

البطارية.
المبتكرة  المحركة  القوة  منظومة  وتجمع 
الهندسي  التطوير  أعمال  نتاج  جاءت  والتي   –
مختبر  ومهندسو  تقنيو  أجراها  التي  المكثفة 
محرك  بين   – مودينا  في  لالبتكار  مازيراتي 
وشاحن  أسطوانات،   4 )من  داخلي  احتراق 
ليتر( ومولد   2.0 يبلغ  إزاحة  توربيني، ومعدل 
تيار متردد بقدرة 48 فولطاً مع شاحن كهربائي 
فائق إضافي )معزز كهربائي( مدعوم ببطارية. 
ويمتاز هذا الحل بأنه فريد من نوعه في فئته، 
وهو األول ضمن الجيل الجديد لمنظومات القوة 
المحركة، ويحقق التوازن األمثل بين مزايا األداء 
والكفاءة ومتعة القيادة.  وقد تم تثبيت البطارية 
في الجزء الخلفي من السيارة، مع االستفادة من 
وجودها لناحية توزيع الوزن. ويزن هذا الطراز 

أقل من سيارات الديزل بنحو 80 كيلوجراماً.
حصاناً   330 البالغة  محركها  قوة  وبفضل 
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حيث  /متر،  نيوتن   450 يعادل  دوران  وعزم 
الدقيقة  في  دورة   1.500 من  ذلك  كل  توليد  يتم 
فقط، تحظى سيارة قبلي هايبرد الجديدة ببيانات 
تبلغ  التي  القصوى  سرعتها  مع  الروعة:  فائقة 
255 كيلومتراً في الساعة، و تسارع من 0 – 100 

كيلومتر في الساعة في غضون 5.7 ثانية.
الذي  الصوت  على  هايبرد  قبلي  وستحافظ 
العادم  بفضل  مازيراتي،  طرازات  جميع  يميز 
خصيصاً  مصممة  برنانات  المزود  المحسن 

لهذا الطراز.

االتصال
كما تمثل قبلي هايبرد الظهور األول لبرنامج 
التواصل  الذي يتيح  الجديد،   Maserati Connect
بتبادل  يسمح  حيث  السيارة:  مع  المستمر 
المعلومات طوال تحرك السيارة، وذلك لتحسين 
الخدمات المقدمة إلى السائق. وفضالً عن تحديث 
السيارة  بتفحص  النظام  يقوم  البرمجيات،  ِحزم 
حاالت  في  واألمان  السالمة  خدمات  ومراقبة 

الطوارئ.
نظام  من  األحدث  بالجيل  السيارة  وتحظى 
Maserati Intelligent Assistant متعدد الوسائط، 
والذي يستند إلى مدخالت رقمية يوفرها برنامج 
Android Automotive، وهو برنامج يوفر تجربة 
مستخدم مبتكرة قابلة للتخصيص بالكامل حسب 
ذوق السائق. كما تم تزويد شاشة النظام عالية 
الدقة برسومات جديدة وواجهة مستخدم أسهل 
 10.1  –  8.4 من  زيادة حجمها  مع  حواٍش،  دون 

بوصة، فضالً عن توفير لوحة عدادات جديدة 
مع أجهزة رقمية ورسومات جديدة.

السيارات الكهربائية على طريقة مازيراتي
من  األولى  المرحلة  هايبرد  قبلي  تمثل 

سيارات  جميع  تشغيل  إلى  تهدف  خطة 
العالمة  تعتزم  حيث  بالكهرباء،  مازيراتي 
هما  بالكامل  كهربائيتين  تصميم سيارتين 
غران توريزمو، وغران كابريو بحلول عام 

.2021
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 تقنية خصائص

 هايبرد قبلي 
 املحرك

 مولد وتقنية كهربائي معزز  مع الخفيفة الهجينة للسيارات L4 محرك التصميم
 فولط 48 بقوة الحركة بادئ

  1,998 (مكعب سم) اإلزاحة معدل
 90×  48 (ميلمتر) الشوط×  القطر
 9.5:1 الضغط معدل

 5,750 عند  330 القصوى  االستطاعة
 في الدورات عدد مقابل الحصانية القوة)

 (الدقيقة
 في دورة×  متر نيوتن) األقص ى الدوران عزم

 (الدقيقة
 الدقيقة في دورة 4000 عند متر نيوتن 450

 مباشر بنزين حقن الوقود حقن
 200 (بار) الوقود حقن ضغط

 السحب أحادي توربيني شاحن السحب
 مطروق صلب املحرك عمود

 اإلزاحة متغيرة زيت مضخة التشحيم
 Multiair متغير صمامات توقيت ميزة مع أحادي علوي  كامة عمود  التوقيت منظومة

 األداء
 5.7 (ثواني) الساعة في متر كيلو 100 – 0 من

 255 (الساعة في متر كيلو) القصوى  السرعة
 35.5 املكابح ضغط بعد التوقف مسافة

 (دقائق) الساعة في كيلومتر 0 – 100 من
 الكربون  أوكسيد ثنائي وانبعاثات الوقود استهالك

 املوحد العاملية القيادة اختبار نتائج مجموع
 )wltp) ةالخفيف للمركبات

8.5 – 9.6* 

 (كيلومتر 100 / 1) الدورات
 املوحد العاملية القيادة اختبار دورات عدد

 كيلو لكل جرام( )wltp) الخفيفة للمركبات
 (متر

 متواصل تجانس*216 – 192

 الحركة نقل آلية
  سرعات 8 بـ أوتوماتيكية  ZFتروس علبة التروس علبة
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ال يختلف اثنان على حقيقة أن الخطاب هو األداة الرئيسة في التواصل في حياتنا اليومية، بيننا كأفراد وبين األفراد والمؤسسات 
أو بين الطرفين، وتحكم هذا الخطاب سياقات متعددة تسهم في إنجازه، وتحكمه أهداف وغايات ال يمكن أن يتجاوزها، فهو ال يهدف 
إلى تحقيق التواصل فحسب، بل يتطلع إلى التأثير وتحقيق نتائجه في المتلقي، وهو ما يخطط له منتج الخطاب ويحرص عليه 
الحرص كله، لذا فإنه من الضروري إعادة االعتبار للخطاب والكيفية التي ينتج بها، والبد من دراسة المتلقي الذي يختلف اليوم 
عن أي مخاطب آخر في وقت مضى، فما يناسب المتلقي من جيل الستينيات، أصبح ال جدوى منه مع المتلقي من جيل التسعينيات 
واألجيال التي تليها، ذلك أن السياقات التي تنتج فيها الخطابات، سياسية واقتصادية وإنسانية تغيرت، وانعكس تغييرها بطبيعة 
الحال على المتأثرين بها، وهو ما يستوجب تغييراً في أدوات الخطاب واستراتيجياته لتؤثر في المتلقي بكل أطيافه وتحقق غاياتها 

المرجوة. 
يالحظ المتتبع للخطاب الرسمي اإلماراتي في دولة اإلمارات الذي تمثله المؤسسات الرسمية في الدولة أن منتج الخطاب معني 
بتغير السياقات التي فرضتها التغييرات الحتمية في المجتمعات فتغيرت موضوعاتها وتغيرت أدواتها واستراتيجيتها، وأصبحت 
الخطابات متميزة بل ومواكبة للسياقات وقادرة على التأثير في المتلقي. ويمكن في هذا الصدد االستشهاد بخطابات عام 2020 في 
ثالثة أحداث رئيسة كانت المسيطرة على أحداث العام منذ بدايته. وسنحاول التسليط على لغة خطابها التي تغيرت لتواكب وتؤثر 
في المتلقي وتحقق األهداف المرجوة منه. أول تلك األحداث جائحة كوفيد- 19، فقد فرضت تباعداً جسدياً لم يعتده األفراد في 
الماضي، السيما وأن التباعد لم يكن خياراً بقدر ما كان إلزامياً للجميع، فكانت وطأته ثقيلة على أفراد المجتمع ومؤسساته السيما 
وأن اللغات جميعاً اعتمدت على مصطلح )حظر التجول( إللزام الجميع بالتباعد، وهو الذي ترك آثاره االقتصادية واالجتماعية 
والنفسية، إال أن الخطاب الرسمي اإلماراتي استعاض عن ذلك بمصطلح ظهر للمرة األولى في تاريخ األوبئة والكوارث وهو 
)التعقيم الوطني(، فالمصطلح وإن كان يجبر ويلزم على البقاء في المنازل ويفرض حالة من اإلغالق إال أن تداوله بلفظ )التعقيم( 
يذكر المتلقي بالحرص الذي تظهره المؤسسات على صحته وسالمته من أن يصاب بأذى، فيتحقق الهدف بااللتزام والتباعد الذي 
يظهر سلوك )المواطنة( بما يقدم عليه الفرد من التزام يعده مواطناً صالحاً واعياً للتوجيهات.  أما الموضوع اآلخر فكان خطاب 
ثيمة مسبار األمل، فموضوع الخطاب جديد في دولة لم يتجاوز عمرها الخمسين عاماً، فهو يتصل بالفضاء ومجاله، وله مفرداته 
ومصطلحاته التي تشكل تحدياً كبيراً أمام متلقي الخطاب الذي يفترض منه التفاعل مع الحدث قبل انطالقه، وأثناء انطالق المسبار 
وبعد انطالقه، فالتداول للخطاب على نطاق واسع من قبل األغلبية يحقق النتائج المرجوة في تفاعل أفراد المجتمع مع الحدث، 
ورفع معنويات القائمين على المشروع، وانضمام أبناء الوطن إلى البرامج والمؤسسات المعنية بالفضاء وعلومه. ويتطلب ذلك كله 
خطابات أعدتها دولة اإلمارات لالنضمام إلى هذا العالم، وال نبالغ إن قلنا إن المؤسسات اإلعالمية واجهت تحدياً كبيراً في إنتاج 
خطابها في محاولتها لجعل عملية انطالق المسبار العلمية قريبة من إفهام الجميع، ومحل اهتمامهم وتفاعلهم، وهو األمر الذي كان 
يسترعي خطاباً إعالمياً قادراً على تحقيق األهداف المرجوة من انطالق المشروع. وقد يقول قائل إن المشروع سينطلق وسينجح 
وإن لم ينجح الخطاب اإلعالمي، لكن الخطاب ضروري لتحقيق نتائج تتعدى مرحلة انطالق المسبار بنجاح، وهو التأثير في الجيل 
الجديد الذي يفترض أن يدير بوصلة اهتماماته إلى مجال جديد وهو مجال الفضاء، وهو ما ينطبق على الخطاب اإلعالمي الرسمي 

الذي تزامن مع اإلعالن عن أول مفاعل نووي عربي في العالم، وهو محطة »براكة« النووية. 
أما الخطاب األبرز في عام 2020 فهو خطاب التطبيع مع إسرائيل، فقد قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، إنه في اتصال هاتفي مع الرئيس األمريكي ترامب، ورئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامين نتنياهو تم االتفاق على إيقاف ضم إسرائيل لألراضي الفلسطينية، كما اتفقت اإلمارات وإسرائيل على وضع خريطة طريق 
ز على المنافع التي تتحقق للشعب الفلسطيني ال سيما  نحو تدشين التعاون المشترك وصوالً إلى عالقات ثنائية. فالخطاب رّكً
الجيل الحالي الذي ال يعرف عن ماضي ما سلب من أرضه، ولكنه معني بما تبقى له من بقعة يسكنها ويتصل بها ويحرص على 
عدم انتزاعها منه، فالخطاب الذي انتجته اإلمارات تاريخي وجريء ولم ينظر إلى ستين عاماً وأكثر مضت، بل ركز على المستقبل 
برؤية جديدة توقف مخاطر سابقة، وتتيح مساحة أمل واسعة للجيل الحالي وأجيال المستقبل التي أصبحت أكثر وعياً وتتطلع إلى 
مكاسبها قبل خسائر لم تعاصرها، ولم تكن شاهدة عليها، فاإلمارات جعلت مكاسبها من االتفاقية ثانوية وليست أولوية، كما اعتقد 
بعضهم أو اجتهد في تفسيرها. وخالصة األمر ما سبق أن الخطاب أداة مهمة ال ينبغي تجاهل أدواتها واستراتيجيتها، بل ينبغي 
تطوير أدواتها واستراتيجيتها وقنوات بثها لتوائم السياقات المتغيرة والمتطورة التي تنعكس على المتلقي، والذي يصبح في حاجة 

لخطابات تستوعب وعيه وإدراكه وتلبي متطلباته. 

أجيال بين خطاب الماضي والمستقبل
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