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مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية

و�سعادة  و�أم��ل  خري  عام  يكون  �أن  ناأمل  جديدً�  عامًا  ندخل  �لعدد  هذ�  ب�سدور 

و�سالم على �جلميع يف بالدنا �جلميلة �لتي نتمتع فيها هذه �لأيام باأجمل �ستاء يف 

�لعامل، و�أن تدوم يف ربوع بالدنا نعمة �ل�ستقر�ر و�لأمن و�لأمان، و�أن تخف وطاأة 

وباء »كوفيد- 19« على �لعامل �أجمع.

لقد كان عام 2020 بال منازع عام �لكوفيد، و�ستقر�أ �لأجيال يف �مل�ستقبل كيف كان 

ذلك �لعام عامًا ثقياًل يف مناحي �حلياة كافة طال كل �أنحاء كوكبنا �لأزرق �لباهي 

و�أرخى ب�سدوله �لظلماء على �حلياة �لب�سرية �لطبيعية، ف�سارت لهم عاد�ت غري 

�لعاد�ت وتقاليد غري �لتقاليد. 

لقد متتعنا يف �لإم��ار�ت - بحمد �هلل- بقدر كبري من �لهتمام و�لرعاية خالل 

و�لرعاية  �لدعم  �سبل  كل  توفري  على  �لر�سيدة  �لقيادة  حر�ص  بف�سل  �جلائحة 

وبرنامج  �لقت�سادية  و�حلو�فز  �لوطني  �لتعقيم  برنامج  فكان  �حلياة،  ل�ستمر�ر 

�للقاح �لتجريبي و�لفتح �لتدريجي لالأن�سطة وغري ذلك .. �لأمر �لذي جعل �لإمار�ت 

مثاًل عامليًا ناجحًا يف مو�جهة تبعات �جلائحة. 

�لعالقات  على  للجائحة  �لإن�سانية  �لنعكا�سات  نتناول  �لعدد  هذ�  ملف  ويف 

كان  �ملن�سرم  فالعام  و�لأ�سرة،  �لفرد  م�ستوى  على  �لنف�سية  وتبعاتها  �لجتماعية 

عامًا غري عادي مطلقًا على �سعيد �لعالقات �لإن�سانية يف �أ�سقاع �لعامل كلها ب�سبب 

وحماولة  كورونا  خماطر  لدرء  �حلكومات  �تخذتها  �لتي  �لحرت�زية  �لإج��ر�ء�ت 

�لعالقات  على  وب��اًل  �لأحيان  من  كثري  يف  ذلك  كان  �نت�ساره.  من  �حلد  �أو  وقف 

�لإن�سانية و�لأ�سرية على كل �مل�ستويات.

�لتباعد  و�أدى  �لعاطفية،  و�لعالقات  �لزوجية  �حلياة  على  �لوباء  �أثر  فمثاًل  

�لجتماعي بني �لزوجني �إىل �جلفاء، وت�سبب يف بروز حتديات و�نعكا�سات متعددة 

ومعها  �ملنازل،  د�خل  يف  �لأزو�ج  �إقامة  حتددت  حيث  �لزوجية،  �حلياة  م�سار  على 

تزد�د منغ�سات �حلياة بني �لزوجني على مدى �ل�ساعات و�لأيام و�لأ�سابيع، ف�ساًل 

عن �ل�سغط �لنف�سي �لذي ي�سيطر على �أجو�ء �ملنازل، ب�سبب بقاء �لأطفال خالل 

�للتز�م  وعدم  �ملر�هقني  جهة  من  �مل�سلط  و�ل�سغط  عليهم  �ملفرو�ص  �حلظر  مدة 

ن�سوب خالفات م�ستمرة بني  �إىل  يوؤدي ذلك  �أن  �لآباء و�لأمهات، وميكن  بتعليمات 

�لزوجني ميكن �أن توؤدي يف �لأخري �إىل �سدة �خلالفات وزيادة يف متطلبات �حلياة 

�ليومية، وقد ي�سل �حلال �إىل مرحلة �لنف�سال و�لطالق.

ل �سك �أن ما حدث ويحدث هو �أكرب جتربة �جتماعية يف �لتاريخ على �لإطالق 

هذه  من  �خل��روج  ميكننا  وكيف  يحدث  ما  �إىل  �لنظر  �مللف  هذ�  يف  نحاول  ونحن 

�لعا�سفة �لهوجاء باأقل �خل�سائر �ملمكنة. 

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

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

حتى  القادمة  لألجيال  ونبني  مجتمعنا  نطور  إننا 
تحقيق  نحاول  إننا  عليه..  تسير  الذي  الطريق  تجد 
من  جديداً  رصيداً  ونضيف  األعمال  من  المزيد 

اإلنجازات حتى ال تبدأ األجيال القادمة من ال شيء.
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إن اإلنسان في المرحلة المقبلة ضرورة وطنية 
ألنه  والمنشآت  المصانع  بناء  تسبق  وقومية 
االزدهار والخير  بدون اإلنسان ال يمكن تحقيق 

لهذا الشعب.



العدد 601 يناير 122021

أخبار الوطن

خليفــة بن زايد 
ي�سدر قانونًا باإن�ساء مركز �أبوظبي للتوعية �لقانونية و�ملجتمعية

رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  أصدر 
رقم  القانون  أبوظبي  إلمارة  حاكماً  بصفته  الله"،  "حفظه  الدولة 
22 لسنة 2020 بإنشاء مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية 

ليتبع دائرة القضاء – أبوظبي.
والعادات  والسلوكيات  الظواهر  رصد  إلى  المركز  ويهدف 
التشهير  إلى  تؤدي  التي  وتلك  ومبادئه،  المجتمع  قيم  تمس  التي 
باألشخاص والرموز أو إثارة النعرات أو تحض على العنف وعقوق 
االجتماعي  التواصل  الموجودة على وسائل  ذلك  بما في  الوالدين، 
اإلدمان  إلى  تؤدي  التي  تلك  إلى  باإلضافة  اإللكترونية،  واأللعاب 

اإللكتروني.
األخطار  بهذه  واألفراد  المجتمع  توعية  إلى  المركز  يهدف  كما 
واآلثار السلبية الناتجة عنها، وكيفية التعامل معها والتغلب عليها أو 

الحد من آثارها والحيلولة من دون وقوعها.
المؤتمرات  للقانون، عقد  المركز وفقاً  وتشمل اختصاصات هذا 
وفقاً  وأوليائهم  األفراد  مع  واللقاءات  العمل  وورش  والندوات 
للنظم التي يضعها المركز، وإنتاج البرامج التلفزيونية والمسموعة 
واإللكترونية، وتنفيذ برامج توعية وتأهيل األفراد بناء على طلبهم 
هوية  على  الحفاظ  بضرورة  المجتمع  وتوعية  أوليائهم،  طلب  أو 
السخرية  بقصد  اإلساءة  شأنه  من  فعل  بأي  القيام  وعدم  الدولة 
أو اإلضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها 
واإلرشاد  النصح  خالل  من  المجتمعية  التوعية  ونشر  ورموزها، 
حول آلية استخدام وسائل التواصل االجتماعي بطريقة آمنة، وأي 

اختصاصات أخرى يكلف بها من الدائرة.

.. وبتوجيهاته اتفاقية لبناء مستشفى  محمد بن زايد في كازاخستان

رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  لتوجيهات صاحب  تنفيذاً 
الدولة "حفظه الله"،  ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة مباشرة من 
وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو 
شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية، 
وقعت المؤسسة اتفاقية مع حكومة إقليم تركستان في جمهورية كازاخستان 
آل نهيان"  الشيخ محمد بن زايد  السمو  لبناء مستشفى "صاحب  الصديقة 
في مدينة تركستان على مساحة 3.5 هكتار، حيث يأتي هذا التعاون في إطار 

العالقات المتميزة التي تربط اإلمارات وكازاخستان.
وقع االتفاقية سعادة محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن 
زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية، وسعادة شوكييف أوميرزاك إستايولي حاكم 
اإلقليم  حاكم  نائب  أرمان سابيتوف  وذلك بحضور سعادة  تركستان،  إقليم 
تركستان، وسعادة ماديار مينيليكوف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة، 

ومارات باشيموف المدير الطبي في اإلقليم. 
للدول  اإلماراتي  للدعم  استمراراً  يأتي  المشروع  أن  الخوري  وأوضح 

الصديقة والشقيقة، وضمن التزام المؤسسة اإلنساني واستراتيجيتها العامة 
اإلنساني  النهج  ويؤكد  ودولياً،  وإقليمياً  محلياً  والتعليم  بالصحة  تعنى  التي 
تنموي  عمل  إلى  وتحويله  اإلنساني  العمل  ترسيخ  في  وقيادتها  لإلمارات 

مستدام تستفيد منه الدول والمجتمعات.
وشكر إستايولي دولة اإلمارات قيادة وحكومة وشعباً على الدعم المستمر، 
وهذه المبادرة اإلنسانية الكريمة، وسرعة التوجيه واالستجابة من قبل قيادة 
اإلمارات الرشيدة للبدء في تنفيذ مستشفى صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان في كازاخستان، ما يدل على عمق العالقات التي تربط البلدين 
المؤسسات اإلنسانية والصحية بين  المشترك بين  العمل  الصديقين، ويعزز 

البلدين.
أعمال  في  الشروع  تم  الذي   - المستشفى  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
التصميم المبدئي له - سيقام ضمن المنطقة اإلدارية الجديدة التي تقوم 
بتطويرها حكومة إقليم تركستان ليكون بذلك ضمن المشاريع الصحية ، 
ومكمالً لها بجانب المستشفى العام المركزي ومستشفى آخر تخصصي 

لألطفال.
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محمد بن راشد  
يعتمد ��سرت�تيجية �ل�سياحة �لد�خلية يف �لإمار�ت

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، استراتيجية السياحة الداخلية 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة الهادفة إلى تطوير منظومة سياحية تكاملية 
بالتنسيق مع  المحلية، وذلك  اإلماراتية  السياحة  لتنظيم  الدولة  على مستوى 
السياحة  بقطاع  المعنية  واالتحادية  المحلية  والمؤسسات  الهيئات  مختلف 

والتراث والثقافة والترفيه المجتمعي. 
كما أطلق سموه الهوية السياحية الموحدة لدولة اإلمارات، والتي تشكل امتداداً 
للهوية اإلعالمية المرئية للدولة، ضمن رؤية تسعى إلى ترسيخ صورة اإلمارات 
للعالم،  الملهمة  اإلمارات  ودولياً، ومشاركة قصة  إقليمياً  كمركز جذب سياحي 
مؤكداً سموه أن التسويق السياحي للدولة كوجهة واحدة ضمن مقومات وعناصر 
جذب متعددة ومتنوعة يرسخ القطاع السياحي في الدولة كأحد أعمدة اقتصادنا 
حملة  أول  وهي  العالم"،  في  شتاء  "أجمل  حملة  سموه  أطلق  كذلك  الوطني. 
موحدة للسياحة الداخلية على مستوى اإلمارات، تستمر لمدة 45 يوماً، بمشاركة 
الدولة، وبتنسيق من وزارة االقتصاد، وبدعم من  السياحية في  الهيئات  جميع 

المكتب اإلعالمي لحكومة دولة اإلمارات. وقال سموه إن: "استراتيجية السياحة 
الداخلية بداية لتوحيد الجهود.. وتنسيق الطاقات.. واستغالل مواردنا السياحية 
كافة بشكل أكبر.. وهذه الحملة ستتبعها حمالت ومشاريع لتطوير هذا القطاع 
الحيوي في اقتصادنا، وأطلقنا هوية سياحية موحدة للدولة ألننا نريد أن نكون 
وجهة سياحية موحدة.. واقتصاداً وطنياً موحداً.. وفرصاً موحدة لجميع شباب 

اإلمارات أينما كانوا".  
أجمل شعب..  وتمتلك  أجمل شتاء..  تمتلك  "اإلمارات  أن  إلى  وأشار سموه 
وتمتلك أجمل خدمات يمكن أن يستمتع بها أي سائح من داخل وخارج الدولة. 
وفي الشتاء كل شيء جميل.. وعندما يكون الشتاء إماراتياً فإنه يكون أجمل شتاء 
أعمارهم واهتماماتهم  أيا كانت  اإلمارات جميعاً،  أهل  العالم". ودعا سموه  في 
وخلفياتهم، إلى التفاعل مع حملة أجمل شتاء في العالم من خالل عيش تجربة 
سياحية مثيرة يكتشفون فيها درر اإلمارات الجميلة، وتعزيز ارتباطهم بالمكان، 
والتواصل مع الطبيعة، وتوثيق تجاربهم ومشاركتها مع أكبر عدد من الناس عبر 

مختلف مواقع التواصل االجتماعي.

.. وبتوجيهاته اتفاقية لبناء مستشفى  محمد بن زايد في كازاخستان

.. ويلتقي المشاركين في "رحلة الهجن"
التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، المشاركين في النسخة السابعة 
من رحلة الهجن التي نظمها مركز حمدان بن محمد إلحياء التراث في منطقة 

المرموم بدبي.
وكانت رحلة الهجن في طريق العودة إلى محطتها الختامية بعد أن قضت 
أياماً عدة برفقة 11 مشاركاً من سبع جنسيات مختلفة، ممن اختاروا التعرف إلى 
تراث اإلمارات، عبر بوابة للتراث األصيل، والمضي ببسالة في اختبار للقدرة، 

يعيد إحياء وسائل التنقل القديمة على ظهور الهجن، ونصب الخيام للمبيت بين 
التالل الرملية كل ليلة، وتجربة الحياة في الصحراء من دون االستعانة بالتقنيات 
الحديثة.  وبارك سموه للمشاركين نجاح الرحلة، وقام بتحيتهم والتعرف إليهم، 
أيام في   10 550 كيلومتراً خالل  التي قطعت نحو  القافلة  واطلع على مسار 
الصحراء، بداية من الربع الخالي في ليوا بمنطقة الظفرة في أبوظبي، وصوالً 
إلى القرية التراثية في القرية العالمية بدبي، حيث كانت في استقبالهم أعداد 

محدودة من األهالي، وفقاً لإلجراءات االحترازية، وسط أجواء احتفالية
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أخبار الوطن

محمد بن زايد 
ي�سهد تخريج جنله »ز�يد« يف »�ساندهري�ست«

.. ويبحث والسيسي العالقات والمستجدات

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات المسلحة احتفال تخريج نجله سمو الشيخ زايد بن محمد 
بن زايد آل نهيان وعدد من الشيوخ والمواطنين في “كلية ساندهيرست الملكية 

العسكرية” في المملكة المتحدة.  
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة على حسابه 
الرسمي في “تويتر”: “سعدت بحضور تخريج الدفعة الـ)201( من خريجي 
اإلماراتيين  للشباب  أبارك  العريقة..  البريطانية  الملكية  ساندهيرست  كلية 
خريجي هذه الدفعة ولزمالئهم.. متمنياً للجميع التوفيق والنجاح في مواصلة 

مسيرة التعليم والتدريب بما يخدم مجتمعاتهم وبلدانهم”.
وضمت الدفعة الـ 201 الخريجين من اإلمارات أيضاَ كالً من: الشيخ حميد 
بن عمار بن حميد النعيمي الذي نال ميدالية “هودسن هورس” ، والشيخ خالد 

بن سلطان بن خليفة آل نهيان، والشيخ نهيان بن طحنون بن سعيد آل نهيان، 
ومبارك حميد الدرعي، وحمد مبارك الجنيبي، وأحمد يوسف الحمادي.

وقام بتخريج الدفعة الجنرال السير باتريك ساندرز، قائد القيادة االستراتيجية 
في المملكة المتحدة، نيابة عن جاللة الملكة اليزابيث الثانية.

 والتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالخريجين من أبناء 
اإلمارات، وتبادل معهم األحاديث الودية، وهنأهم بهذه المناسبة، وهنأ أهاليهم، 

وبارك لهم تخرج أبنائهم، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم المقبلة.
وطالب سموه الخريجين بالسعي واالجتهاد والمثابرة في طلب العلم، وتطوير 

مهاراتهم العلمية والعملية..
 وقدم سموه الشكر والتقدير للجهود التي بذلها أعضاء وأسرة األكاديمية 
العسكرية ومدربوها لتخريج هذه الكوكبة من الشباب من مختلف دول العالم.

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات المسلحة، وفخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية 
والعمل  التعاون  وجوانب  الراسخة  األخوية  العالقات  الشقيقة  العربية  مصر 
المشترك بين البلدين، وسبل تنميته في مختلف المجاالت، بما يحقق مصالحهما 
المتبادلة، باإلضافة إلى مجمل القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.
جاء ذلك، خالل استقبال فخامة الرئيس المصري - في قصر االتحادية في 

القاهرة - صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له.
واستعرض سموه، وفخامة الرئيس المصري جهود البلدين في مواجهة 
تداعياتها  الحتواء  والتنسيق  التعاون  تعزيز  وأهمية  “كورونا”،  جائحة 
واالستعداد  والدولية،  اإلقليمية  المستويات  على  واالقتصادية  اإلنسانية 
االهتمام  محل  والدولية  اإلقليمية  التطورات  وتناوال  التعافي.  لمرحلة 
المشترك، وتبادال وجهات النظر بشأنها، باإلضافة إلى المستجدات الراهنة 

التي تشهدها المنطقة العربية والتحديات واألزمات التي تواجهها، والجهود 
المبذولة بشأنها.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته بزيارة 
مصر الشقيقة، وشكره لحسن االستقبال الذي حظي به والوفد المرافق.

الشيخ  السمو  تحيات صاحب  السيسي  الرئيس  فخامة  إلى  ونقل سموه   
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وتمنياته له بموفور الصحة 

والعافية ولمصر وشعبها الشقيق التقدم والنماء واالستقرار.
بن  محمد  الشيخ  السمو  بزيارة صاحب  المصري  الرئيس  فخامة  ورحب 
زايد آل نهيان إلى بلده الثاني مصر، والتي تكن له كل محبة وتقدير، مشيراً 
إلى أن زيارة سموه تعطي دفعاً قوياً للعالقات الثنائية األخوية لما فيه مصلحة 
شعبيهما الشقيقين، وبما يلبي تطلعاتهما إلى آفاق جديدة من التعاون والعمل 

المشترك على مختلف المستويات.
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.. ويلقي كلمة في لقاء عالمي  افتراضي حول  حماية األطفال

.. ويشهد ملتقى "الداخلية" األول للمبتعثين 

سيف بن زايد  
ي�سهد �جتماعًا �فرت��سيًا لوزر�ء د�خلية �لتحالف �لأمني �لدويل  

ألقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية كلمة رئيسة في لقاء عالمي افتراضي جمع قيادات دولية ضمن 
سلسلة جلسات حلول قمة "معاً_إلنهاء _العنف"، والتي تعمل على تعزيز 
العمل  الطفل في  بتنظيم من "تحالف حماية  األطفال  لحماية  الدولية  الجهود 
اإلنساني"  الذي تتم إدارته من منظمة اليونيسيف بالشراكة مع منظمة" أنقذوا 

األطفال".  

وأشار سموه إلى أن األطفال يواجهون تحديات جسيمة في عالمنا المعاصر، 
ويقع علينا جميعاً مسؤولية قانونية وأخالقية وإنسانية في حمايتهم وتوفير 
البيئة المالئمة لهم في الحصول على حقوقهم األساسية في الصحة والتعليم 
تحقيق  من  تمكنهم  والتي  الصحية،  والتنشئة  والمسكن  والملبس  والمأكل 
الحضارة  بناء  عاتقه  على  يقع  الذي  المستقبل  كجيل  بهم  وآمالنا  أحالمهم 

اإلنسانية واالرتقاء بها.

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
ُبعد" ممثلة  الداخلية "عن  الذي نظمته وزارة  األول  الداخلية "الملتقى  وزير 
بمركز التطوير المهني في اإلدارة العامة لتطوير الكفاءات، وذلك لطلبة الوزارة 
الدارسين داخل وخارج دولة اإلمارات. وكّرم سموه 30 طالباً منهم من الذين 

سجلوا معدالت أكاديمية بتقدير امتياز.
وحث سموه المبتعثين على بذل المزيد من الجهد بغية التفوق والنجاح ونهل 
تعزيز  في  وتوظيفها  وقدراتهم،  خبراتهم  صقل  في  لتسهم  والمعرفة،  العلم 

وتطوير العمل الشرطي واالرتقاء باألداء المؤسسي.

نهيان  الشيخ سيف بن زايد آل  سمو  الفريق   شهد 
عن  اجتماعاً  الداخلية  الوزراء وزير  مجلس  رئيس  نائب 
بعد لوزراء داخلية دول التحالف األمني الدولي الذي يضم 
كالً من دولة اإلمارات العربية المتحدة، وفرنسا وإيطاليا 
ومملكة  وسنغافورة  والسنغال  وسلوفاكيا  وإسبانيا 
التي  إسرائيل  جانب  المغربية، إلى  والمملكة  البحرين 

انضمت رسمياً لهذا التحالف الدولي.
ورحب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان في 
بداية االجتماع بمعالي أمير أوحانا وزير األمن الداخلي في 
دولة إسرائيل الذي يمثل بالده في االجتماع بعد انضمامها 
إلى التحالف، واصفاً سموه بأن ذلك يشكل إضافة وقوة 

للتحالف الساعي لتحقيق أهدافه التي وجد من أجلها.
الفريق أول الشيخ  معالي  من:  كل  االجتماع   حضر 
البحريني،  الداخلية  خليفة وزير  آل  الله  راشد بن عبد 
وزير  غوميز  مارالسكا  غراندي  فرناندو  ومعالي 
وزير  ديومي  فيلكس  أنطون  ومعالي  الداخلية اإلسباني، 
الداخلية في جمهورية السنغال، ومعالي ك.شانموقام وزير 
ومعالي  السنغافوري،  القانون  ووزير  الداخلية  الشؤون 
الداخلية في جمهورية  الدولة بوزارة  ليتز وزير  فيندليت 
وزير  إبراهيم  فيشال  محمد  الدكتور  ومعالي  سلوفاكيا، 

الوطنية  التنمية  ووزارة  الداخلية  الشؤون  بوزارة  الدولة 
في جمهورية سنغافورة، ومعالي ماتيو موري نائب وزير الداخلية اإليطالي، 
ومعالي سيبستيان جاليه محافظ بدرجة وكيل وزارة داخلية جمهورية فرنسا، 

وعدد من ضباط وزارة الداخلية اإلماراتية.
وألقى خالل االجتماع معالي ليتز ومعالي أوحانا كلمتين، أعربا فيهما عن 
التعاون  الذي يعزز  العالمي  التحالف  إلى هذا  شكرهما وتقديرهما لالنضمام 

والشراكة الدولية بخاصة في مجاالت تتعلق بتعزيز األمن واألمان.
بين  التحالف  عليها  عمل  التي  المشاريع  من  عدداً  المجتمعون  واستعرض 

عامي 2019 و2020، واستعراض مقترحات المشاريع التي ستقام بين عامي 
2021 و2022، ومن بينها: التمرين التعبوي المشترك )ISALEX 2( ومجاالت 
الجرائم،  مكافحة  جهود  تعزيز  في  والدرونز  الحديثة  التقنيات  استخدامات 

وبرامج التدريب المجتمعية والمتخصصة، وغيرها من المشاريع.
واإلرهاب  التطرف  بينها:  ومن  االجتماع،  أجندة  حول  نقاش  جرى  ثم 
والتهديدات المحتملة من التنظيمات اإلرهابية، وجرى االستماع آلراء عدد من 
الخبراء والمختصين العالميين في هذه القضايا والسبل الناجعة للحد من هذه 

التحديات.

.. ويبحث والسيسي العالقات والمستجدات
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نقل  عند  االنتباه  علينا  لذا  معدية،  الفيروسات..  مثل  العواطف   
غير عادي بالمرة على  المنصرم كان عاماً  عواطفنا لآلخرين. والعام 
اإلجراءات  بسبب  كلها  العالم  أصقاع  في  اإلنسانية  العالقات  صعيد 
ومحاولة  كورونا  مخاطر  لدرء  الحكومات  اتخذتها  التي  االحترازية 

وقف أو الحد من انتشاره.
اإلنسانية  العالقات  على  وباالً  األحيان  من  كثير  في  ذلك  كان 

واألسرية على كل المستويات.  
وأدى  العاطفية،  والعالقات  الزوجية  الحياة  على  الوباء  أثر  فمثالً   
التباعد الجسدي بين الزوجين إلى الجفاء، وتسبب في بروز تحديات 
إقامة  تحدد  حيث  الزوجية،  الحياة  مسار  على  متعددة  وانعكاسات 
األزواج في داخل المنازل، ومعها تزداد منغصات الحياة بين الزوجين 
النفسي  الضغط  عن  فضالً  واألسابيع،  واأليام  الساعات  مدى  على 
الذي يسيطر على أجواء المنازل، بسبب بقاء األطفال خالل مدة الحظر 
المفروض عليهم والضغط المسلط من جهة المراهقين وعدم االلتزام 
إلى نشوب خالفات  أن يؤدي ذلك  اآلباء واألمهات، ويمكن  بتعليمات 
مستمرة بين الزوجين يمكن أن تؤدي في األخير إلى شدة الخالفات 
مرحلة  إلى  الحال  يصل  وقد  اليومية،  الحياة  متطلبات  في  وزيادة 

االنفصال والطالق.
ال شك أن ما حدث ويحدث هو أكبر تجربة اجتماعية في التاريخ على 
اإلطالق ونحن نحاول في هذا الملف النظر الى ما يحدث وكيف يمكننا 

الخروج من هذه العاصفة الهوجاء بأقل الخسائر الممكنة. 
 

365 يومًا 
من العزلة 
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 ،19 كوفيد-  وباء   انتشار   2020 عام  شهد 
بالمعنى  العالم  يغير  أن  الفيروس  هذا  واستطاع 
الحرفي لتغيير العالم ، استطاع أن يخيف البشر في 
كل أصقاع العالم، وأن يتصدر اإلعالم طوال اليوم؛ 
اللغات  بمختلف  النشرات  لكل  الرئيس  الخبر  كان 
يكون  أن  الفيروس  هذا  استطاع   ، العالم  كل  وفي 
سبباً في خسارة أعداد كبيرة من العاملين لوظائفهم 
وأن يغير حياة الكثير من البشر سواء على الصعيد 

االقتصادي   والنفسي أو الصحي أو االجتماعي.
فعلى سبيل المثال يكفي أن نشاهد كيف أصبح 
للعمل  ومكتباً  منزالً  وضحاها  ليلة  في  البيت 
والمدرسة والمطعم والنادي  وقاعة األفراح والمآتم 
للضرورة  إال  بيته  من  أحد  يخرج  يعد  لم  أيضاً، 
كمامة  لبس  مثل  مشددة  معايير  وتحت  القصوى 

ووضع القفازات والتباعد الجسدي.
يستطيع  ال  المغترب  األب  جعل  الفيروس  هذا   
عن  توقفت  الطيران  بأطفاله ألن شركات  يلتقي  أن 

من  خلت  والصاالت  أغلقت  والمطارات  التحليق 
المسافرين.

العالم تغير جداً. 
العالم الذي نعرفه لم يعد موجوداً وأصبح هناك 
عالم آخر بمعايير مختلفة.. في هذا التحقيق سنحاول 
قراءة عام 2020 بكل وجوهه النفسية واالجتماعية 

بسبب الجنرال كورونا.
 

  حالة من القلق  
أستاذ  حميدان  أبو  يوسف  الدكتور  أكد  فقد   
علم النفس في جامعة العين أنه مما ال شك فيه أن 
المشاعر اإلنسانية قد تأثرت بسبب جائحة كورونا، 
جديد،  فيروس  مع   2020 في  تعامل  كله  فالعالم 
أولية ولم تكن هناك أي  لم تكن هناك أي معطيات 
دراسات مسبقة، ولم تكن هناك أيضاً أي ردود فعل 

متوقعة.

وأضاف أن جائحة كورونا  فاجأت العالم وغيرت 
والسياسية  الجغرافية  الصعد  مختلف  على  الحياة 
واالجتماعية  والتعليمية  والترفيهية  واالقتصادية 

والحياة اليومية البسيطة أيضاً.
العالم  على  كورونا  فرضت  لقد  قائالً:   وأوضح 
القلق واالكتئاب واإلحباط، وعلى الرغم  أجمع حالة 
المؤسسات  تبذلها  التي  التكييف  محاوالت  كل  من 
لمحاولة ردم الفجوة، إال أننا جميعاً نالحظ أن الحياة 
قبل 2020 كانت تسير في اتجاه معين وبعد 2020 
الباحثين  على  واآلن  مختلف،  شكل  هناك  سيكون 

البدء بالدراسة والتحليل.
عن  التحدث  هنا  يجب  أنه  أبوحميدان   وذكر 
العالقات  أمام  ظهر  الذي  أيضاً  العاطفي  االنفصام 
االجتماعية بمختلف أشكالها وأنواعها ودرجة قوتها 
اإلنسانية  المشاعر  أغلب  تاثرت  فقد  ضعفها،  من 
مهما حدث  لكن  و  ما،  نوعاً  بشكل سلبي  العاطفية 
فهي  العالم،  من  تختفي  وال  تتوقف  ال  فالمشاعر 

حتقيق: لرا الظرا�سي

الحياة »من خلف« كمامة
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ببساطة اإلنسانية، واإلنسانية التموت وهناك إنسان 
يعمر هذه األرض مهما كانت التحديات والعقبات.

 
تباعد مادي 

المشارك  األستاذ  ارحيم   مستور  الدكتور  وقال 
لعلم االجتماع في جامعة العين إن المشاعر اإلنسانية 
التباعد  نتيجة  فجوة  أحدثت  كورونا  زمن  في 
االجتماعي منذ نحو عام، شعرنا خاللها بفتور في 
المشاركة  منها  مظاهر  عدة  في  اإلنسانية  المشاعر 
في األفراح وفي االتراح، فقد اقتصرت على التواصل 
عن ُبعد سواء عن طريق الهاتف أو عن طريق مواقع 
التواصل االجتماعي، هذا فيما يتعلق بالجانب المادي 
لشكل التباعد الجسدي، ولكن يظل الجانب المعنوي 
العاطفي يحمل في طياته مشاعر وإن كانت بعيدة. 
لذلك نرى بشكل واضح فتوراً قد انتاب هذه المشاعر 

التي نرجو أن ال يستمر أكثر من ذلك.
واضاف قائاًل: خير دليل على هذا ماحدث لخلية 
ال  الزوجية  بالحياة  يتعلق  وفيما  األسرة  المجتمع 
دراسة  إجراء  بما يحدث من دون  أن نجزم  يمكننا 
جانب  هناك  كان  وإن  الواقع،  أرض  على  تجريبية 
مع  أكثر  وقتاً  الزوج  مكوث  وهو  إيجابي  مضيء 
من  كان  وإن  دروسهم  ومتابعة  وأوالده  زوجته 
المدرسة.أما  األم محل  أو  األب  يحل  أن  المستحيل 
ارتفاع معدالت  بخصوص تأثير أزمة كورونا على 
ُنقر به من  العكس فهذا أمر ال يمكن أن  أو  الطالق 

دون دراسة.
ونوه األستاذ المشارك لعلم االجتماع أن الحياة 
من  حياتنا   فأصبحت  تغيرت،  ككل  االجتماعية 
على  جديدة  اجتماعية  عادة  وهذه  مصافحة،  دون 
أمر  ، وهذا  ، وغيرت من طريقة حياتنا  المجتمعات 
ليس مهماً إذا ما أكدنا على التصافح الحقيقي وهو 
نتضامن  أن  ويمكن  واألحاسيس  المشاعر  تصافح 
إلى   2020 في  لجأنا  لهذا  التصافح،  غير  بطرق 

التصافح بالمشاعر واألفكار عوضاً عن األيادي.
كورونا   أصابت  هل  ارحيم:  الدكتور  وتساءل 
بانفصام نفسي؟ ويمكن هنا وضع عالمة  الجميع  
أن هذا  التساؤل، حيث ال شك في  أمام هذا  تعجب 
التباعد قد يسبب ضغوطاً نفسية وأخرى اجتماعية 
ولكننا نبالغ إذا قلنا بأنه انفصام، فنحن عندما غزتنا 
حولتنا  أنواعها  بشتى  االجتماعي  التواصل  وسائل 
إلى أشخاص افتراضيين أكثر من واقعيين، حيث نجد 
األصدقاء في جلسة ودية واقعية وفي الوقت نفسه 
نجد أن كل واحد من هؤالء على تواصل بأصدقائه 
االفتراضيين! فنحن في حقيقة األمر نعيش نوعاً من 

االنفصام بين الحياة الواقعية واالفتراضية.
وأوضح ارحيم  أن هناك تساؤالً كبيراً يخيم على 
والمهتمون  والباحثون  المختصون  يوليه   المجتمع 
هل  هو:  والتساؤل  بالغاً،  اهتماماً  المجتمع  بقضايا 

نحن ذاهبون لزمن فقير من المشاعر؟
من وجهة نظري أقول:  فيما يتعلق بهذا التساؤل 
نعاني من  بأننا فعالً  قبله  الذي  للتساؤل  مستطرداً 
بوسائلها  المعلوماتية  الثورة  ظهور  منذ  الفقر  هذا 
على  تظهر  فسوف  بدائل  نجد  لم  واذا  المختلفة. 
السطح االفتراضي أنواع من وسائل التواصل سوف 

من  زاوية ضيقة، وسوف تسبب مزيداً  تجعلنا في 
التباعد، ليس بسبب كورونا والفيروسات بل بسبب 

هذا العالم االفتراضي الالمحدود.
مؤكداً أن الفيروسات انتشرت في أزمنة متعددة 
تختفي  سوف  وكذلك  رجعة،  غير  إلى  وذهبت 
كورونا. ربما في هذا المجال أعتقد أنه بقدر التقدم 
فإن  أيضاً  اإللكتروني  واالفتراضي  التكنولوجي 
الفيروسات سوف تتطور لغزو عالمنا المتباعد أصالً! 

تضخيم إعالمي
الدناني  الملك  عبد  الدكتور  األستاذ  وأوضح  
في  للتكنولوجيا  اإلمارات  كلية  في  االتصال  أستاذ 
أثر انتشار وباء كوفيد19- على  أنه مثلما  أبوظبي، 
واالقتصادية  الصحية  كافة  اإلنسان  حياة  مجاالت 
والتعليمية واالجتماعية والنفسية، فهناك انعكاسات 
تفاصيل  وشملت  انتشاره  مراحل  رافقت  سلبية 
مباشر  بشكل  وأثرت  والزوجية،  األسرية  الحياة 
الزوجية  الحياة  وعالقة  اإلنسانية  المشاعر  على 
والمشاعر العاطفية بين األزواج، بحكم طبيعة تركيبة 
بالمتغيرات  ويتأثر  يؤثر  بأنه  البيولوجية  اإلنسان 
التي تحيط به وتحصل من حوله وتؤثر عليه، فضالً 
عن الحالة النفسية التي يعيشها الفرد في المجتمع، 
التواصل  ومواقع  اإلعالم  وسائل  تهويل  جراء  من 
األخبار  من  هائل  كم  ونشر  ضخ  في  االجتماعي 
الزائفة والمعلومات الخاطئة، كما إنها تقدم في بعض 
األحيان معلومات مفبركة أو أنصاف حقائق، تؤدي 
نشر  هدفها  حقائق  أنها  ولو  حتى  التضخيم  إلى 
التي  المعلومات  تفاصيل  نقل  في  والتقليل  الذعر، 
السليمة  الصحية  األساليب  اتباع  كيفية  في  تفيده 

للتعامل مع أفراد األسرة وممارسة الحياة الزوجية 
الوباء  نقل  الحد من  في  تفيد  التي  الوقاية  وطرائق 

وانتشاره بين الزوجين.
يعتمد  الموضوع  أن  الدناني  الدكتور  وأضاف   
يطلقها  التي  أفكاره  على  لإلنسان  النفسية  الحالة 
العالم  من  حوله،  بمن  المحيطة  األفكار  وعلى  عقله 
بالضيق  يشعر  فتجعله  إليه،  تصل  الذي  الخارجي 
المنزل  في  جالساً  اليوم  طيلة  يظل  عندما  والتوتر 
والرضا  السعادة  بعدم  ويشعر  زوجته،  بجانب 
والتذمر والشكوى والتعاسة والكآبة بسبب سيطرة 
نظرة  تتغير  أن  يمكن  ولذلك  عليه،  السلبية  األفكار 
الزوج لزوجته بسبب المتغيرات الحاصلة في محيطه 
عليه، وال  ينعكس  الذي  السائد  الكئيب  العام  والجو 
والنظر  السلبية  المشاعر  من  التخلص  يستطيع 
للزوجة بعالقة ودية، يمكن أن تكون بسبب الجلوس 
مع الزوجة لساعات طويلة في المنزل، وكثرة التفكير 
والحزن  واإلحباط  األمان  وعدم  بالفراغ  والشعور 
دول  في  المجتمعات  حالة  إليه  وصلت  ما  على 
المختلفة،  وتأثيراته  الوباء  انتشار  جراء  من  العالم 
على  نفسها  الحالة  تنطبق  أن  يمكن  وبالمقابل 
التعرض لوسائل  للزوج بسبب كثرة  الزوجة  نظرة 
االتصال، وما تنقله من أخبار ومعلومات على مدى 
أربع وعشرين ساعة، والتقارير الواردة بين الحين 
واآلخر عن ظاهرة انتشار الوباء، ويكون قوة التأثير 
أعمق على الحياة الزوجية إذا كان الزوج ممن فقدوا 
وظائفهم أو تدنى مصدر دخلهم أو أنه ممن يمارسوا 
عملهم اليومي من داخل المنزل باستخدام التقنيات 
اإللكترونية، وهذه التقنيات لها انعكاسات سلبية على 
مع  يتعامل  أنه صار  بحكم  النفسية،  اإلنسان  حالة 
أجهزة جافة المشاعر واألحاسيس بدالً عن جمهوره 
التعليم  البشر، وهذا ما يحصل معنا من خالل  من 

اإللكتروني عن ُبعد.

تداعيات 
الدناني إن اإلعالم ركز    وعن دور اإلعالم قال 
ومتغيرات  الوباء  تداعيات  تغطية  على  كبير  بشكل 
انتشاره، ولكنه بالمقابل همش تفاصيل االنعكاسات 
السلبية للوباء وتأثيره على تفاصيل الحياة األسرية 
العالقات  في  تطبيقها  يتم  التي  والكيفية  والزوجية، 
تسيطر  أن  يمكن  الوباء  تبعات  وبسبب  الزوجية. 
الحب  معالم  في  السلبية  المشاعر  الزوج  على 
والحنان والعاطفة، ومثل هذه األفكار تزيد من حدة 
بدورها  تنعكس  أنها  يعني  مما  الزوجية،  الخالفات 
المشاعر  في  وفتور  الزوجية،  الحياة  مجريات  على 
في  الثقة  وتدني  الجياشة،  واألحاسيس  والعواطف 
على  يؤكدون  النفس  علماء  ألن  الزوجية،  العالقات 
طبيعة  على  بدوره  ينعكس  النفسي  االستقرار  أن 
تخلق  السلبية  المؤثرات  وهذه  العاطفية،  األمور 
مسيرة  وتنغص  الزوجين،  بين  مستمرة  خالفات 
الحالة  الزوجية المستقرة، ويمكن أن تتطور  الحياة 

إلى مرحلة االنفصال والطالق.
والتفكير  الفشل،  إلى  تؤدي  السلبية  فالمشاعر 
اإليجابي يؤدي إلى استمرار الحياة والنجاح والتفوق، 
وما أعظم أن يأتي النجاح ويبرز خالل مدة المعاناة!

ارحيم: 

هل نحن ذاهبون 

لزمن فقري 

من امل�شاعر؟
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الغالف

مرت قرابة ستة أشهر على فراق زوجها تحت 
السيدة  »أنوار«  أن  إال  اللعين،  الفيروس  ضربات 
التي تقترب من عقدها السادس وتسكن في صعيد 
مصر، ال تكف عن البكاء رغم مرور األشهر، ليس 
فقط على فراق زوجها، بل حزناً على ابتعاد األحبة 
واألقارب من خاالتها وعماتها والكثير من جيرانها 
الذين آثروا السالمة، ورفضوا الوقوف إلى جانبها 

لحظات الوداع، خوفاً من اإلصابة بالفيروس.
تقول أنوار في اتصال مع »999«: »شيء مؤلم 
أن يختفي فجأة من كانوا يجب أن يكونوا بجوارك 
ساعة فراق الحبيب..ظللت أليام أبكي وحيدة، من 
ويساعدني،  يواسيني  أحد  الباب  يطرق  أن  دون 
التي  السلبية  والمشاعر  الهواجس  من  ويخفف 

حتقيق: ليلى عبداحلميد- م�سر

واأللفة  المشاعر  اختفت  نهار..لقد  ليل  تداهمني 
بجانبهم ساعة  والمحبة من أشخاص كنت دوماً 

الشدة«.
تضيف: »أدرك تماماً صعوبة الوضع والخوف 
أتساءل وحتى اآلن: هل  من الكورونا، لكن دوماً 
يختطف الفيروس اإلنسان قبل حلول األجل؟ هل 
أخذ الفيروس منا محبتنا وشعورنا اإلنساني مع 
تبلدت  هل  الشدة؟  وقت  المساعدة  يطلبون  من 
مشاعرنا فجأة؟ هل تغيرت مشاعرنا إلى هذا الحد؟
اآلالف  بل  الوحيدة،  هي  السيدة  هذه  ليست 
الجسدي  التباعد  حاالت  أن  على  يجمعون  مثلها 
الذي  المنازل  جدران  داخل  القهري  والسجن 
فرضته الجائحة على العالم أجمع، أصاب الكثيرين 

بحالة من التبلد في المشاعر، تحت وطأة الخوف 
من اإلصابة، بل إن بعضهم ذهب إلى مدى أبعد، 
يعرف  بما  كثيرين  تصيب  ربما  الجائحة  بأن 
آراء  تتباين حوله  ما  العاطفي«، وهو  بـ»التصحر 
استطلعتهم  ممن  والنفس  االجتماع  علمي  خبراء 

.»999«
نفسية  مشاكل  كورونا  جائحة  تترك  هل 
والمجتمعات،  لألسر  الطويل  المدى  على  حقيقية 
أم أن تداعياتها وقتية تنتهي مع انتشار اللقاحات 
الجائحة  تداعيات  تمتد  هل  للفيروس؟  العالجية 
مظاهر  اختفاء  في  تتمثل  نفسية  مشاكل  من 
إلى مشاكل  الناس،  بين  والترحاب  واأللفة  الحب 
الطالق جراء  أسرية، مثل كثرة حاالت  اجتماعية 

الحرمان.. 
هل تت�سبب �جلائحة يف »ت�سُحر �لعو�طف« و»تبُلد �مل�ساعر«؟
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جدران  حبيسي  طويلة  لفترات  الزوجين  بقاء 
المنزل؟ 

التصحر العاطفي
المحب  بفطرته،  االجتماعي  اإلنسان  بات  هل 
للجماعة وللخروج والفسحة مع أحبائه وأصدقائه 
خوفاً  والحنان  للحب  مفتقداً  ذاته،  على  منكفياً 
التواصل عبر  يغني  بالفيروس؟ هل  اإلصابة  من 
بين  الحميمية  اللقاءات  عن  ميديا«  »السوشيال 
األهل والمحبين؟ وهل يشبع التواصل اإللكتروني 
كانوا  الذين  لألشخاص  العاطفية  االحتياجات 
العاطفي  الدفء  واألحضان  القبالت  في  يجدون 

والحنان الكافي؟ 
أظهرت نتائج استطالع أجراه المركز المصري 
مع  بالتعاون  »بصيرة«،  العام  الرأي  لبحوث 
تأثير  حول  مصر،  في  للمرأة  القومي  المجلس 
جائحة كورونا على العنف الواقع على المرأة من 
قبل الزوج، أن 11% من الزوجات تعرضن بالفعل 
ضرباً  العنف  أشكال  وكانت  الزوج،  من  للعنف 
نسبة  زيادة  النتائج  أظهرت  كما  لفظية،  إهانة  أو 
بنحو  المصرية  األسر  داخل  األسرية  المشاكل 
األسر  أفراد  بين  العنف  ازدادت نسبة  كما   ،%33

بنسبة %19.

وبحسب الشكاوى التي يتلقاها الخط الساخن 
لتقديم  المصرية،  الصحة  وزارة  الذي خصصته 
الدعم النفسي للمواطنين خالل الجائحة، فإن %85 
من المكالمات انصبت على تقديم استشارات الدعم 
النفسي لتخطي الضغط النفسي الناتج عن انتشار 
فيروس كورونا، 70% كان أصحابها يعانون من 
داخل  اإلجباري  البقاء  جراء  واالكتئاب،  القلق 

المنازل، والتباعد الجسدي.
الفيروس،  تفشي  من  األولى  الشهور  وخالل 
العزل  مراكز  داخل  انتحار  حالة  من  أكثر  وقعت 
أصابهم  مصابين  قبل  من  مصر،  في  الصحي 
أقدم رجل  الفيروس، فيما  الشفاء من  اليأس في 
في العقد السادس من العمر في إحدى محافظات 
اإلصابة  من  خوفاً  االنتحار  على  مصر،  دلتا 

بالفيروس، وهو يعيش وحيداً في منزله.
األمراض  أستاذ  الرخاوي  يحيى  الدكتور 
السجن  إن  يقول:  مصر،  في  والعصبية  النفسية 
بدأ منسحباً  الذي فرضته كورونا قد  االختياري 
في صورة التباعد الوجداني بين أفراد األسرة، بعد 
أن حل محله تقارب إلكتروني عبر النت والموبايل 
بين الناس وخصوًصا الشباب، بل يبدأ اآلن بين 
التباعد  جاء  ثم  للغاية،  مبكر  سن  في  األطفال 
المعلن باألجساد، ومن المتوقع أن تتبلد المشاعر، 

من  الضيق  الحيز  هذا  داخل  التصادمات  وتزداد 
األمكنة )المنازل المغلقة على أصحابها(. 

تداعيات  تكون  لن  المبدأ  حيث  »من  ويضيف: 
الجائحة، قاصرة على شعب من الشعوب، مع أن 
هذا التواصل عن ُبعد لّوح في البداية بأنه يحتمل 
أن يزيل الحواجز بين الشعوب والعقائد المتشنجة 
المتباعدة، وقد قام فعالً بهذه الوظيفة بدرجة ما، 
لهذا  الضوابط  غياب  األحداث، ومع  تطورت  لكن 
إلى  األمر  أدى  المتسيب،  التواصل  من  المحيط 
الحية،  المواجهة  محل  المتحرك  الهاتف  يحل  أن 
عنه  غنى  ال  مباشراً  بشرياً  ونبضاً  ودماً  لحماً 
نوع  اإليجابي ألي  الجماعي  الوعي  على  للحفاظ 
من األحياء، وهو العامل الذي يحمي أي كائن حي 
من االنقراض، فالمسألة على المدى الطويل أخطر 

من أن تختزل«.
تنقذ  عالمية  ثورة  تقم  لم  ما  أنه  والمؤكد 
التقارب  الذي تفكك فيه  التباعد  البشرية من هذا 
أمام  فنحن  الجماعي،  الوعي  وتخثر  االجتماعي، 
يهدد  ال  الذي  العاطفي«  »التصحر  من  حالة 
الحضارة اإلنسانية فحسب، بل يهدد باإلنقراض 

على المدى الطويل.
مؤسسة  الزواج  أن  الرخاوي  الدكتور  ويرى 
سواء  مهزوزة،  مؤسسة  باتت  ولألسف  صعبة، 
المدى،  قصير  صفقاتي  أساس  على  تبنى  ألنها 
الوجداني واأللفة  للغذاء  لم تعد مصدراً  أو ألنها 
البشرية، ولما تراجعت كل هذه الوظائف، تراجعت 
األسس اإليجابية التي كانت تحافظ على استمرار 
األسر كياناً أرقى من الحياة الجماعية للحيوانات 

واألحياء األدنى من اإلنسان.
ومطلوب  صعباً،  بات  والحل  خطير،  فاألمر 
المبادرة لإلنقاذ من كل من يهمه أمر البشر وبقاء 
هذا النوع، وهذه مهمة كل فرد من دون استثناء، 
لقوله  والوعاظ فحسب  الحكومات  مهمة  وليست 
تعالى في سورة المائدة »من قتل نفساً بغير نفس 
أو فساد في األرض، فكأنما قتل الناس جميعا وَمْن 

أَْحيَاَها َفَكأََنَّما أَْحيَا النَّاَس َجِميعاً«.

مرحلة طارئة
إسماعيل  وائل  الدكتور  يقول  جانبه  ومن 
إنه  شمس،  عين  بجامعة  االجتماع  علم  أستاذ 
اتضح جلياً إحجام الكثير من أفراد المجتمع على 
األمر  أمتد  بل  باأليدي،  والسالم  التحيات  تبادل 
وفي  اإلنساني،  المحيط  عن  بعيداً  االعتكاف  إلى 
اعتقادي أن ذلك طبيعي في زمن األزمة واألوبئة 
انفراجة  ومع  البشر،  بفناء  تهدد  التي  والكوارث 
واإلنساني  البشري  التفاعل  سيتم  المشكلة،  تلك 
مرة أخرى، وستعود الحياة إلى طبيعتها، ذلك أن 

اإلنسان كائن اجتماعي بطبعه وفطرته.
بمكان  الصعوبة  من  أجد  المنطلق،  هذا  ومن 
العاطفي  التصحر  من  حالة  هناك  بأن  القول 
ستصيب المجتمعات جراء تفشي فيروس كورونا، 
كنتيجة لحاالت التباعد الجسدي بل يمكن وصفها 
ال  اإلنساني،  المجتمع  على  طارئة  مرحلة  بأنها 
القاسية  تستدعي منا اطالق مثل هذه األوصاف 

يحيى الرخاوي: 

اجلائحة فر�شت 

حالة من »الت�شحر 

العاطفي« تهدد 

باالنقرا�ض

هامن ال�شرباوي: 

ازدياد العنف 

االأ�شري �شد املراأة 

يف زمن االأزمات 

واالأوبئة
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الغالف

مثل التصحر اإلنساني.
على  نسبيًا  كورونا  جائحة  أثرت  صحيح 
للبشر، ولكن في  العالقات االجتماعية والعاطفية 
اإلنسانية،  الطقوس  يغير  لن  ذلك  أن  تخميني 
وستستمر الحياة على منوالها، بعدما يتم مواجهة 
والجدران  األكمة  عن  الناس  ويقلع  الفيروس، 

المنزلية، بعدما تعود الحياة إلى طبيعتها. 
التفاعل  لتنشيط  نهائياً  داٍع  »ال  ويضيف: 
اإلنساني من خالل أجهزة اإلعالم، ذلك أن النشاط 
والتفاعل اإلنساني قائم بالفعل، والدليل على ذلك 
عودة الحياة الطبيعية ولكن مع اتخاذ اإلجراءات 

االحترازية من أفراد المجتمع البشري«.
الطب  استشاري  فرويز  الدكتور جمال  ويتفق 
المصرية،  العسكرية  الطبية  باألكاديمية  النفسي 
مع الرأي السابق في صعوبة أن تتسبب جائحة 
بالتصحر  وصفه  يمكن  ما  حدوث  في  كورونا 
المجتمعات  أن  أعتقد  »ال  ويضيف:  العاطفي، 
جراء  المشاعر،  في  تبلد  إلى  ذاهبة  اإلنسانية 
التباعد الجسدي الذي تعيشه بسبب الجائحة، ذلك 
أنه بمجرد هدوء الفيروس، ستعود كما يقول المثل 
الشعبي: »ريما لعادتها القديمة«، وستعود بعض 
التقبيل  مثل  الذميمة  أو  المرفوضة  السلوكيات 

واألحضان.
األشخاص  بعض  هناك  أن  ذلك  ينفي  ال  لكن 
ال  وهؤالء  عاطفي،  وتحجر  فكري،  جمود  لديهم 
بطبيعتهم  ألنهم  الكوارث  بحدوث  عادة  يتأثرون 
متبلدو المشاعر، وال يبدون اهتماماً أو تعاطفاً مع 
اآلخرين وقت الشدة أو في وقت يحتاج اآلخرون 

إلى مساعدتهم.

والزفاف  األفراح  حفالت  بتأثر  يتعلق  وفيما 
أو  إحصاءات  توجد  »ال  فرويز:  يقول  بالجائحة 
بسبب  الزواج  حاالت  تراجع  على  يدلل  رصد 
كورونا، بل على العكس نلحظ تسارعاً في حاالت 
الزواج من قبل الشباب، بسبب انخفاض التكاليف، 
وعدم وجود حفالت أفراح بالشكل المعتاد تكلف 
عالمي،  وباء  أي  مع  وعموًما  األموال،  من  الكثير 
هناك بعض األمور يتم إيقافها أو تأجيلها، وبمجرد 

انتهائه تعود الحياة مرة أخرى إلى طبيعتها«.
الكوارث والصدمات، تصاب األسر  وفي زمن 
خصوصاً  والخوف،  والقلق  التوتر  من  بحالة 
تتأثر  التي  والعصابية  الوسواسية  الشخصيات 
المجتمعات  في  نسبتها  كانت  وإن  كبير،  بشكل 
محدودة تتراوح بين 1 - 2%، وهذه الشخصيات 
القلق  عليها  يسيطر  والوسواسية،  الهستيرية 
من  نوبات  في  باستمرار  وتدخل  الدائم،  والتوتر 
الهلع والخوف أو الوسواس الفكري أو المرضي، 

ويستمر معها لفترة طويلة.
أخرى،  شخصيات  المقابل  في  وهناك 
أو وقتياً سرعان ما  يكون التأثير لديها لحظياً 
ينتهي بمرور األيام، فيما نجد آخرين يلتزمون 
وارتداء  الجسدي،  والتباعد  الطبية  بالمحاذير 
الكمامة، وعدم المالمسة، لكن بمجرد أن ينتهي 
األمر ينسون بسرعة، ذلك أن هذه النوعية من 
أوقات  في  نفسية  مرونة  لديهم  األشخاص 
المواقف،  تغيير  على  القدرة  وهي  األزمات، 
واإلجراءات الواجب اتخاذها عند ظهور أحداث 
المهارة  هذه  وتتيح  متوقعة،  غير  أو  جديدة 
التعامل بسهولة مع األزمات والمواقف الصعبة، 

من دون الحاجة إلى فترات طويلة من الزمن.

العنف األسري
عضو  الشبراوي  هانم  ترى  جانبها  ومن 
»كوفيد  إن  مصر،  في  للمرأة  القومي  المجلس 
مليئة  جديدة،  حياة  إلى  المجتمعات  نقل   »19  -
المعيشة  بالمخاوف والقلق والشكوك في حياتنا 
التي من الممكن أن تعرقل الحياة إلى حد ما، ولكن 
البد أن تستمر الحياة بالتوافقات األساسية، سواء 
مهما  الزواج  لينجح  ثقافى  أو  اجتماعي  بتوافق 
الزواج  وأن  والظروف، خصوصاً  األزمات  كانت 
أسرياً،  ليس صحبة بل مودة ورحمة واستقراراً 

ويتوقف ذلك على حدوث توافق بين الطرفين.
في  الجائحة  تسبب  عن  الحديث  أن  وتضيف: 
حدوث ما يسمى بالتصحر في المشاعر اإلنسانية، 
طبيعة  أن  ذلك  والبحث،  الدراسة  يستدعي  أمر 
الشعوب العربية بالتحديد، شعوب مثقفة وواعية 
ألن  اإلنسانية،  عاطفتها  فى  تتحكم  متى  تعرف 
العاطفة غريزة في دم اإلنسان ال يمكن أن يتخلى 
عنها، ولذلك يجب أن نتغلب على مايطرأ علينا من 

أزمات وكوارث.
بحالة  ستصيبنا  الجائحة  أن  اعتقد  ال  لذلك 
آصالة  عن  معروف  ألنه  المشاعر،  في  الفقر  من 
مهما  مشاعرها  في  دقيقة  أنها  العربية،  الشعوب 
تحٍد  في  دائماً  فهي  وكوارث،  أزمات  من  قابلت 

وإصرار على تخطي أي أزمة تواجهها. 
في  تسبب  كورونا  فيروس  تفشي  أن  المؤكد 
إذ  واجتماعية،  اقتصادية  وكارثة  إنسانية  مأساة 
أودت الجائحة بحياة البشر، وفقدت مئات الماليين 
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من الوظائف، وأصبحت اإلنسانية معرضة للخطر، 
وهو ما يعني أن الفيروس أطاح بعادات اجتماعية 
كثيرة، وأثر فى اقتصاديات دول عديدة، ما زاد من 

معاناة البشر. 
وتتابع الشبراوي أن غالبية األسر العربية كانت 
والهدوء  والتماسك،  بالترابط  تتميز  الجائحة  قبل 
المشاعر  ما، مع غلبة  إلى حد  المستقرة  والحياة 
 ،»19  - »كوفيد  تفشي  مع  ولكن  واأللفة،  الطيبة 
ويمكن  لألسوأ،  األسر  من  الكثير  أحوال  تبدلت 
والخوف،  النفسية،  االضطرابات  في  ذلك  رصد 
وقتياً  ذلك  يظل  لكن  المخاطر،  بزيادة  والشعور 
سينتهي مع انتشار اللقاحات المعالجة للفيروس، 

وعودة الحياة إلى طبيعتها.
وبما أن المرأة هي المديرة المدبرة والمسؤولة 
العبء  عليها  وقع  واألسرة،  المنزل  عن  األولى 
األكبر الذي جعل منها المرأة العصبية الخائفة من 
القادم، فضالً عن مخاوف الزوج بأن يفقد وظيفته، 
أو يحدث تراجع في دخله، ما ينتج عن ذلك تمزق 
تحت  األسرة  تضع  التي  الديون  وزيادة  نفسي، 

الضغط النفسي والعصبي.
األسر،  على  الضاغطة  األجواء  هذه  وفي 
أفراد  أو ضد  المرأة،  األسري ضد  العنف  يظهر 
األسرة ككل، كما تكثر الخالفات الزوجية، نتيجة 
اقتصادياً  الزواج  توافق  عدم  أو  المشاعر  تباعد 
واجتماعياً، وينتج عن ذلك العنف سواء لفظياً أو 
تعدياً، وهذه واحدة من التداعيات السلبية للجائحة 

على الحياة االجتماعية لألسر العربية كافة.

الجائحة..ليست السبب
ومن جانبها، ترى الدكتورة سامية خضر أستاذ 
علم االجتماع، أن العالقات اإلنسانية تراجعت كثيراً 
األخيرة مع تفشي فيروس كورونا،  الفترات  في 
ما أثر على الترابط األسري بالسلب، والمؤكد أن 
الجائحة ليست السبب الوحيد في ذلك، باعتبارها 
عن  الناتج  الطالق  فكثرة  ومستجداً،  حديثاً  أمراً 
بل  اليوم،  وليد  ليس  للجائحة،  السلبية  التداعيات 
له أسبابه العديدة، منها سوء سلوك الولد والبنت 
إلى  يؤدي  ما  والعقالنية،  الرقي  إلى  يفتقد  الذي 
قرارات  اتخاذ  وبالتالي  االنفعالي،  االتزان  ضياع 

خاطئة تهدم العالقة بين الزوجين. 
تكون  أن  بها  يفترض  األسرة  أن  حين  في 
واحة األمان واالستقرار والسعادة ألفرادها، وأن 
تكون العالقات فيها مؤسسة على المودة والمحبة 
على  فرد  كل  يحرص  وأن  والشفقة،  والعطف 
سعادة اآلخر، سواء في إطار العالقة الزوجية أو 

في عالقة اآلباء بأبنائهم.
األمر اآلخر أن األوضاع الحالية التي تعيشها 
كانت  كورونا،  أثناء  أو  قبل  سواء  كافة  األسر 
سبباً في التباعد بين األسر، وعلى سبيل المثال، 
اآلباء  عن  بعيداً  يسكنون  اآلن  باتوا  األبناء  فإن 
يسمى  ما  وداخل  الجديدة  المدن  في  واألمهات 
للشباب  مغرية  أصبحت  التي  بـ»الكمباوندات« 
أسهم  ما  وهو  فيها،  للسكن  الصغيرة  والعائالت 

في جزء من التباعد االجتماعي بشكل قصري.
بالتباعد  يلزمنا  »الوباء  خضر:  وتضيف 

ونحن  أحضان،  أو  قبالت  ال  حيث  القصري، 
مضطرين إلى التباعد الجسدي من أجل المحافظة 
أسر  أصيبت  بعدما  األوالد،  وحياة  حياتنا  على 
بما  وتأثر  إحساس  يوجد  بالفيروس..  عديدة 
ونفسي  بشري  تقارب  هناك  يظل  لكن  يجري، 
التأثر  في  يكمن  إنساني  بخطر  ممزوج  وعاطفي 

والحزن لفقدان عزيز لدينا«.
واإلنساني  الروحاني  الشكلي  التباعد  ورغم 
وال  اآلخر،  على  وقلق  خوف  هناك  واألسري، 
ينفي ذلك وجود جحود من قبل آخرين، وإن كان 
الحب سيظل  أن  منطلق  للغاية، من  ذلك محدوداً 
أن  ذلك  أزمات،  من  يصيبنا  ما  رغم  موجوداً، 
اإلنسان بطبعه كائن عاطفي واجتماعي يبحث عن 
الحب والعطف والحنان. وتتفق خضر مع فرويز 
حاالت  توقف  في  كثيراً  يؤثر  لم  الوباء  أن  في 
الزواج، وكما تقول فإن الزواج مستمر، ألنه سمة 
الحياة، وفي رأيي أن الحديث عن تأثر الكثير من 
العالقات الزوجية، بحاالت التباعد الجسدي جراء 
أن  ذلك  المبالغات،  من  كثير  فيه  الوباء،  تفشي 
باتت  الهادفة  غير  والدراما  التليفزيونية  البرامج 
أكبر مؤثر سلبي على عالقات األسر. وتضيف: أن 
المقدمة تسلط الضوء  التليفزيونية  البرامج  أغلب 
كثيراً على الطالق، كما اختفت البرامج التي تحث 
على الدفء األسري والحياة الزوجية الهادئة، إذ 
نلحظ تعميقاً لألساليب المبتذلة في المعاملة بين 
األزواج، وكثرة الطالق، واإلعالنات الهابطة، وهو 

ما يؤثر على الحياة األسرية لألشخاص.
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»كورونا«  جائحة  أثرت  هل  سيكون سؤال: 
عن  يجيب  فهو  إنكارياً،  سؤاالً  مشاعرنا؟  على 
نفسه. لقد قلبت كورونا وما ارتبط بها من حجر 
صحي وتباعد جسدي مشاعرنا جميعاً، وأحدثت 
فجوة عاطفية عميقة قد تكون لها تداعيات غير 

مستحبة مستقبالً.
فمع تفشي وباء كورونا أعلنت منظمة الصحة 
العالمية عن مجموعة من اإلجراءات كان أبرزها 
تداوالً  األكثر  المصطلح  هذا  الجسدي  التباعد 

حتقيق: فاطمة موهمو املغرب

خالل سنة 2020 أنتج لنا واقعاً سوسيولوجياً 
جديداً يهدف باألساس إلى تغيير جدري بأنماط 
أمام  فأصبحنا  المعتاد،  االجتماعي  التفاعل 

ظواهر نفسية وسلوكية جديدة.
الجديدة بواحد من أهم  »999« تفتتح السنة 
اآلثار التي خلفتها سنة 2020، وهو حاالت التبلد 
والتصحر العاطفي الذي فرضته كورونا وعززه 
التباعد الجسدي خصوصا أننا ننتمي إلى ثقافة 

التجمعات العائلية وغير العائلية.

تباعد جسدي ال اجتماعياً
كان مصطلح التباعد االجتماعي الذي يشير 
إلى الحفاظ على مساحة ال تقل عن متر واحد 
انتشار  إبطاء  في  فعاالً  شخص،  أقرب  من 
»كوفيد- 19«. ومع ذلك، فإن مصطلح التباعد 
االجتماعي أدى إلى سوء فهم وتم تفسيره على 
أنه تغيير شكل العالقات مع الناس أو االنفصال 

عن األسرة واألصدقاء. 
ونتيجة لهذا االعتقاد الخاطئ، عمدت منظمة 

عام التباعد
»كورونا« خلفت �أ�سر�رً� نف�سية بليغة �إل �أنها �أعادت �إحياء �مل�ساعر �لإن�سانية و�أخرجتها للوجود.
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»التباعد  مصطلح  الستخدام  العالمية  الصحة 
أجل  من  المصطلح  هذا  تغيير  تم  الجسدي«. 
التباعد  على  الحفاظ  يجب  أنه  على  التأكيد 
الجسدي بينما نستمر في التواصل االجتماعي 
مع األسرة واألصدقاء خصوصاً في مجتمعاتنا 

العربية.
القضايا  في  المستشار  إلى  تحدثت   »999«
األسرية منير لحفاص في الموضوع حيث قال: 
ال يختلف اثنان أن زمن الكورونا أعاد تشكيل 
فالحجر  واالجتماعية،  الشخصية  العالقات 
الناس  بين  فرق  الجسدي  والتباعد  الصحي 
نفسياً وعاطفياً واجتماعياً ولم يستثن في ذلك 
إن  سيان.  ذلك  في  الكل  بل  والصغير  الكبير 
زمن  في  والعاطفي  النفسي  االنفصال  حقيقة 
ثقافتنا  على  دخيلة  أعراضاً  أفرزت  الكورونا 
أعرافاً  العربي  اإلنسان  فيها  ألف  التي  العربية 
حميمية تتداخل فيها العالقات اإلنسانية بشكل 
لصيق، ولعلنا ال نجافي الصواب إذا ما قلنا إن 
التي  هي  االجتماعية  العالقات  في  القرب  لغة 
تطفو على السطح خاصة في عالمنا العربي. لقد 
افتقد الصغير والكبير للمسات الحانية والعناق 

الدافئ والمصافحات المعبرة، بل وحتى التربيت 
على كتف طفل لتشجيعه أو مسح رأسه أصبح 
من المفقودات التي جعلت القلوب تحس بجفاف 

عاطفي ممزوج بحسرة وضيق في النفس. 
وأضاف: أن التوصيات التي فرضتها منظمة 
الحجر  بضرورة  القاضية  الدولية  الصحة 
والتباعد  الذاتية  العزلة  أو  المنزلي  الصحي 
في  كبير  بانفصال  األفراد  أصابت  االجتماعي 
روح  تذكي  كانت  التي  المعتادة  سلوكياتهم 
المحبة والتضامن، بحيث افتقدنا العناق واللمس 
واجتماعية  نفسية  حاجيات  وهي  واالجتماع 
ولعل  البشري.  الجنس  بقاء  على  تساعدنا 
والتي  تضرراً،  األكثر  الفئات  بين  من  أيضاً 
والوحدة  االجتماعي  القلق  من  معاناتها  زادت 
العزلة  الذين تقتلهم  واالكتئاب، هم كبار السن 
في األوضاع العادية ناهيك عن زمن الكورونا 
الذي كرس العزلة وجعلهم يتيهون في عوالمهم 
الحسية  قدراتهم  نقص  مع  خاصة  الداخلية 
ذواتهم  مع  تواصلهم  من  تحد  التي  والحركية 
كانوا  التي  الخارجية  العوالم  مع  فباألحرى 
يستندون إليها في ظل األجواء األسرية والتي 

أصبحت مفقودة وأيضاً في غياب األصدقاء.

هواجس
في اتصال مع الباحث في العلوم االجتماعية 
مروان بنفارس قال إن إجراءات الحجر الصحي 
في  عديدة  فئات  على  بالمرة  سهلة  تكن  لم 
الصحي  العزل  فإجراءات  المغربي،  المجتمع 
والبقاء في البيوت ليس بالقرار السهل على كل 
المجتمعات وليس من السهل تطبيقه من دون 
البيت،  في  فالبقاء  مجتمعية.  فعل  ردود  إنتاج 
فالعديد  الفقيرة،  الدول  في  ينجح  أن  يمكن  ال 
اليومي وأصبحوا في  فقدوا قوتهم  الناس  من 
سجن إجباري وليس اختيارياً من دون معيل، 
فئات عديدة كانت تكسب قوتها يومياً وبشكل 
اقتصاد غير  غير منتظم بفضل نشاطها داخل 
مهيكل؛ معنى ذلك أن مطالبة أفراد تلك الفئات 
العمل ومن  منعهم من  يعني  البيت  بالبقاء في 
البحث عن الكسب اليومي. الشيء الذي أدى إلى 
انفجار على مستوى المشاعر، فُوضع أشخاص 
في حجر صحي وفي عزل ضيق لفترة زمنية 
غير محددة وحظر عليهم الخروج إال في حاالت 

منري حلفا�ض: 

اجلائحة اأ�شهمت يف 

اإعادة تغيري عادات 

�شاحبتنا ل�شنوات 

طويلة

مروان بنفار�ض: 

احلجر ال�شحي اأتاح 

للعديد من النا�ض 

فر�شة اكت�شاف املجال 

االجتماعي الذي يعي�شون 

فيه

مرمي بوابي:

 و�شائل التوا�شل اليوم 

قربت امل�شافات رغم 

اأنه ينق�شها احل�شن 

والدفء احلقيقي
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الضغوطات  بعض  يثير  أن  شأنه  من  قصوى 
النفسية ال سيما إن كانت الظروف االجتماعية 
والمادية ال تساعد كثيراً على التباعد الجسدي 
إلى  باإلضافة  اجتماعياً،  تقارباً  يفرض  الذي 
المشاكل االقتصادية الكبيرة التي خلفها الحجر 
ذلك  إلى  أضف  الهشة،  الفئات  عند  الصحي 
مخلفات المشاعر لفيروس الكورونا من مخاوف 
مرضية وهواجس تفاقم حدة الضغوطات التي 
تعلي في سقف االنفعاالت ما يزيد في منسوب 

التشنجات األسرية عموماً.
يتابع بنفارس كالمه ويؤكد على أن الحجر 
بمحيطه  اإلنسان  عالقة  تشكيل  أعاد  الصحي 
القريب، بعد أن أصبح الناس يعيشون في عالم 
من الماديات من دون استشعار ما يحيط بهم. 
الناس فرصة  من  للعديد  أتاح  الصحي  الحجر 
اكتشاف المجال االجتماعي الذي يعيشون فيه 
انطالقاً من الغرفة ثم البيت ثم الحي، فاستطاع 
هذا  داخل  مشاعره  عيش  أيضاً  اإلنسان  بذلك 

المحيط أو هذا السجن اإلجباري.
السلوكات  لبعض  نتاج  هي  فالمشاعر 
مبحث  المشاعر  وسوسيولوجيا  االجتماعية. 
جديد وليس بقديم. وُتشير سيكولوجيا األوبئة 
اإلنساني،  للسلوك  مزدوجة  طبيعة  وجود  إلى 
حيث يغلف بقشرة من العقالنية ُتخفي اتجاهات 
الكورونا وقع  وتحيزات ال منطقية. وفي زمن 
خصوصاً  اإلنسانية  المشاعر  في  كبير  تغير 
مجتمعاً  يعتبر  الذي  المغربي  المجتمع  في 
التي تعبر  بالطقوس واألشكال االحتفالية  غنياً 
عن المشاعر اإلنسانية سواء الحزن أو الفرح، 
التعبير  في  كبيرة  صعوبة  الناس  وجد  حيث 
بوجود  محظوظون  أننا  ورغم  مشاعرهم،  عن 
أن  إال  االتصال  ووسائل  الحديثة  التكنولوجيا 

التأثير ليس نفسه بطبيعة الحال.
لحفاص  األسري  المستشار  يشاطر 
أننا  يؤكد  حيث  بنفارس  مع  نفسها  النقطة 
التطور  مع  الوباء  هذا  لتزامن  المحظوظين  من 
وغيرها،  االجتماعي  التواصل  لوسائل  النوعي 
والمكالمات  والواتساب  النصية  فالرسائل 
األشكال  من  بشكل  أعادت  والمرئية  الصوتية 
بناء هوية جديدة وبناء نسق اجتماعي وتشكيل 
األجساد  تباعد  فرغم  للتواصل،  عاطفية  أنماط 
وإن  حاضرة  التفاعل  قنوات  أن  إال  بمسافات 
كانت ليست بالشكل الطبيعي بيد أن التواصل 
والعاطفي  النفسي  قصوره  رغم  اإللكتروني 

أفضل من انعدامه.

مفهوم جديد لألسرة
جواباً على سؤال هل أدى التبلد في المشاعر 
مع  خصوصاً  الزوجية  المشاكل  ارتفاع  إلى 

االحتكاك اليومي خالل الحجر الصحي؟ 
يقول المستشار األسري لحفاص في حديثه 
تبنى  الزوجية  الحياة  أن  المعلوم  من  إنه  معنا 
على السكينة والطمأنينة التي يتم فيها التعبير 
عن مشاعر الحب والود والتقدير المتبادل، هذه 

استقرار  تضمن  التي  هي  الرئيسة  الدعامات 
األسرة وتضمن سالمتها النفسية وتسهم في 
امتدادها عبر الزمن. إن إكسير الحياة الزوجية 
من  وجسدياً  لفظياً  المشاعر  عن  التعبير  هو 
الممارسات  بها  تزخر  التي  المواقف  خالل 
اليومية واالحتكاك اليومي، بيد أن هذا االحتكاك 
الذي  الصحي  الحجر  بسبب  آخر  مساراً  أخذ 
جائحة  جراء  الصحية  البروتوكوالت  فرضته 
في  يلتقيان  الزوجان  كان  فبعدما  كورونا، 
أصبح  وروتينية  ومحددة  معلومة  مواقيت 
أكثر  الصحي  الحجر  بسبب  اليومي  االحتكاك 
ليل  لوجه  وجهاً  فالزوجان  قبل،  ذي  من  حدة 

المرحلة  هذه  بتدبير  الوعي  غياب  وفي  نهار، 
المشاكل  السطح بعض  االستثنائية تطفو على 
الزوجية من قبيل تبلد المشاعر، حيث يقل إظهار 
المحبة والتفاعل العاطفي ويفشل التعبير اللفظي 
وغير اللفظي وتنقص مظاهر التعبير على الوجه 
والصوت فال تكاد تسمع في البيوت إال همساً 
باهتاً وفي المقابل تسمع صراخاً ونقداً ولوماً 
وعتاباً يزيد من حدة الهوة الوجدانية واالرتباط 

المشاعري بين الزوجين.
أسهمت  قد  العولمة  كانت  »إذا  ويضيف: 
بشتى  االستهالك  تشجيع  في  كبير  بشكل 
الطرق إلشباع الحاجات الفردية وأيضاً اختراع 
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الزواج  التهرب من  قائم على  نمط حياة جديد 
ومسؤولياته، وبالتالي تعزيز الفردانية واألنانية 
وتفكيك  الحائط  لآلخر عرض  الحاجة  وضرب 
الروابط األسرية من خالل اإلدمان على مواقع 
حياة  نمط  في  والغرق  االجتماعي  التواصل 
كشفت  الصحي  الحجر  مرحلة  فإن  خاص، 
ضرورة العودة إلى األسرة، فبعدما كان البيت 
بفضل  أصبح  الناس  غالبية  عند  للنوم  مكاناً 
الحجر الصحي فضاء اجتماعياً جدد فيه أفراد 
من جديد  التعرف على بعضهم بعضاً  األسرة 
وتشاركت  والطاقات  المواهب  فيه  واكتشفت 
األسرة أشغال البيت والطبخ والهوايات ما دفع 
الكثير إلى إعادة ترتيب أوراقه وأولوياته، فَعلم 
الفردانية  زاوية  في  الماديات  عالم  أن  الكثير 
واألنانية ال طائل من ورائه، وتغير عند الكثير 
هذه  نهاية  ولعل  اإلنسانية  العالقات  مفهوم 

العالقات هي الزواج.
تغيير  إعادة  في  الجائحة  أسهمت  لقد 
عزف  فبعدما  طويلة  لسنوات  عادات صاحبتنا 

الصحي  الحجر  هذا  خالل  تجربتها  تشاركنا 
التغيرات  من  الكم  هذا  مع  تأقلمت  كيف  و 
المشاعرية حيث قالت: »تجربة كورونا لم تكن 
أكن منزعجة  لم  األمر،  بادئ  البتة في  متوقعة 
ما  بقدر  طويلة  لمدة  وحيدة  البقاء  فكرة  من 
اعتبرت األمر فرصة لالختالء بذاتي والتعرف 
أظن  أكن  لم  ومواهب  قدرات  واكتشاف  عليها 
المزدحمة  الحياة  هذه  خضم  في  أمتلكها  أني 
والمرهقة«.  لكن جانبي االجتماعي بدأ يضجر 
علَي،  يستعصى  األمر  وبدأ  المدة  طالت  عندما 
حاجة  على  يدل  إنما  شيء  على  دل  إن  وهذا 
فقط،  معه  للحديث  كان  ولو  لإلنسان  اإلنسان 

وجهاً لوجه.
الحجر  ينتهي  أن  بأمل  التمسك  دائمة  كنت 
الصحي قبل رمضان، لكي استطيع الصيام مع 
الماضية  السنين  تلك  كل  تعودت  كما  عائلتي 
رغم أنني أقطن بعيدة عنهم، فجاء رمضان ولم 
ينته الحجر، وكنت أحاول بقدر ما استطيع خلق 
وغياب  العائلة  غياب  رغم  الروحانية  األجواء 
الصالة في المسجد، لكن صدمتي تفاقمت عندما 
به لوحدي  اآلخر سأحتفل  العيد هو  أن  علمت 
فكانت تجربة صعبة وفريدة في اآلن ذاته. أنا 
التي كان يستحيل أن أصدق أنني في يوم من 

األيام سأكون بعيدة عن أهلي يوم العيد.
بعض  غريباً  كان  العيد  يوم  حدث  ما  لكن 
الشيء، ألنه رغم وجودي لوحدي، فقد أحسست 
فوسائل  وأصدقائي،  بأهلي  محاطة  بأنني 
ينقصها  أنه  رغم  البعيد  قربت  اليوم  التواصل 
كانت سبباً  أنها  إال  الحقيقي،  والدفء  الحضن 
فأحسست  وأصدقائي  بأهلي  أجتمع  أن  في 
مشاعر  أعيش  أن  واستطعت  علَي  الله  برحمة 

الفرح واأللفة رغم بعد المسافات.
كورونا لم تنته بعد، لكن الحياة ال تتوقف.. 
وألنني محبة للحياة، اتخذت قراراً جوهرياً في 
حياتي رغم شبح كورونا الذي يراودنا في كل 
زمان ومكان. َتحدْيت المجتمع والتقاليد وقررت 
أن أتخلى مؤقتاً عن حلم كل أنثى أن تزف إلى 
أتزوج  أن  فقررت  وفخم.  كبير  بعرس  زوجها 
أيامي  أعيش  وأن  وقلبي  عقلي  اختاره  بالذي 

يوماً بيوم.
إياها  علمتنا  التي  الدروس  من  واحد  فهذا 
كورونا وهي أن نستغل الوقت الراهن ونعيشه 
كما يجب ونرحم أنفسنا من التفكير المرهق في 
المستقبل وما سيأتي به. علمت أن قراري هذا 
في محله وبمباركة عائلتي اجتمعت في الحالل 
في  لي  وقع  حدث  أحسن  وهو  روحي  بتوأم 
العجيب. ورغم كل الصعاب  الغريب  العام  هذا 
ينتصر  الحب  أن  إال  واجهتنا،  التي  والعراقيل 
عن  ماركيز  غارسيا  غابرييل  قال  وكما  دائماً. 
الحب  »إّن  الكوليرا«:  زمن  في  »الحب  روايته 
موجودٌ في كّل زماٍن ومكان، لكنّه يشتّد كثافًة 

كلّما اقترب من الموت«. 
كورونا كانت فرصة كبيرة إلحياء الكثير من 

المشاعر اإلنسانية.

الشباب عن الزواج بحجة غالء المهور وارتفاع 
للحفالت  جديداً  واقعاً  كورونا  تكاليفه فرضت 
فأصبحت بسيطة وروادها محدودين وااللتزام 
األبعد  بل  بامتياز،  حاضر  الجسدي  بالتباعد 
تقلصت  واإلسراف  الترف  مظاهر  أن  هذا  من 
هو  والسعادة  الفرح  محل  أن  الجميع  وتوافق 
بل  إنفاقه،  وكثرة  بالمال  التباهي  وليس  القلب 
النمط  هذا  باستمرارية  الشباب  بعض  طالب 
الزواج ومحاربة  على  االحتفاالت تشجيعاً  من 
تأخره، ولعل مطالبهم هذه رسالة ضمنية إلى 
أن الحب االفتراضي عن طريق مواقع التواصل 
يبقى  فيه  المتعددة  العالقات  االجتماعي وربط 
اإلنسانية  المشاعر  من  خالياً  أجوف  ارتباطاً 
الحقيقية التي تحقق لإلنسان إنسانيته وتضمن 

له استمراريته.”

الحب في زمن الكورونا
كورونا  زمن  في  الزواج  موضوع  وحول 
أن  أحبت  التي  بوابي  مريم  المهندسة  التقينا 
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الغالف

المشاعر  إصابة  إلى  الجسدي  التباعد  أدى 
اإلنسانية للبنانيين، بما يسمى »عقدة كورونا«.

ما يزال لبنان مثله مثل معظم دول العالم يعاني 
عن  والشعبي  الرسمي  المستويين  على  العجز  من 
الذي تسبب حتى  وباء »كورونا«،  انتشار  الحد من 
منهم،  المئات  ووفاة  اللبنانيين  آالف  بإصابة  اآلن 
منها  يعاني  التي  االقتصادية  األزمة  حدة  وبزيادة 
الشعب اللبناني منذ الحرب األهلية وما بعدها، حيث 
والموتى  المصابين  عداد  في  األرقام  يومياً  ترتفع 
عنها  تعلن  والتي  »كورونا«،  بوباء  اإلصابة  بسبب 
الوطنية  والهيئة  اللبنانية  العامة  الصحة  وزارة 

لمكافحة »كورونا«.
الذين  عداد  في  األرقام  بالمقابل  ترتفع  كما 
المالية  يخسرون عملهم ولقمة عيشهم ومدخراتهم 
اآلثار  بسبب  العينية  وغير  العينية  وممتلكاتهم 

حتقيق: �سايل اأبوفار�ش - بريوت

اإلحصاءات  بحسب  وذلك  الوباء،  لهذا  االقتصادية 
الصادرة عن جهات محلية ودولية.

اإلصابات  عدد  من  للتخفيف  محاولة  وفي 
انتشار  تزايد  بسبب  يومياً  المتصاعدة  والوفيات 
اللبنانية بيروت وبقية  العاصمة  وباء »كورونا« في 
عن  قليالً  الضغط  ولتخفيف  اللبنانية،  المحافظات 
القطاع الصحي الحكومي والخاص من مستشفيات 
وأطباء وممرضين ومختبرات، والذي خسر بعضهم 
المصابين  وعالج  تشخيص  على  عمله  أثناء  حياته 
زمنية  فترة  بين  اللبنانية  الحكومة  تقوم  بكورونا، 
وأخرى بإعالن حالة  »التعبئة العامة« ألسابيع، أي 
األقفال العام شبه التام للكثير من المؤسسات العامة 
أفراد  لجميع  المنزلي  الحجر  وفرض  والخاصة، 

األسر اللبنانية في جميع المدن والقرى.
»التعبئة  حالة  بتمديد  اللبنانية  الحكومة  وتقوم 

دعت  وكلما  انتهت،  كلما  إضافية  ألسابيع  العامة« 
المجلس  توصيات  على  بناء  وذلك  لذلك،  الحاجة 
األعلى للدفاع ووزارة الصحة العامة والهيئة الوطنية 
لمكافحة »كورونا«، حيث تتم دعوة اللبنانيين لتطبيق 
عبر  االجتماعي  الجسدي  والتباعد  المنزلي  الحجر 
للضرورة  إال  الخروج  وعدم  منازلهم  في  البقاء 
أو  وأدوية،  وشراب  طعام  شراء  مثل  القصوى، 
أو  طبي  مركز  أو  طبيب  إلى  طارئة  بحالة  التوجه 
وإجراءات  مالية  لغرامات  تعرضوا  وإال  مستشفى، 

قانونية أخرى.
القرارات  بهذه  اللبنانيين  من  قسم  التزم  وقد 
التي  واألمنية  واالقتصادية  الصحية  والتدابير 
الحجر  بتطبيق  وقاموا  اللبنانية،  الحكومة  اتخذتها 
المنزلي والتباعد الجسدي واالجتماعي خالل فترات 

التعبئة العامة وما بعدها. 

عقدة كورونا 
تاأثري�ت �سلبية للجائحة على �مل�ساعر �لإن�سانية للبنانيني نتيجة �لوطاأة �لقوية جدً�ً لهذ� �لوباء.
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تأثيرات سلبية
يعاني  اللبنانيين  من  متزايد  عدد  بدأ  وبالمقابل، 
من تأثيرات سلبية في مشاعرهم اإلنسانية، ويقوم 
تطبيق  بسبب  سلبية،  وسلوكية  نفسية  بتصرفات 
الحجر المنزلي والتباعد الجسدي واالجتماعي خالل 
العامة وما بعدها، بما يمكن تسميته  التعبئة  فترات 

بـ»عقدة كورونا«. 
واللبناني المعروف عنه عبر العصور، حبه للحياة 
واألجواء الفرحة والمسلية، وأمله الكبير بالمستقبل، 
بعد  صار  والبعيد،  القريب  مع  االجتماعي  وتفاعله 
الحجر  وبعد  لبنان،  في  »كورونا«  وباء  انتشار 
المنزلي المتكرر والتباعد الجسدي واالجتماعي شبه 
الدائم، يعاني من تبلد وبرودة وتراجع في مشاعره 
اإلنسانية وفي التعبير عنها، ومن االنفصال النفسي، 
والتصحر العاطفي، وغياب األلفة والحميمية والدفء، 
وعبارات  القبالت  وتبادل  المصافحة  عن  واالمتناع 
وأصدقائه  وجيرانه  أقاربه  مع  حتى  المجامالت 
مرض  عدوى  التقاط  من  خوفاً  وذلك  وزمالئه، 

»كورونا« منهم.
حاالت  في  تزايداً   2020 عام  لبنان خالل  وشهد 
الواحدة  األسرة  داخل  والجسدي  اللفظي  العنف 
خصوصاً وفي المجتمع عموماً، وارتفاعاً في أعداد 
الزواج،  حاالت  أعداد  في  وتراجعاً  الطالق،  حاالت 
اللبنانيين  لدى  العزوبية  نسب  في  تزايداً  وبالتالي 

والعنوسة لدى اللبنانيات. 
المتكررة  الحكومية  القرارات  تطبيق  وبسبب 
العامة من جهة، وخسارة العمل أو تراجع  بالتعبئة 
مدخوله من جهة ثانية، بقي عدد كبير من أصحاب 
وزوجاتهم  اللبنانيين  والعمال  والموظفين  العمل 
المنازل  في  والجامعات  المدارس  طالب  وأوالدهم 
24 ساعة وألسابيع متتالية،  لوجه على مدار  وجهاً 
فكان لهذا األمر تأثيراته السلبية على األسرة والفرد، 
المجتمع  في  كورونا«  »عقدة  انتشار  بدء  وعلى 

اللبناني.
بين  األسرة  داخل  الخالفات  حدوث  تزايد  فقد 
الزوجين ومع األوالد ومع األقارب المقيمين معهم، 
أحد  استخدام  إلى  الحاالت  من  عدد  في  ووصلت 
الطرفين العنف اللفظي والجسدي، وحتى إلى حدوث 

الطالق بينهما.
األمن  لقوى  العامة  المديرية  تقارير  وسجلت 
عدد  في   %100 بنسبة  ارتفاعاً  اللبناني  الداخلي 
أي  إلى مخافر  التي وردت  األسري  العنف  بالغات 
مقارنة   2020 عام  خالل  لبنان  في  الشرطة  مراكز 

بالعام الذي قبله 2019.
نفسي(  )طبيب  جريج  سايد  الدكتور  وأعاد 
المشاعر  على  »كورونا«  لوباء  السلبية  التأثيرات 
والتباعد  المنزلي  الحجر  إلى  للبنانيين  اإلنسانية 
إلى رفع منسوب  أديا  اللذين  االجتماعي والجسدي 
منسوب  وارتفاع  اللبنانيين،  لدى  واالكتئاب  القلق 
إلى  القلق  هذا  وتحول  »كورونا«،  وباء  من  الخوف 

اكتئاب وخوف وهلع. 
)اختصاصية  وصاف  صوايا  ليا  الدكتورة  أما 
في علم النفس السريري ومعالجة نفسية(، فأعادت 
المشاعر  على  »كورونا«  لوباء  السلبية  التأثيرات 

اإلنسانية للبنانيين إلى الوطأة القوية جداً لهذا الوباء 
فأصبحوا  منهم  للكثير  نفسية  صدمة  شكل  الذي 
خائفين على أنفسهم، ولديهم انعزال وإحباط وتقلب 
مزاج واستصعاب للتفاؤل، ما تسبب لديهم باختالل 
والحرص  الزائد  االجتماعي  والقلق  النفسي  األمن 
اآلخر  الشخص  يكون  أن  من  الشديدين  والخوف 
المجتمع  أفراد  بقية  أو من  األسرة  أفراد  سواء من 
حامالً لفيروس »كورونا«، علماً بأن المجتمع اللبناني 
هو مجتمع مرهق أكثر من المجتمعات األخرى، وال 
يتمتع باألمن النفسي جراء األزمات النفسية التي مر 
بها. وبالرغم من مرونة الشعب اللبناني التي عرف 
بها سابقاً، فإنه ال يقدر حالياً على التحمل فوق طاقته. 

عالج نفسي - نصائح 
االجتماعية،  النفسية  الحالة  هذه  ولتجاوز 
المطالعة  بممارسة  اللبنانيين  جريج  الدكتور  نصح 
والرياضة، واالبتعاد عن مواقع التواصل االجتماعي 
قدر اإلمكان، وتقليل متابعة األخبار في هذه المواقع 
وفي وسائل اإلعالم المقروءة والمسموعة والمرئية 
وباء  انتشار  تتناول  والتي  اإللكترونية،  والمواقع 
»كورونا« سواء في لبنان أو العالم باستثناء متابعة 
إرشادات الوقاية من »كورونا« الصادرة عن الجهات 
الصحية الرسمية اللبنانية، وذلك بهدف إبعاد األفكار 

والهواجس السلبية عن اللبنانيين. 
نفسي  طبيب  مع  بالتواصل  نصحهم  كما 
لمساعدتهم ولو بطريقة غير مباشرة مثل التواصل 

معه عبر الهاتف أو برامج »الفيديو كول« المتعددة.
وعن الحلول التي تقترحها على اللبنانيين في هذا 
علينا  ما  أول  أن  وصاف  الدكتورة  أجابت  المجال، 
إدراكه كلبنانيين هو أنه مهما طال أمر وباء »كورونا« 

سينتهي عاجالً أم آجالً.
لذلك يجب أن نكون إيجابيين في الوقت الراهن، 
وعلينا تخطي هذه المرحلة آخذين االحتياطات كافة 
على  الضغط  وعدم  والتفاؤل،  بالصبر  التحلي  مع 
بنا، وزيادة  أفراد األسرة والمحيطين  أنفسنا وبقية 
وطلب  المستطاع،  قدر  وبهم  بأنفسنا  اهتمامنا 
المساعدة النفسية من األطباء والمعالجين النفسيين 

عندما نكون بحاجة إليها من دون تأخير. 

أزمة متفاقمة
العنوسة  نسب  على  »كورونا«  وباء  تأثير  وعن 
زياد  أجاب  لبنان،  في  والطالق  والزواج  والعزوبية 
إبراهيم )باحث اجتماعي( أن انتشار وباء »كورونا« 
من  عدد  لدى  اإلنسانية  المشاعر  بتبلد  وتسببه 
اللبنانيين في ظل الحجر المنزلي والتباعد الجسدي 
واالجتماعي هو مرتبط ارتباطاً وثيقاً بتفاقم األزمة 
سعر  بتراجع  ظهرت  والتي  لبنان،  في  االقتصادية 
الدوالر  أمام   %300 قرابة  اللبنانية  الليرة  صرف 
األمريكي بالسعر الرسمي وقرابة 600% في سوق 
التي يقوم بها عدد من  المشروعة  المضاربات غير 
السوق  في  والعاملين  الصرافة  ومحال  المصارف 
السوداء، وبارتفاع أسعار جميع المواد االستهالكية 
في  كبيرة  بنسب  والوقاية  التعقيم  ومواد  واألدوية 
والباعة  والتجار  األعمال  رجال  من  عدد  ظل جشع 

وازدياد  الحكومية،  والمحاسبة  المراقبة  وضعف 
نسبة البطالة إلى أكثر من 40%، ووصول الدين العام 
إلى 89.5 مليار دوالر أمريكي عام 2020 أي ما نسبته 
150%  من الناتج المحلي، وعدم نجاح خطة التحفيز 
اللبنانية  الحكومة  أطلقتها  التي  االجتماعي  واألمان 
بقيمة 796 مليون دوالر لتغطية أعباء مواجهة وباء  
»كورونا«، وتوقع أن يخسر االقتصاد اللبناني بنسبة 
مليارات   5 يعادل  ما  أي  المحلي،  إنتاجه  من   %10

دوالر أمريكي بسبب الوباء.
وما   2020 عام  خالل  حتمي  أمر  أنه  وأضاف: 
بعده، وبفعل االنعكاسات النفسية واالجتماعية لتبلد 
المشاعر اإلنسانية وللبطالة والفقر، أن ترتفع نسبة 
العنوسة لدى الفتيات اللبنانيات إلى أكثر من %32، 
وأن ترتفع نسبة العزوبية لدى الشباب اللبنانيين إلى 
أكثر من 38.3%، وأن ترتفع أيضاً نسب الطالق بين 
المتزوجين من مختلف الطوائف والمذاهب والمناطق 
 10 أكثر من  إلى  لبنان  والمستويات االجتماعية في 

آالف حالة سنوياً. 

حلول ذاتية 
الذين بدؤوا يعانون من  اللبنانيين  إبراهيم  ودعا 
اإلنسانية بسبب  تبلد وحتى تصحر في مشاعرهم 
على  الحرص  إلى  واالجتماعي  الجسدي  التباعد 
تجاه  اإلنسانية  مشاعرهم  عن  والتعبير  المحافظة 
بعد،  عن  ولو  المجتمع  أفراد  وبقية  أسرهم  أفراد 
المعاصرة،  التكنولوجية  الوسائل  باستخدام  وذلك 
مثل الهواتف المتحركة وما فيها من برامج للتواصل 
الهاتفي، أو باستخدام شبكة اإلنترنت وما فيها من 

مواقع التواصل االجتماعي.
الحذر  إلى  اللبنانية  أفراد األسرة  كما دعا جميع 
والطالق،  والجسدي  اللفظي  العنف  في  الوقوع  من 
والتعاون سوياً خصوصاً في فترات التعبئة العامة 
خالل  من  ذاتهم  اكتشاف  إلعادة  المنزلي  والحجر 
لمواجهة  ومادياً  معنوياً  بعضاً  لبعضهم  مساندتهم 
»كورونا«،  لوباء  واالقتصادية  النفسية  التأثيرات 
والمشاركة في متابعة البرامج اإلذاعية والتلفزيونية 
االجتماعي  والتواصل  اإلنترنت  ومواقع  المسلية 
المسلية والمفيدة، وفي ممارسة المطالعة والرياضات 
والدعاء  والصالة  اإللكترونية  واأللعاب  ولهوايات 
والغناء وعزف الموسيقى وغيرها من األمور، ليعيدوا 
جزءاً كبيراً من الروابط العائلية والمشاعر اإلنسانية 

التي ضعفت مع انتشار وباء »كورونا«.
وأسرهن  اللبنانيات  الفتيات  إبراهيم  دعا  وكذلك 
للقبول باألمر الواقع في ظل انتشار وباء »كورونا«، 
في  والعزوبية  العنوسة  مشكلة  حل  في  واإلسهام 
دون  من  الزواج  على  الموافقة  عبر  وذلك  لبنان، 
مغاالة في طلب المهر، واالكتفاء بالحد المعقول من 
المجوهرات والمالبس والتجهيزات المنزلية، والقبول 
ومستأجرة،  صغيرة  كانت  ولو  شقة  في  بالسكن 
بعدما تم التوفير على الشباب اللبنانيين المقبلين على 
الخطوبة والزواج مبالغ مكلفة وغير ضرورية إلقامة 
الصاالت  أو  المنازل  في  والزفاف  الخطوبة  حفلتي 
أو المقاهي أو المطاعم أو الفنادق، وذلك بسبب منع 

التجمعات للحد من انتشار وباء »كورونا«.
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»اللبي«،  »الطرومبية«،  »الحبل«،  »الشريطة«، 
ظل  شعبية  أللعاب  أسماء  هذه  و»الكارطا«. 
األطفال، بالمغرب، يمارسونها إلى وقت قريب. 
وإلى وقت  والدروب،  األزقة  في  المتجول  كان 
غير بعيد، يسمع ال محالة صراخ األطفال يتعالى 
مهمة  سيتولى  من  حول  شجاراً  أو  تنافساً 
إغماض عينيه أوالً، حتى يختبئ اآلخرون وتبدأ 
مهمة البحث والتحري عن أماكن اختبائهم، فيما 

يعرف بـ )كاش كاش( أو »الغميضة«.
اقترن اللعب دوماً بالخارج، فالمنزل ال يحتمل 
النط والجري والعراك خوفاً من إزعاج الكبار، 

حتقيق: ليلى بوتبغة- املغرب 

كما إنه كان في أغلب األحيان جماعياً عدا اللعب 
تفرض  األلعاب  جميع  فإن  للفتيات،  بالدمى 

وجود العبين اثنين على األقل.

مشهد متكرر
بالعاصمة،  األطفال  ألعاب  متاجر  أحد  في 
أطفال من مختلف األعمار ينظرون بانبهار إلى 
كمِّ اللُّعب الموضوعة على الرفوف، دمى جميلة 
تحكم،  بجهاز  تعمل  ضخمة  طائرات  وأنيقة، 
إلى  األطفال  يتجه  ملونة..  سيارات  تشكيلة 
معدات  يقتنون  الفيديو،  بألعاب  الخاص  الرف 

غربي،  طابع  ذات  جديدة  وبأسماء  خاصة 
المفاتيح  ولوح  والباليستيشن  بوكس،  اإلكس 
وقواعد  الرأس  وسماعات  التحكم  ووحدات 
ينطق  كثير.  وغيرها  والماوس  الميكرفون 
األطفال والمراهقون بأسماء هذه المعدات بلغة 
إنجليزية طليقة ويتعاملون معها بألفة شديدة، 

إنهم جيل »اإلي-غايمز«.

قبل البدء
بنحميدة،  الله  عبد  أسامة  السيد  يميز 
األلعاب  عن  حديثه  خالل  فيديو،  ألعاب  منتج 

من »الطرومبية« إلى الـ»ماينكرافت«
�لألعاب �لإلكرتونية هو�ية جديدة �أم متعة قاتلة؟
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“هناك  يقول:  اثنين،  أمرين  بين  اإللكترونية 
ألعاب الفيديو التي يمكن شراؤها و استعمالها 
على وحدات التحكم مثل الباليستيشن، أواإلكس 
بوكس، أوالحاسوب، وألعاب الموبايل التي تعمل 
ألعاب  أما  الخاص،  منطقها  ولها  مغاير  بشكل 
الفيديو فهي تملك عوالم خاصة وكاملة، حيث 
لها  وتكون  التيمة  بمنطق  فيها  االشتغال  يتم 
بداية ونهاية، وال ترفق بتحديثات إال بعد مرور 
سنة أو سنتين على إنشاء اللعبة، إذ يتم اقتناؤها 
االشتغال عليها قد  إن  ولعبها مدة طويلة، كما 
إخراجها  قبل  تقريباً  سنوات  خمس  يستغرق 
للسوق من قبل استديوهات األلعاب. في حين 
أن ألعاب الموبايل تتجه في التصور نفسه الذي 
للتطبيقات الهاتفية المختلفة، فهي ألعاب موجهة 
هو  وهدفها  والفوري،  السريع  لالستهالك 
اختبار ردات فعل المستعملين للتمكن من تغيير 
تصورها، وطريقة اشتغالها حسب رغبة وحاجة 
المستعملين كافة. إنها تخضع لتغير مستمر وال 

تبقى على صورة واحدة”..
في السياق نفسه، يفضل الطفل ياسر بكريم 
الفيديو،  ألعاب  استعمال  سنة(  عشرة  )اثنتا 
ويشرح هذا االختيار قائالً: »إن ألعاب الفيديو 
أفضل من ألعاب الموبايل، إن لها متعة خاصة، 
فأنت تلعب على حاسوب أو على إكس بوكس 
متصل بشاشة التلفاز وهو ما يسمح لك برؤية 
الهاتف  شاشة  أما  اللعب،  لمجريات  أحسن 
فيها  الفيديو  ألعاب  إن  كما  ومزعجة.  صغيرة 
حكايات وشخصيات تشدك إليها، وتربطك بها 

وتبني معها عالقة وطيدة..«.

حان وقت اللعب
ويلي«  اند  »ويلي  المغربية  الوكالة  كشفت 
ووكالة »جي جي اجنسي« المتخصصتان في 
احتل  المغرب  أن  اإللكترونية  األلعاب  تنظيم 
الرتبة الثالثة على الصعيد اإلفريقي، سنة 2018، 
بأزيد من ثالثة ماليين العب نشيط، بقيمة قدرت 
بنحو49 مليون دوالر، وهو رقم يمثل المعامالت 
للشركات  والمؤداة  المغاربة  بها  قام  التي 
األجنبية: شراء األلعاب، وشراء معدات األلعاب 

اإللكترونية والعمالت االفتراضية.
الفيديو بشكل  ألعاب  أرباح سوق  تتضاعف 
معدات  أثمنة  ارتفاع  رغم  سنوياً،  مستمر 
األلعاب، إنه قطاع غير معني باألزمة، والسوق 
المغربية منتعشة بشكل كبير. فقد شهدت خالل 
األلعاب  شراء  نسبة  ارتفاع  األخيرة  السنوات 
واقتنائها  المنتجة،  الشركات  من  اإلنترنت  عبر 
غلف«  »درب  مثل  المتخصصة  األسواق  من 

بالدار البيضاء، و»الكزا« بالرباط.
كما إن تقنية »أون الين« تشجع على اقتناء 
هذه األلعاب خاصة ألعاب الرياضة والحروب، 
ألنها تتيح التواصل مع مستعملي األلعاب في 
العالم بأسره، والمشاركة في البطوالت العالمية 
من  ومحترفين  هواة  العبين  تستقطب  التي 

مختلف األعمار.

من »الطرومبية« إلى الـ»ماينكرافت«
يشرح أسامة عبد الله بنحميدة، منتج ألعاب 
من  الربح  وتحقيق  تسويق  طريقة  فيديو، 
تسويق  “يختلف  فيقول:  اإللكترونية  األلعاب 
ألعاب الفيديو من منتج آلخر، إذ يتم التسويق 
أحياناً على اإلنترنت أو في الواجهات الكبرى أو 
في األسواق المختصة ببيع كل ما هو إلكتروني 
مثل درب غلف بالدار البيضاء أو الگزا بالرباط، 
الموبايل يتم أكثر  ألعاب  بالمقابل فإن تسويق 
في  رغبتي  حالة  في  مثالً  اإلشهار،  عن طريق 
إنتاج لعبة فإني أتواصل مع إدارة شركات لكي 
أتمكن من نشر لعبتي على أوسع نطاق، وحتى 
ألعاب  يستعمل  من  لكل  متكرر  بشكل  أظهر 
استخدام حمالت على  أيضاً  يمكن  أو  الفيديو. 
وسائل التواصل االجتماعي. يتم تحقيق األرباح 
من خالل هذه األلعاب بطريقتين: اللعب المجاني 

والبريميوم غايم )المدفوع(. 
األولى تلعب من دون قيود، ولكن قد يحدث 
أن يتم وقف إمكانية اللعب فجأة وحتى تتجاوز 
باقتناء شخصيات  تقوم  أن  يجب  التوقف  هذا 
ما  وهذا  اللعب  إكمال  تستطيع  لكي  األدرع  أو 
المال  بربح  يسمح  ما  وهذا  باإلحراز.  يسمى 

أما  األلعاب،  لمنتجي  بالنسبة  البيع  خالل  من 
من خالل  إال  يتم  ال  بها  اللعب  فإن  البريميوم 

أداء مبالغ معينة ومنذ البداية«. 

لنلعب اآلن
 ، »ال يمكن لأللعاب اإللكترونية أن تؤثر عليَّ
وال على سلوكي فأنا واع بأنها مجرد لعبة ال 
عالقة لها بالواقع. وال أطيق أن يحرمني أحد من 
أتعلم  إني  أنها ستخرب دماغي.  اللعب بدعوى 
الخاصة  اإلنجليزية  أولها  كثيرة  أشياء  منها 
بمجال اللعب اإللكتروني، ثم السرعة واالنتباه 
الشديدين وأخذ المبادرة وعدم التردد..«. بهذه 
يحكي  االنفعال  من  بكثير  المصحوبة  الكلمات 
اإليجابي  انطباعه  عن  بكريم  ياسر  الطفل  لنا 
الطفل  ذلك  في  يؤيده  اإللكتروني،  اللعب  عن 
عطاء عاللي، 15 سنة، قائالً: »أنا ألعب بألعاب 
للحرب بصلة، وأخصص  التي ال تمت  الفيديو 
وقتاً معيناً لذلك في اليوم، وال يمنعني ذلك من 
القصص  تروقني خاصة رسم  بأنشطة  القيام 
المصورة، ولعب كرة السلة في ملعب الحي. ال 
أفكر بتاتاً في االحتراف، ولكنني ألعب ألنني من 
جيل الكل فيه يلعب. يكفي أن نعي بأننا ال يجب 
أن نبالغ في ذلك حتى ال تتأثر صحتنا النفسية 
والجسدية«.. لكن ما الذي يقوله المتخصصون 
في علم النفس عن خطورة األلعاب اإللكترونية 
األطفال  خاصة  الالعبين  ونفسية  أدمغة  على 

منهم والمراهقين؟
علم  أستاذ  علوي،  إسماعيل  الدكتور  يجيب 
النفس اإلكلنيكي بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
تؤثر  كيف  سؤال  على  بفاس،  المهراز  ظهر 
خاصة  مستعمليها  على  اإللكترونية  األلعاب 
أن  المؤكد  »من  بقوله:  والمراهقين؟  األطفال 
األلعاب اإللكترونية أو ألعاب الفيديو من حيث 
والمهارات  التعلُم  تنمية  في  تسهم  قد  المبدأ، 
والقدرات اإلدراكية واستراتيجية حل المشكالت 
أن تتضمن مضامين  لكن شرط  األطفال،  لدى 
الطفل  سن  باالعتبار  وتأخذ  وهادفة  جادة 
في  أنه  والمالحظ  تحقيقها،  المراد  واألهداف 
الرقمية  البرامج  اعتماد  تم  األخيرة،  السنين 
األطفال  تأهيل  برامج  ضمن  الجدي  واللعب 
التعلم  واضطرابات  التوحد  من  يعانون  الذين 
مع  لكن  الحساب..  وعسر  القراءة  عسر  مثل 
أول  ظهور  ومنذ  األلعاب  هذه  أغلب  األسف، 
 )1976 الموت،  )سباق  منها  العنيفة  النماذج 
على  والمراهقين  األطفال  على  التأثير  بالغ  لها 
جميع الصعد المعرفية والوجدانية والسلوكية. 
المستوى  على  كبير،  تطور  أنه جرى  والالفت 
الخبيرة، وهذا  البرمجيات واألنظمة  التقني في 
ما زاد من حدة المخاطر في قوة تأثيرها على 
األطفال  ألدمغة  العصبية  البصرية  البرمجة 
السلبية  باألفكار  شحنهم  في  والمراهقين، 
والسلوكيات  الجامدة  واألحاسيس  والعواطف 
معرفية  كفاءات  يمتلك  الطفل  أن  علماً  العنيفة، 
ومعالجة  المعارف  الكتساب  تؤهله  مبكرة 

اإ�شماعيل علوي: 

الطفل يتغري يف عواطفه 

واأفكاره و�شلوكه وي�شبح 

اأكرث ا�شتعدادًا لتعلم 

العنف مبختلف اأ�شكاله

عبد اللطيف ب�شار: 

عندما يرف�ض الطفل 

االأكل اأو النوم اأو 

الذهاب من اأجل اللعب 

االإلكرتوين، حينها فقط 

يجب دق ناقو�ض اخلطر
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كائن  هو  نفسه  اآلن  في  لكن  المعلومات، 
ويتفاعل  وأحاسيس  عواطف  له  وجداني 
االجتماعي  المحيط  متغيرات  مع  بسرعة، 
والمثيرات الخارجية. وبما أن الصورة العنيفة 
من  األلعاب،  هذه  في  بقوة،  حاضرة  أصبحت 
خالل مشاهدة الصور العنيفة والمثيرة وألعاب 
الولوج  له سهولة  تتيح  والتي  المغرية  الفيديو 
إلى العوالم االفتراضية، كما قد يقضي ساعات 
السلبية«،  بـ»الشاشة  ننعتها  أن  يمكن  ما  أمام 
في  الكامنة  الوجدانية  الطاقة  هذه  تتحول  فقد 
االقبال  إلى سلوك عنيف وُمدمر. وهذا  داخله، 
المبالغ فيه على المشاهدة واللعب، قد يؤدي به 
ذلك إلى"اإلدمان" والبحث عن المزيد من المتعة 
واللذة، وإلى الكسل الفكري واإلبداعي واالنطواء 
ما  االفتراضية،  العوالم  أوهام  في  والدخول 
الواقعي  بين  التمييز  على  قادر  غير  يجعله 
الجدي  وبين  والممكن  الكائن  وبين  والخيالي 
والهزلي، بين الحب والعنف. إذن، المالحظ أن 
الطفل يتغير في عواطفه وأفكاره وسلوكه، ألن 
العصبية  اقتراناته  مسارات  في  يتغير  دماغه 
عن  المسؤولة  والباحات  المناطق  وتخصصية 
الذاكرة واإلدراك والتعلم. وبالتالي، يصبح أكثر 

استعداداً لتعلم العنف بمختلف أشكاله..”
اللطيف  السيد عبد  يقول  السياق نفسه،  في 
بشار، متخصص في فيديوهات اللعب اإللكتروني 
على اليوتوب وصاحب قناة »حديث ومانيطة« 

الرقمية، إن هذا التأثير ال يمكن أن نعتبره خطيراً 
إال في حالة الهوس باللعب اإللكتروني ويشرح 
ذلك:»ال أعتقد أن األمر مرتبط بالمرض النفسي، 
ذلك في  إلى  لم تشر  العالمية  الصحة  فمنظمة 
تقاريرها، بالمقابل فإنها تصنف الهوس باللعب 
اإللكتروني فيما يسمى باالرتباط المرضي الذي 
له تداعيات خطيرة على نفسية الالعب خاصة 
الطفل والمراهق. وهذا األمر، في نظري، متعلق 
بأي شيء نقوم به بإفراط في الحياة اليومية، 
واإلفراط  خطراً،  يشكل  األكل  في  فاإلفراط 
في النوم خطر أيضاً. يعني أن األمر ال يتعلق 

باأللعاب اإللكترونية فقط«.
الالعب  يمارس  أن  »يكفي  قائالً:  ويضيف 
اللعب  ساعات  عدد  ويحترم  باتزان،  هوايته 
المنصوح بها عالمياً، وأن يفهم أن اللعب ليس 
ملزم.  أمر  اليومية  األنشطة  تنويع  أولوية وأن 
عندما يصل الطفل أو المراهق إلى عدم الرغبة 
في األكل أو الذهاب للمدرسة أو يرفض النوم 
من أجل اللعب اإللكتروني، حينها فقط وجب دق 

ناقوس الخطر«.
لكن منظمة الصحة العالمية، وإن كانت تدرج 
االضطراب الناجم عن اللعب اإللكتروني ضمن 
التصنيف الدولي لألمراض، إال أنها تشير إلى 
أن قلة قليلة فقط من مستعملي ألعاب الفيديو أو 
الموبايل قد يصاب بهذا االضطراب، ومع ذلك، 
فينبغي لألشخاص الذين يمارسون هذه األلعاب 

أن ينتبهوا إلى مقدار الوقت الذي يقضونه في 
يؤدي  عندما  والسيما  اللعب،  أنشطة  ممارسة 
ذلك إلى استبعاد األنشطة اليومية األخرى، وأن 
ينتبهوا كذلك إلى أي تغيّرات تطرأ على صحتهم 
االجتماعي  أدائهم  على  أو  النفسية  أو  البدنية 
يمكن أن ُتعزى إلى نمط سلوكياتهم في اللعب.

في زمن الحجر
»نعم، ارتفع عدد الساعات التي أقضيها أمام 
الحاسوب للعب في فترة الحجر الصحي بسبب 
كورونا، ليس هناك مجال للقيام بأنشطة أخرى 
خارج-منزلية. ولكنني أحاول المطالعة والرسم 
الطفل  رد  هذا  كان  المتقاطعة«.  الكلمات  وحل 
في  اإللكتروني  اللعب  سؤال  عن  عاللي  عطاء 
السيد  معه  يختلف  وال  الصحي،  الحجر  فترة 
فيديوهات  في  متخصص  بشار،  اللطيف  عبد 
أن  يعتبر  الذي  اإللكتروني على يوتوب،  اللعب 
هو  الصحي  الحجر  في  للجميع  الوحيد  المالذ 
ألعاب الفيديو »كل ما تحتاجه هو شاشة ووحدة 
في  اللعب  على  قادر  أنت  وها  وإنترنت  تحكم 
منزلك. لقد أتاح الحجر الصحي فرصة ذهبية 
اللعب،  ساعات  لزيادة  والمحترفين  للهواة 
فالكل يملك وقت فراغ ممتداً، وتتعذر األنشطة 
من  اإللكتروني  اللعب  استفاد  لقد  الخارجية. 
أخرى  رياضات  عكس  على  الصحي  الحجر 
كالبينغ بونغ وكرة القدم، فالكل يتصل ليطلب 
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إكس  أو   4 بالي  أو  لشراء حاسوب  استشارة 
الرقمي،  اللعب  عشيرة  اتسعت  وهكذا  بوكس، 
حتى تنظيم مناسبات اللعب اإللكتروني الوطنية 
والعالمية بات يتم »أون الين« على تويتش أو 

يوتيوب أو فيسبوك ويحقق أرباحاً خيالية«..
وفي إجابة له على سؤال هل الحظتم ارتفاع 
الحجر  خالل  اإللكترونية  األلعاب  على  اإلقبال 
»من  علوي:  إسماعيل  الدكتور  يقول  الصحي؟ 
المؤكد أن جائحة كورونا- كوفيد- 19«، أثرت 
النفسية  الصحة  على  كبير،  بشكل  وستؤثر 
للمواطنين المغاربة بمختلف الفئات االجتماعية 
األطفال  مقدمتهم  وفي  العمرية،  والمستويات 
أكثر  يعانون  أنهم  والمالحظ  والمراهقون، 
الجديد  الوضع  مع  التأقلم  في  صعوبات  من 
الصحي  الحجر  فرضه  الذي  واالستثنائي 
ومع  ُبعد.  عن  الدراسة  ومواصلة  المنزلي 
الوضعية  وتفاقم  الفيروس  انتشار  استمرارية 
وتتطور  والقلق،  المخاوف  تزداد  الوبائية، 
تلقي  والتي  النفسية،  الضغوطات  عوامل 
األطفال  لفئة  النفسية  الصحة  على  بتأثيراتها 
والمراهقين، بالنظر إلى ضعف مناعتهم النفسية 
وعدم قدرتهم على التوافق مع الوضعيات غير 
تمكنهم من  الطارئة، وعدم  والحاالت  المتوقعة 
الوجداني  والتدبير  المعرفية  بالمرونة  القيام 
مواجهة  في  النفسي  التوازن  بتحقيق  الكفيلين 
األساس،  هذا  وعلى  الوضعيات.  هذه  مثل 
يكون األطفال والمرهقون ُعرضة لإلدمان على 
اآلباء  أن  المالحظ  ومن  اإللكترونية،  األلعاب 
مقاومة  بدعوى  اللعب،  أطفالهم على  يشجعون 
نتيجة  التسلية،  وسائل  عن  والبحث  الملل 
الخوف من الفيروس وتداعيات الحجر الصحي. 
من الواضح أن هذه األلعاب قد تخفف من حدة 
كورونا  جائحة  نتيجة  النفسية  الضغوطات 
بشكل مؤقت، لكن ما بعد رفع الحجر الصحي، 
استعداداً  أكثر  والمراهقون  األطفال  سيكون 
للدخول في نفق اإلدمان، وذلك من خالل تزايد 
وتنامي عدد الساعات في اليوم، وما يترتب على 
ذلك من تقليص في عدد الساعات المخصصة 
إلى  باإلضافة  المدرسة،  من  والنفور  للدراسة 

تأثيرات كثيرة على الصحة النفسية..«.

عالم بال حدود
يرتب  لوقت  مؤانسة وتزجية  اللعب  يبق  لم 
إن  اإلنساني  الفعل  من صميم  بل صار  ثالثًا، 
لم نقل إنه بطانته األساس كما تشير إلى ذلك 
فالتوجه  لذلك  الصيت.  الذائعة  اللعب  نظرية 
للعب اإللكتروني اليوم، بغض النظر عما يمكن 
أن يخلفه من تأثيرات سلبية، يدخل في جوهر 
الوجود اإلنساني الذي صارت مقوماته الجدة 
حصلت  قد  جذرية  تحوالت  إن  واالستثناء. 
إننا  الصيت:  ذائع  اللعب  مجال  في  وتتواصل 

نتحدث عن »مستقبل اللعب«.
وحتى نختم التحقيق نورد ما يقوله الدكتور 
اإلنسان  كان  الماضي  »في  علوي:  إسماعيل 

فالصورة  اآلن  أما  الصورة،  يصنع  الذي  هو 
بليغ  تعبير  وهذا  اإلنسان.  تصنع  التي  هي 
البصري،  لمشهدنا  الصورة  احتالل  يختزل 
وتأثيرها الكبير على أفكار األطفال والمراهقين 
في  العنيفة  الصورة  واختياراتهم.  ومواقفهم 
على  تقدم  هي  اإللكترونية،  أو  الفيديو  ألعاب 
تعزيز  على  تعمل  مثيرة  ومشاهد  صور  شكل 
التلوث البصري، وتفرض على الطفل أو المراهق 
الفعل،  إلى  المرور  أو  التقليد  أو  المشاركة 
وتقوي لديه السلوك األناني واالنفعال السلبي. 
االستعداد  كل  لها  سلبية  »آلة«  إلى  وتحوله 
الشاشة  العنف في  التعليمات.  وتنفيذ  للبرمجة 
وألعاب  الكرتون  وأفالم  اإلعالم  وسائل  وفي 
الفيديو وفي اإلنترنت والتقنيات الرقمية.. تشكل 
العنف  تنامي  في  أسهمت  التي  العوامل  أبرز 
والمراهق  للطفل  البصري  فالحقل  المدرسي. 
أصبح »ملوثاً« بالمشاهد العنيفة وما يرافق ذلك 
من لغة عنيفة وعبارات غير الئقة. تلك هي من 
اإللكترونية،  األلعاب  على  اإلدمان  مخاطر  أكبر 
إنها مدرسة تعلم العنف والقتل، ألن الوضعيات 
القواعد  اختراق  الطفل  لدى  تعزز  االفتراضية 
يصل  لم  أنه  وبما  الفعل،  إلى  المرور  وسهولة 
بين  يميز  ال  الذهني،  النضج  مستوى  إلى  بعد 
بالنسبة  مباح  شيء  كل  والواقعي،  االفتراضي 
اإللكترونية  األلعاب  أن  علمنا  إذا  له، خصوصاً 
 ،)3D( ُتوفر له مشاهدة رقمية ذات تقنية عالية

واإلثارة وتعزز  اللذة  لديه  بها وتخلق  يستمتع 
المبالغ فيها. وهذا ما تأكد في  الذات  الثقة في 
نسبة  في  ملحوظ  ارتفاع  من  األخيرة  السنين 
األطفال  صفوف  في  حتى  المدرسي  العنف 
ويعيشون  أسرية  مشاكل  لديهم  ليست  الذين 
الوالدية.  العالقة  االستقرار في  من  كبيراً  قدراً 
اآللة  مع  والمراهقين  األطفال  تعامل  إن  كما 
والبقاء ساعات طواالً أمام الشاشة وتوهم القيام 
بانتصارات وهمية من قتل وانتقام، تجعل الطفل 
واالنفعال  التواصل  في  سيئة  عادات  يكتسب 
وردود األفعال، كما قد يصاب بالبرود الوجداني 
تعزز  السلوكية  والتغييرات  االنفعالي،  والتبلد 
القتل،  إلى  تصل  قد  عنيفة  بأفعال  القيام  لديه 
ولعل الحوادث التي تقع في الواليات األمريكية 
خير دليل على تطور وتنامي الجريمة عند فئة 
المراهقين، وبما أننا نجني ثمار سلبيات العولمة 
فإن  والمعلومات،  األخبار  انتشار  وسهولة 
عدوى انتقال هذه الظواهر إلى مجتمعنا العربي 
واإلسالمي، هو أمر حتمي. لذلك على الباحثين 
والحكومات  والمؤسسات  المتخصصين 
تشجيع البحث العلمي، أوالً من أجل التشخيص 
واإلحصائيات  المئوية  النسب  على  والحصول 
إعداد  باإلمكان  ذلك،  أساس  وعلى  الدقيقة. 
وتصميم برامج تربوية تأهيلية لعالج هذا النوع 
السلوك  وتصحيح  األفكار  وتغيير  اإلدمان  من 

وتعليم المهارات الحياتية اإليجابية..«.
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من  شراسة  األكثر  الثانية  الموجة  بدء  مع 
الموجة األولى لفيروس كورونا المستجد كما هو 
تعافي  احتماالت  كبير  حد  إلى  تضاءلت  متوقع، 
النقد  صندوق  يستبعد  الذي  العالمي،  االقتصاد 
الدولي ومعه مؤسسات دولية أخرى حدوثه قبل 
االقتصاديات  انكماش  استمرار  ظل  في  عامين، 

الكبرى. 

حتقيق- عبدالرحمن ا�سماعيل- م�سر

ويرسم خبراء اقتصاد صورة أقل تفاؤالً ألداء 
االقتصاديات العربية خالل العام الجديد 2021 في 
ظل حالة االنكماش التي أصابت االقتصاد العربي 
الوحيد  المصري  االقتصاد  باستثناء   ،2020 في 
نمواً  أن يحقق  االنكماش، ويتوقع  نجا من  الذي 

إيجابياً بأكثر من 2% خالل عام 2021.
اقتصاديون  يبديها  التي  الحذر  حالة  ورغم 

أن  على  يجمعون  أنهم  إال   »999« اليهم  تحدثت 
واالقتصادية  والنقدية  المالية  التنشيطية  الحزم 
التي اتخذتها الحكومات العربية كافة مع تفشي 
بحسب صندوق  قيمتها  وتقدر  كورونا  فيروس 
النقد العربي بنحو 231.6 مليار دوالر، حالت من 
دون انهيار االقتصاديات العربية التي عانت من 
وتوقف  التجول،  حالة  وفرض  اإلغالق،  حاالت 

تفاؤل حذر 
هل ت�سمد �لقت�ساديات �لعربية �أمام �سر��سة �ملوجة �لثانية للجائحة يف 2021؟

تحقيق
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من  األولى  الشهور  طيلة  االقتصادية  األنشطة 
تفشي الفيروس.

ويتوقع صندوق النقد الدولي في آخر تقاريره 
خالل  العربية  االقتصاديات  بعض  تتعافى  أن 
2020، وفي مقدمتها اقتصاد اإلمارات الذي يتوقع 
أن يحقق نمواً بنسبة 1.3%، بعد انكماش في عام 
اإلمارات  اقتصاد  نمو  متوسط  يبلغ  وأن   ،2020

خالل الفترة من 2021 حتى 2025 معدل %2.6.

تحديات الموجة الثانية
تسارع  يؤدي  أن  من  اقتصاديون  ويخشى 
إلى  االصابات،  عدد  زيادة  مع  الوباء  تفشي 
العربية خصوصاً  للدول  المالية  القدرات  تراجع 
غير النفطية، في مواجهة تزايد االنفاق الحكومي 
صعيد  على  سواء  كبيراً  ارتفاعاً  سجل  الذي 
والفئات  االقتصادية  القطاعات  ومساندة  دعم 
االجتماعية المتضررة من الجائحة، أو على صعيد 
تزايد  مع  حاجته  تتزايد  الذي  الصحي  القطاع 

أعداد اإلصابات والوفيات.
على  اقتصاديون  يعول  المقابل،  في  لكن 

العام  بدايات  مع  لقاح  إلى  التوصل  يؤدي  أن 
الجديد، بعدما أعلنت شركات دواء أمريكية منها 
لقاح  إلى  توصلها  عن  ومودرنا  فايزر  شركتا 
إلى حدوث  الفيروس،  لعالج  كبيرة  بنسبة  فعال 
من  األول  النصف  في  العالمي  لالقتصاد  تعاٍف 
ثاني  الصين صاحبة  وأن  2021، خصوصاً  عام 
أكبر اقتصاد في العالم، وبؤرة تفشي الفيروس، 
سجلت تعافياً غير متوقع، ما ينبئ بتعاٍف أسرع 
التي حققت  الفيروس  بعد نشر وتوزيع لقاحات 

نتائج إيجابية في التجارب السريرية.
فإن  األوروبية،  للمفوضية  تقرير  وبحسب 
التعافي  إلى  تؤدي  لن  اقتصادية  تحول  عملية 
الثانية  الموجة  ضوء  في   2022 بحلول  سوى 
النقد  يتوقع صندوق  فيما  كورونا،  فيروس  من 
حدوث  الجائحة،  عن  تقاريره  أحدث  في  العربي 
تعاٍف نسبي لالقتصاديات العربية في عام 2021 

مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً.
ظلت   2020 المنقضي  العام  مدار  وعلى 
االقتصاديات العربية مجتمعة، باستثناء االقتصاد 
المصري في حالة انكماش، وُسخرت الموازنات 

ودعم  لمساندة  الماضي  العام  طيلة  العامة 
جائحة  من  المتضررة  االقتصادية  القطاعات 
األمر  تضرراً،  األكثر  الفئات  ومساندة  كورونا، 
الذي ارتفعت معه العجوزات المالية إلى حد كبير 

سواء للدول المصدرة للنفط، أو المستوردة له.
وهو ما يؤكده تقرير آفاق االقتصاد اإلقليمي 
لصندوق النقد الدولي، إذ يرى أن بلدان المنطقة 
تواجه تراجعاً في إيرادات المالية العامة، وزيادة 
في  وتزايداً  البطالة،  في  وارتفاعاً  الديون،  في 
اآلفاق  يجعل  الذي  األمر  المساواة،  وعدم  الفقر 
رغم  بالتحديات  محفوفة   2021 لعام  االقتصادية 
ذلك  البلدان،  معظم  في  المتوقع  النمو  استئناف 
النفط  من المرجح أن يظل الطلب الضعيف على 
القلق  على  باعثين  الكبيرة،  النفطية  والمخزونات 
المتوقع أن  البلدان المصدرة للنفط، كما من  في 
تظل أسعار النفط دون متوسطها في عام 2019 
بنسبة 25% رغم اتفاقات أوبك بلس التي ساعدت 

على استقرارها.
التنشيطية  الحزم  تتواصل  هل  السؤال:  وهنا 
والداعمة لالقتصاديات العربية في عام 2021 في 
ظل استمرار تفشي الوباء؟ وهل يمكن أن تتعافى 
ستظل  إنها  أم   2021 في  العربية  االقتصاديات 
تحت  التوالي  على  الثاني  للعام  انكماشها  على 
أداء  مالمح  وماهي  الجائحة؟  من  المعاناة  وطأة 

االقتصاديات العربية خالل العام الجديد؟
العام  منذ تفشي وباء كورونا في مارس من 
ممثلة  العربية  الدول  حكومات  تبنت  الماضي، 
حزماً  المالية،  ووزارات  المركزية  البنوك  في 
دوالر،  مليار   231.6 إلى  تصل  بقيمة  تحفيزية 
بهدف دعم الفئات المتضررة، وتقليل حجم األثر 
المتوقع عن تقييد الوباء لحركة النشاط في عدد 
األساسية على دخول  االقتصادية  القطاعات  من 
األسر والشركات، بحسب صندوق النقد العربي.

المزيد  توجيه  بين  التحفيزية  الحزم  وتنوعت 
الصحية،  األنظمة  لدعم  المالية  المخصصات  من 
وخفض الفائدة، وخفض نسب االحتياطي اإللزامي 
للبنوك، وضخ سيولة في القطاع المصرفي لدعم 
المستحقة  القروض  أقساط  وتأجيل  االئتمان، 
الصغيرة والمتوسطة  األفراد والمشروعات  على 
المتضررة لمدة تتراوح بين 3 - 6 أشهر، وإعفاء 
 3 لمدة  والكهرباء  المياه  رسوم  من  المواطنين 
للنمو  دعماً  يوفر  أن  يتوقع  الذي  األمر  أشهر، 

االقتصادي العربي خالل عام 2021.
  %4 بنسبة  العربية  االقتصاديات  وانكمشت 
خالل 2020، محصلة انكماش االقتصاديات العربية 
واالقتصاديات   %4.7 بنسبة  للنفط  المصدرة 
األكثر تنوعاً بنسبة 2%، ووفقاً لتحديثات توقعات 
صندوق النقد العربي، فإن هناك تحديات كبيرة 
تواجه التعافي االقتصادي، منها ضرورة الحفاظ 
على السياسة المالية التيسيرية، مع ضمان القدرة 
تعزيز شبكات  إلى  والحاجة  الديون،  تحمل  على 
األمان االجتماعي، واعتماد سياسات سوق العمل 
في  خاصة  الوظائف،  فقدان  من  للحد  النشطة 

قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
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برامج التحفيز
الخبير االقتصادي إبراهيم نوار يرى أن برامج 
الحكومات  اتخذتها  التي  االقتصادي  التحفيز 
صارخ  ارتفاع  حدوث  دون  من  حالت  العربية، 
في معدالت البطالة، ومنعت من احتماالت حدوث 
القطاعات، خصوصاً  اقتصادي في بعض  انهيار 
السياحة  مثل  الجائحة،  من  تضرراً  األكثر 

والطيران والنقل والفنادق.
باستثناء  كافة  العربية  الدول  فإن  ذلك  ومع 
نهاية  حتى  اقتصادي  النكماش  تعرضت  مصر، 
عام 2020 حسب تقديرات صندوق النقد الدولي، 
ومن المالحظ أن تمويل برامج التحفيز االقتصادي 
والمالي تم من خالل اجراءات صارمة، لتخفيض 
اإلنفاق العام، وزيادة الضرائب والرسوم، وزيادة 

االقتراض من الخارج.
سبيل  على  السعودية  في  أنه  نوار  ويضيف 
  %17 بنسبة  العام  اإلنفاق  تخفيض  تم  المثال 
تزيد  وبنسبة   2020 عام  من  األول  الربع  خالل 

على 30% خالل الربع الثاني.
ضريبة  نسبة  مضاعفة  الحكومة  قررت  كما 
 ،%15 إلى  أمثالها  ثالثة  بمقدار  المضافة  القيمة 
العربية  الدول  المعيشة، وفي  بدل غالء  وأوقفت 
برامج  الدولي  النقد  صندوق  وفر  دخالً  األقل 
تمويل عاجلة بقيمة 8 مليارات دوالر لمصر، و1.7 
مليار دوالر لألردن، و745 مليون دوالر لتونس 
و395 مليون دوالر للصومال، و260 مليون دوالر 

لموريتانيا و13 مليوناً لجزر القمر.
للدول  العامة  المالية  أوضاع  أن  نوار  ويؤكد 
العربية، بما فيها الدول النفطية، ليست في حالة 
المالية  السياسة  لصانعي  تسمح  وال  جيدة، 
األشهر  فإن  ولذلك  للمناورة،  مالئم  بهامش 
المقبلة ستشهد على األرجح، لجوء الدول العربية 
ولكن  االقتصادي،  التحفيز  برامج  مواصلة  إلى 
أن  يتوقع  كما  أكبر،  أعباًء  المواطنين  تحميل  مع 
من  مزيداً  العربية،  الحكومية  الميزانيات  تتحمل 
إلى جانب  المحلية والخارجية،  المباشرة  الديون 
زيادة السحب من االحتياطي النقدي لدى البنوك 
ستميل  كما  السيادية،  الصناديق  ومن  المركزية 
على  صعبة  خيارات  إلى  االقتصادية  السياسة 

المستهلكين، وذوي الدخل المحدود.
الخليجية  النفطية  الدول  العديد من  واضطرت 
إلى سحب جزء من صناديقها السيادية، لمواجهة 
ومساندة  الصحة،  قطاع  على  المتزايد  اإلنفاق 
توقف  من  المتضررة  االقتصادية  القطاعات 
األنشطة، فيما لجأت عديد من الدول غير النفطية 
النقد  صندوق  إلى  وتونس  واألردن  مصر  مثل 
الدولي للحصول على تمويل اضافي، األمر الذي 

رفع العجوزات المالية لميزانياتها.
للفيروس  الثانية  »الموجة  نوار:  ويضيف 
كبيرة،  سلبية  اقتصادية  آثاراً  تترك  سوف 
بعد  يتعاف  لم  العالمي  االقتصاد  وأن  خصوصاً 
من تداعيات الموجة األولى، ويعتبر ضعف أسعار 
معدالت  ضعف  وكذلك  والغاز،  والنفط  الدوالر 

التي  التداعيات  أخطر  من  عام،  بشكل  النمو 
االعتبار،  في  أخذها  العربية  الدول  على  سيتعين 
عند وضع برامج التحفيز لمواجهة الموجة الثانية، 
وكذلك عند وضع ميزانياتها الجديدة لعام 2021 
بداية  مع  المالي  عامها  يبدأ  التي  للدول  بالنسبة 

العام الميالدي«.
على  النفطية  الدول  بقدرة  يتعلق  وفيما 
ضوء  في  اقتصادياتها  دعم  في  االستمرار 
تراجع أسعار النفط، المصدر األساسي إليرادات 
موازناتها، يقول نوار إن قطاع النفط والغاز، أكبر 
القطاعات االقتصادية في الدول العربية ككل، إذ 
اإلجمالي،  المحلي  الناتج  من   %27 بنسبة  يسهم 
تتجاوز  وبنسبة  الصادرات،  من   %42 وبنسبة 
وترتفع  الحكومية،  الميزانيات  موارد  من    %60
أهمية القطاع في بعض الدول العربية مثل ليبيا 

إلى ما يزيد على %90.
والغاز  النفط  أسواق  في  هزة  أي  فإن  ولذلك 
العربية  الدول  تحملت  إذ  قوياً،  تأثيراً  تترك 
المصدرة للنفط وحدها ما يزيد على نصف تكلفة 
في  العالمي  والغاز  النفط  أسواق  في  االنهيار 
الثاني من عام 2020، بسبب نقص كميات  الربع 

التصدير، والهبوط الحاد في األسعار.
ويتابع أنه على الرغم من تعافي سوق النفط 
تزال  ما  األسعار  إن  إال   ،2020 مايو  من  اعتباراً 

عن  تقريباً   %40 عند مستويات منخفضة بنسبة 
مستواها في العام الماضي حسب تقديرات أوبك، 
ونتيجة لضعف أسواق النفط والدوالر، فإن بعض 
الدول العربية، اضطرت إلى اتخاذ إجراءات لتقليل 
األجنبي،  النقد  موارد  النخفاض  نظراً  الواردات، 
قررت  التي  المثال  سبيل  على  الجزائر  منها 

تخفيض الواردات بنسبة %25.
مخاوف االنهيارات

رشاد  الدكتور  االقتصادي  الخبير  رأي  وفي 
للدراسات  المصري  المنتدى  رئيس  عبده، 
ترفعه  الذي  الجديد  الشعار  فإن  االقتصادية، 
العمل  إلى  العودة  هو  اآلن  المنطقة  حكومات 
االحترازية،  باإلجراءات  االحتفاظ  مع  واإلنتاج 
بعدما  وذلك  النمو،  معدالت  تراجع  عدم  بهدف 
ثبتت مضار وآثار سلبية عديدة لحاالت اإلغالق 
التي اتخذت عقب تفشي الوباء في الموجة األولى. 
فبراير  أشهر  خالل  الوباء  تفشي  بداية  ففي 
انخفض  الماضي،  العام  من  وأبريل  ومارس 
سعر الدوالر بشكل كبير نتيجة توقف المصانع 
أثر  الذي  األمر  العمل،  عن  العالم  مستوى  على 
المصدرة  الخليحية  الدول  إيرادات  على  بالسلب 
للنفط، والتي اضطرت إلى السحب من صناديقها 
تأثرت  فيما  إيراداتها،  نقص  لمواجهة  السيادية 
تراجع  بسبب  النفطية  غير  الدول  إيرادات  أيضاً 

مدحت نافع: 

لن يتحقق منو 

اقت�شادي يف 2021 يف 

ظل ا�شطراب حركة 

التجارة الدولية

فخري الفقي:

 التعايف يف 2021 مرهون 

بخروج »القاطرات 

الكربى« من االنكما�ض
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إيراداتها من السياحة، وتحويالت عمالتها العاملة 
في الخارج، لذلك اضطرت هذه الدول إلى اللجوء 
الدولية  والمؤسسات  الدولي  النقد  صندوق  إلى 

لالقتراض.
ويضيف: »سياسة التقشف التي اتبعتها دول 
الدول  وأجبرت  االستثمار  على  أثرت  العالم، 
للدول  ومنحها  مساعداتها  وقف  على  الكبرى 
الفقيرة ومحدودة الدخل، األمر الذي أوجد مشكلة 
كبيرة لهذه الدول دفعها إلى مزيد من االقتراض، 
فيروس  أزمة  حل  بعد  دوامة  في  يدخلها  قد  ما 

كورونا، ولذلك فإنه من الجيد أن تعلن 
الفقيرة  الدول  مطالبتها  عدم  العشرين  قمة 
فوائد  أي  دون  من  العام  هذا  القروض  بسداد 
إضافية لمدة 6 أشهر، ومن الممكن أن تكون هذه 

المدة قابلة للزيادة في حال استمرار األزمة«.
من  اإلغالق  حاالت  عودة  من  عبده  ويخشى 
تزايدت  حال  في  العربية  لالقتصاديات  جديد 
معدالت اإلصابات والوفيات خالل الموجة الثانية 
للفيروس، وكما يقول فإن الدول العربية بحاجة 
حماية  أجل  من  التوازن  من  نوع  إحداث  إلى 
اقتصادياتها ومنعها من االنهيار، إذ إنها ما تزال 
في حالة انكماش ويخشى من انهيارها في حال 

استمر الوباء لفترات أطول.
ويضيف: »فكرة الغلق حتى ولو كانت جزئية 
االقتصاد، وهو ما حدث  على  تؤثر سلباً  سوف 
لشهور  إغالقها  على  ظلت  التي  للدول  بالفعل 
طويلة، لذلك عملية التوازن مطلوبة، ألننا بحاجة 
إلى العودة للنمو اإليجابي من جديد، حماية للناس 
ولالقتصاد في ذات الوقت، فاألنشطة االقتصادية 
واالستراتيجية  األساسية  السلع  تنتج  التي 
توقفت  وإذا  تتوقف،  أن  يمكنها  ال  للمواطن 

ستحدث كارثة«.

حزم إنقاذ
مدحت  الدكتور  االقتصادي  الخبير  ويتفق 
القابضة  المعدنية  للشركة  األسبق  الرئيس  نافع 
النقاذ  األولوية  إعطاء  في  عبده  مع  مصر  في 
تجربة  ضوء  في  العربية،  المحلية  االقتصاديات 
 : ويضيف  الجائحة  من  األولى  الموجة  مواجهة 
كافة،  العالم  دول  في  الحالية  المرحلة  »أولويات 
تواجه  التي  نمواً  األقل  الدول  في  وخصوصاً 
والثانية  فيروسية  األولى  الضربات  من  نوعين 
اقتصادية مالية ناتجة عن الجائحة، تنصب على 
على  القائم  اإلنتاجي  االقتصادي  النشاط  إنقاذ 

موارد الدولة المحلية«.
أيضاً  تستدعي  المقبلة  المرحلة  أن  ويتابع 
الكفاءة  تحقق  بصورة  الموارد  تخصيص  إعادة 
واالستدامة في واقع عالمى جديد ال يقيم توازناً 
بين المصالح الوطنية والمسؤولية تجاه المجتمع 
الدولي، ففي حالة بلد مثل مصر نجح اقتصادها في 
أن يكون الناجي الوحيد بين اقتصاديات المنطقة 
التي أصيبت باالنكماش، وتتوقع مؤسسات مالية 
تلك  خالل  نمواً  اقتصادها  يحقق  أن  وائتمانية 
 ،2021 في  العالم  بها  يمر  التي  الحرجة  المرحلة 

لكن في رأي أن هذا النمو لن يستمر في 2021، 
إذا ما ظلت حركة التجارة الدولية مضطربة، وإذا 
لم تتحرك عجلة النشاط اإلنتاجى على نحو أكثر 

ثباتاً واستقالالً من أي وقت مضى.
من  العديد  فإن  أيضاً  نافع  رأي  وفي 
تحمل  على  قادرة  ليست  العربية  االقتصاديات 
من  كورونا،  لجائحة  السلبي  األثر  مضاعفات 
أو  واحد  من  تعاني  اقتصادياتها  أن  منطلق 
منتجات  على  التركيز  منها  السلبيات،  من  أكثر 
منتجات  وهى  القومى،  للدخل  كمصدر  محدودة 
أولية،  صورة  في  للتصدير  تخصص  ما  عادة 
أو خدمات  الزراعة،  أو  التعدين  سواء نتجت عن 
عن  فضالً  واللوجيستيات،  التجارة  أو  السياحة 
اعتماد اقتصاديات عربية عدة وبشكل كبير على 
أزمة  أصبحت  وقت  في  الخارجي،  االقتراض 
قبل  من  حتى  العالم  يخشاه  ما  أكبر  المديونية 
انتشار الوباء، وذلك بعد أن بلغ حجم الديون أكثر 

من ثالثة أضعاف الناتج اإلجمالي العالمي.
خالل  العربية  االقتصاديات  على  يتعين  لذلك 
2021، توفير حزم إنقاذ واضحة للبنوك لتحسين 
فترات  انتهاء  بعد  ما  فترة  في  المالية  مراكزها 
الرديئة،  األصول  من  كثير  عن  الكاشفة  السماح 
تلك  انتهاء  بعد  تظهر  سوف  ما  سرعان  التي 
الفترات، خاصة وأن البنوك مازالت تثبت الفوائد 
لم  لكنها  بعضها،  تحصيل  وتمهل  دفاترها،  في 
تواجه بعد ما سوف يحدث بعد انتهاء هذا اإلمهال.

عودة الماكينات
االقتصاد  استاذ  الفقي  فخري  الدكتور  ويرى 
لصندوق  السابق  والمستشار  القاهرة  بجامعة 
عن  الحديث  الصعوبة  من  أن  الدولي  النقد 
نسميه  ما  تعافي  قبل  حقيقي،  اقتصادي  نمو 
في  وتتمثل  الكبرى،  القاطرات  أو  بالماكينات 
األوروبي،  واالتحاد  المتحدة  والواليات  الصين 
وهي األعمدة األساسية التي يتحدد على تعافيها 
جائحة  قبل  ما  إلى  العالمي  االقتصاد  عودة 

كورونا.

سلباً  تأثرت  العربية  »االقتصاديات  ويضيف: 
جراء انكماش اقتصاديات القاطرات الكبرى، ومن 
الطبيعي أن تتبعها في حالة التعافي كما اتبعتها 
معقود  األمل  فإن  هنا  ومن  االنكماش،  حالة  في 
يؤدي  أن  على   2021 عام  من  األول  النصف  في 
نجاح نشر لقاح فعال للفيروس، إلى عودة الحياة 

االقتصادية«.
أضرت  للجائحة  األولى  الموجة  أن  والمؤكد 
كثيراً باألنشطة االقتصادية جراء حاالت اإلغالق، 
العمل،  عن  واإلمدادات  اإلنتاج  سالسل  وتوقف 
فيما ارتفعت أعداد البطالة بسبب حاالت التسريح 
للعمالة، فضالً عن تضرر قطاعات حيوية بالنسبة 
السياحة  قطاعات  النفطية، خصوصاً  غير  للدول 
سريعاً  تعود  لن  قطاعات  وهي  والسفر،  والنقل 

وتحتاج إلى سنوات للتعافي.
المنطقة  دول  اقتصاديات  أن  الفقي  ويتابع 
باستثناء   ،2020 خالل  انكماشاً  جميعها  سجلت 
االقتصاد المصري الذي نجح في أن يحافظ على 
نموه رغم تراجع نسبته، وهذا أمر إيجابي، يتوقع 

صندوق النقد الدولي استمراره خالل 2021.
االقتصاديات  بقية  تستعيد  أن  يتوقع  كما 
فإن  قلت  كما  ولكن  ولو جزئياً،  تعافيها  العربية 
القاطرات  أو  الماكينات  حركة  على  يتوقف  ذلك 

الكبرى.
الصيني  االقتصاد  أن  األمل  على  يبعث  وما 
استعاد عافيته بسرعة، بعدما كان قد سجل هبوطاً 
سريعاً تحت وطأة الجائحة التي انطلقت منه، لكن 
وكذلك  األمريكي  االقتصاد  يزال  ما  المقابل  في 
التداعيات  من  تعاني  األوروبية  االقتصاديات 
في  ودخلت  للفيروس،  األولى  للموجة  السلبية 
الموجة الثانية، وهو ما يؤخر من التعافي، ويجعله 

مرهوناً بنشر اللقاح على نطاق واسع.
قادرة  العربية  االقتصاديات  أن  الفقي  ويؤكد 
نجحت  بعدما   ،2021 خالل  بسرعة  العودة  على 
الحكومات العربية في التعامل مع الموجة األولى 
من خالل حزم مساعدات مالية ونقدية، أسهمت 
في التقليل من حدة التداعيات السلبية الناجمة عن 

توقف النشاط االقتصادي.
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تحقيقتحقيق

َوِبالَْوالَِدْيِن  إِيَّاُه  إاِلَّ  َتْعبُُدوا  أاَلَّ  َك  َربُّ )َوَقَضىٰ 
اآلية  هذه   »23 اآلية-  »اإلسراء-  إِْحَساناً( 
تختصر كل ما يمكن أن يكتب عن بر الوالدين، 
مبدأ  عن  تكتب  نفسك  تجد  أن  الصعب  من 
إنساني فطري، كيف يمكن أن أكتب عن وجود 

حاالت فردية تعق أبواب الجنة؟
فكرة الكتابة عن عقوق الوالدين التي ظهرت 
المستوى  على  متعبة  فكرة  فردية  كحاالت 
وبعيدة  للمنطق  مرهقة  واالجتماعي،  النفسي 

جداً عن القلب والعاطفة والفطرة.
كيف نتعامل مع إنسان لم يبر أهله، إنسان 
على  وجوده  والديه سبب  أن  تناسى  أو  نسي 
عندما  األول  الداعم  أنهما  تناسى  األرض،  هذه 
والقوة؟  لها  الحول  صغيرة  لحم  قطعة  كان 
اآلباء واألمهات دعموا عيالهم ساندوهم عندما 
ب التعلم في الحياة ومواجهة الصعاب الواحدة 

تلو األخرى.

حتقيق: لرا الظرا�سي

هذا التحقيق محاولة لقراءة األسباب ومحاولة 
إيجاد طريقة إلعادة التقويم لهذه الفئة.

 
دور فعال

مريم  االجتماعية  االختصاصية  أكدت 
االجتماعي  الدعم  مراكز  إدارة  في  الراشدي 
إدارة  أن  أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  في 
في  فعاالً  دوراً  تلعب  االجتماعي  الدعم  مراكز 
المشكالت  لحل  وتتدخل  المجتمع،  حماية 
إلى  ووصولها  تفادياً  واالجتماعية  األسرية 
مراكز الشرطة والمحاكم، والعمل على حل هذه 
الخالفات بطريقة ودية والتصرف مع البالغات 
والتعامل مع الحاالت الواردة التي تتعرض إلى 

اإلساءة بسرية تامة.
وأضافت الراشدي أن دولة اإلمارات حصلت 
رئيس  كمحور  باألسرة  األول  المركز  على 
عليهم  المعول  للنشء  أول  وكحاضن  للتنمية، 

في بناء الوطن والمشاركة في منظومة تطوره 
صالبًة  أكثر  مجتمع  نحو  االجتماعي  وحراكه 

وتالحماً وسعادة .
تقول  األبناء،  عقوق  قضية  بخصوص  أما 
للمجتمع  الهائل  التطور  ظل  في  الراشدي: 
ظواهر  ظهرت  الُصعد  جميع  على  اإلماراتي 
فردية  حاالت  منها  مجتمعاتنا  في  مستجدة 
هذه  تتزايد  أن  نأمل  ال  وألننا  األبناء،  لعقوق 
التي  والتحوالت  التغيرات  بسبب  الحاالت 
بين  التصادم  من  حالة  أفرزت  والتي  نعيشها 
األجيال، لهذا يجب أن نتأكد بأن كل المؤسسات 
عن  متفاوتة  وبصورة  مسؤولة  المجتمعية 
وتكريس  واآلباء  األبناء  بين  العالقة  توطيد 
المؤسسات  هذه  وأول  والبر،  االحترام  مفهوم 
البيت  )األسرة( ألن من شب  بالضرورة هي 

على شيء شاب عليه.
جداً  المهم  من  أنه  إلى  الراشدي  ونّوهت 

قلوب 
من حجر

�لعقوق �أمر مرفو�ص 
ومن �ملهم تعليم �لأبناء 

�حرت�م وبر و�لديهم منذ �ل�سغر
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الصغر،  احترام وبر والديهم منذ  األبناء  تعليم 
في  يجد  لن  المبدأ  هذا  األطفال  نعلم  فعندما 
دور  جانب  إلى  هذا  الكبر،  عند  غضاضة  ذلك 
المدرسة التي لها دور كبير أيضاً في ترسيخ 
مبادئ بر الوالدين واتباع تعاليم ديننا الحنيف 
التي  والتقاليد  بالعادات  االلتزام  جانب  وإلى 

تحرص على الترابط األسري.

حاالت فردية  
أن  االجتماعية  االختصاصية  وأشارت 
بالتعامل  قامت  االجتماعي  الدعم  مراكز  إدارة 
قليلة  تعتبر  وهي  األبناء،  عقوق  مشكالت  مع 
مقارنة بنوعية القضايا التي يتم التعامل معها، 
ويتعامل المركز مع هذه الحاالت بحسب طبيعة 
الحالة ونوعها ويتم متابعتها نفسياً واجتماعياً 
فرص  من  تعزز  ودية  بطريقة  ومعالجتها 
أنه  المتنازعة، موضحة  التسامح بين األطراف 
يتم الوقوف على أسباب تمرد األبناء ومحاولة 
وعدم  لجنوحهم  أدى  الذي  للخلل  الوصول 
احترامهم لوالديهم، وتكون هناك متابعة الحقة 

للحالة إلى أن تستقر.

البحث عن قدوة  
وأضافت الراشدي أنه من خالل الحاالت تبين 
الوالدين  التزام  العقوق عدم  أن من أسباب  لنا 
بتربية أبنائهما على التقوى وطاعة الله وخشيته 
من  خوف  دون  من  عقوقهم  إلى  يدفعهم  ما 

عواقب ذلك، وكذلك عدم وجود قدوة، باإلضافة 
إلى التناقض في التربية بمعنى أن يقوم الوالدان 
بنهي األبناء عن سلوكيات يقومان هما بفعلها، 
وكذلك رفقاء السوء، وذلك لقول رسولنا الكريم: 
)المرء على دين خليله( والدالل الزائد قد يفسد 

األبناء.
االجتماعية  المؤسسات  دور  يأتي  هنا  من 
والورش  المحاضرات  خالل  من  الوعي  بنشر 
التعليمية لترسيخ أهمية احترام الوالدين، وكذلك  
الخطاب  بن  عمر  سيدنا  لقول  األبناء  احترام 
تعني  دورات  وعمل  ليبروكم(،  أبناءكم  )بروا 
بأسس تربية األبناء في ظل التطور اإللكتروني 
ليصال  التطور  لهذا  الوالدين  مجاراة  وكيفية 
الحديث  في  ذكر  فكما  األمان،  لبر  وأبنائهما 
خلقوا  فقد  أوالدكم  تربية  )أحسنوا  الشريف 
لجيل غير جيلكم(، وذلك حتى ينشأ األبناء في 

بيئة تشعرهم باألمان واالنتماء.

على من يقع اللوم؟ 
الدكتور مستور أرحيم أستاذ علم االجتماع 
المشارك في جامعة العين قال إن العقوق سلوك 
يسلكه األبناء تجاه آبائهم، وهو سلوك يتم تعلمه 
عن طريق عملية التنشئة االجتماعية، تلك العملية 
التي ينتقل بموجبها الطفل منذ والدته من كائن 
عضوي إلى كائن اجتماعي٫ بمعنى كيف يتكلم؟ 
كيف يلبس؟ وكيف يأكل ويشرب ويتعامل مع 

اآلخرين؟.

يتمركز  األسرة  دور  أن   أرحيم  وأوضح 
المبادئ في أعضائها منذ الصغر،  في ترسيخ 
وتتم أيضاً عملية ترسيخ هذه المبادئ بطريقة 
تلقائية، ويكون الطفل هنا في موقف المالِحظ 
من  وكم  يؤثر،  ما  أكثر  يتأثر  الذي  والمتلقي 
المرحلة  الطفل في هذه  سلوك خاطئ يتشربه 
ظناً منه أنه سلوك عادي وصحيح أيضأً لذلك! 
تنشئة  في  اآلباء  من  الكثير  على  يقع  فاللوم 
أبنائهم، وال عجب حينها إذا بدر سلوك سيئ من 
الطفل تجاه أحد أفراد األسرة كنوع من التقليد 

لما شاهده أمام عينيه.
في  المشارك  االجتماع  علم  أستاذ  وأضاف 
النظريات  من  الكثير  هناك  أن  العين  جامعة 
اهتمت بتفسير هذا  التي  التربوية واالجتماعية 
التي  العوامل  إلى  إرجاعه  وحاولت  السلوك، 
سببته، وديننا الحنيف قد أشار إلى ذلك إشارة 
واضحة في أحاديث نبينا الكريم عليه الصالة 
من  هما  األبوين  أن  على  يؤكد  الذي  والسالم 
السليم في األبناء.  التربوي  يغرسان األسلوب 
من  األحيان  من  كثير  في  نستغرب  فال  لذلك 
انحراف الكثير من األطفال األحداث وسلوكهم 
ُتفسر  االجتماعية  فالنظرية  المحمود،  غير 
ذلك بناًء على ما تعلمه الطفل في األسرة تلك 
المؤسسة األولى التي يتعلم فيها الطفل غالبية 
منهج حياته، ومنها سوف ينطلق الى المدرسة 

ثم المجتمع.
واألديان  الشرائع  كل  إن  أرحيم  وقال 
زت على طاعة الوالدين  والقوانين الوضعية  ركَّ
واحترام أوامرهما وتعليماتهما، وطاعة الوالدين 
والديه  يطيع  أنها سلوك محمود، ومن  ال شك 
دائماً نصفه بأنه شخص صالح، ولكن هنا يجب 
إذا  عنها  نتحدث  التي  تلك  أي طاعة  نعرف  أن 
كان الوالدان هما أنفسهما ليسا أسوياء أو أنهما 
أيضاً كانا ضحية لظروف معينة جعلت منهما 

كذلك. 
طاعة  أن  الخاصة  نظري  وجهة  فمن  لذلك 
الوالدين هي سلوك يتم إعادة إنتاجه عن طريق 

األطفال تجاه آبائهم وهكذا تستمر العملية.

القانون  
القانون  أستاذ  دقاني   محمد  خالد  الدكتور 
الجنائي المساعد كلية القانون جامعة الشارقة 
بر  أن  التوضيح  أود  َبْدٍء،  ِذي  »َباِدَئ  قال:  
الوالدين واحترامهما ال يفرض بقانون، خاصًة 
برالوالدين  يعد  حيث  اإلسالمي،  مجتمعنا  في 
عند  واحبها  العبادات  أعظم  من  واحترامهما 
الله سبحانه وتعالي كما ورد في قوله تعالى: 
َوِبالَْوالَِدْيِن  إِيَّاُه  إاِلَّ  َتْعبُُدوا  أاَلَّ  َك  َربُّ )َوَقَضىٰ 
ا َيبْلَُغنَّ ِعنَْدَك الِْكبََر أََحُدُهَما أَْو ِكاَلُهَما  إِْحَساناً إِمَّ
َقْواًل  لَُهَما  َوُقْل  َتنَْهْرُهَما  َواَل  أُفٍّ  لَُهَما  َتُقْل  َفاَل 

َكِريماً(.
اآلية  في  وتعالى  سبحانه  الله  جعل  حيث 
الكريمة منزلة بر الوالدين بعد عبادته مباشرًة، 
لبيان أهمية بر الوالدين و اإلحسان إليهما، ويعد 

الدقاين: امل�شرع 

االإماراتي وفر احلماية 

اجلنائية  للوالدين من 

عقوق االأبناء

اأرحيم: طاعة الوالدين  

�شلوك يتم 

اإعادة اإنتاجه وهكذا 

ت�شتمر العملية  
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تحقيقتحقيق

ومختلف  اإلسالم  الدين  في  العبادات  أهم  من 
االديان السماوية، ناهيك عن كونه عمالً إنسانياً 
في صغرنا  لنا  قدماه  الذي  الدين  لرد  وواجباً 
توفير  في  وصعوبة  تربيتنا  في  مشقة  من 
القانونية، فقد  الناحية  حياة كريمة لنا. أما من 
من دستور   )7( المادة  أن  دقاني  الدكتور  اكد 
دولة اإلمارات العربية المتحدة  نصت على أن: 
)اإلسالم هو الدين الرسمي لالتحاد، والشريعة 
ولغة  فيه،  للتشريع  رئيس  مصدر  اإلسالمية 

االتحاد الرسمية هي اللغة العربية(،.
عن  الصادرة  القوانين  كل  استمدت  وقد 
أحكامها  اإلمارات  التشريعية في دولة  السلطة 
أهمية  لنا  بينت  والتي  اإلسالمية  الشريعة  من 
إليهما، وعدم عقوقهما.  الوالدين واإلحسان  بر 
الشريعة  بينتها  التي  الوالدين  بر  صور  ومن 
اإلنفاق  اإلماراتي  المشرِّع  وأكدها  اإلسالمية 
والمعنوية،  المادية  احتياجاتهما  توفير  عليهما 
باإلنفاق  الميسرين   األبناء  القانون  ألزم  حيث 
على والديهم في المواد  82،81، 83،.من قانون 
األحوال الشخصية االتحادي  رقم )28( لسنة 

.2005
وفر  اإلماراتي  المشرع  إن  قائالً:  وتابع 
األبناء،  عقوق  من  للوالدين  الجنائية  الحماية 
 1987 لسنة   3 رقم  االتحادي  القانون  بموجب 
والتشريعات المكملة له، حيث يعاقب على أفعال 
بالعقوبات  األبناء  من  األبوين  على  االعتداء 
كما جعل  القوانين،  هذه  في  عليها  المنصوص 
الوالدين  أحد  على  االعتداء  االتحادي  المشرع 
االعتداء  وقع  حال  في  للعقوبات  مشدد  ظرف 
العمد   القتل  جرائم  في  اآلباء،  على  األبناء  من 
تشدد  األصول  على  األبناء  من  القتل  وقع  إذا 
العقوبة من السجن المؤبد إلى اإلعدام وهو ما 
نصت عليه المادة 332/2 من قانون العقوبات، 
الموت  إلى  المفضي  الضرب  جرائم  وفي 
قانون  من   336 المادة  في  عليها  المنصوص 
ال  الذي  السجن  من  العقوبة  تشدد  العقوبات 
يزيد على عشر سنوات ليصل الى السجن الذي 
ال يزيد على خمس عشرة سنة، إذا وقع االعتداء 

من أحد األبناء على أصولهم.
إحداث  تعمد  جريمة  في  العقوبة  تشدد  كما 

عاهة  إلى  المفضي  الضرب  أو  عاهة مستديمة 
المادتين  في  عليهما  المنصوص  مستديمة 
ال  الذي  السجن  إلى  العقوبة  لتصل    337،338
االعتداء  إذا وقع  يزيد على خمس عشرة سنة 

من أحد األبناء على أصولهم.
على  األبناء  من  االعتداء  صور  جميع  وفي 
األقصى  الحد  تطبيق  للقاضي  يجوز  اآلباء 
وفقاً  القانون  في  للجريمة  المقررة  للعقوبة 
لسلطته في تقدير العقوبة المناسبة للجاني بين 
لظروف  وفقاً  واألقصى،  األدنى  العقوبة  حدي 
الجاني، خاصة وأن عدم  كل جريمة وخطورة 
احترام الوالدين واالعتداء عليهما تنذر بخطورة 
نحو  التوجه  يستدعي  الذي  األمر  الشخص، 
تجدر  تقدم  ما  كل  ورغم  العقوبات،  تشديد 
ليس  الوالدين  عقوق  مواجهة  أن  إلى  اإلشارة 
فعالة  وسيلة  أنه  من  بالرغم  وحده  بالقانون 
للكثيرين الذين ال يخافون إال من العقوبة، وإنما 
عقوق  بمخاطر  والتوعية  التوجيه  طريق  عن 
الوالدين أو عدم توقيرهما واحترامهما االحترام 

الالئق بما قدماه طوال حياتهما ألبنائهما.
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حوار

ال شك أن اختياره رئيساً لمعهد دبي للتصميم 
األكاديمية  دبي  لمدينة  عاماً  ومديراً  واالبتكار 
وليد  يكن  لم  للمعرفة  دبي  ومجمع  العالمية، 
الصدفة أو اللحظة بل كان تتويجاً لرحلة طويلة 
من العمل الجاد والعطاء جعلته االختيار األمثل 
الذي يفرضه المنطق والواقع خاصة وهو يمتلك 
رصيداً مهنياً وخبرات عملية تمتد ألكثر من 20 

عاماً من القيادة االستراتيجية للمؤسسات.
هو محمد عبد الله رئيس معهد دبي للتصميم 
المراكز  من  العديد  شغل  والذي  واالبتكار، 
المجمع  إدارة  تولى  حيث  قبل  من  المهمة 
يضم  والذي  تيكوم  مجموعة  ضمن  اإلعالمي 
مدينة دبي لإلعالم ومدينة دبي لإلنتاج ومدينة 
دبي لالستوديوهات، ونجح من خالل إدارته في 
بناء مجتمع إعالمي مزدهر يضم 8001 شركة 

حوار: عاطف ح�سن 

محمد عبد اهلل لـ »999«: 
استشراف الغد هدف اإلمارات 

في مختلف القطاعات 
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مختصة باإلعالم. وقبل توليه منصبه الجديد في 
معهد دبي للتصميم واالبتكار، قام محمد عبدالله 
من خالل دوره كمدير عام لمجمع دبي للمعرفة 
ومدينة دبي األكاديمية العالمية بجلب أكثر من 
500 شركة مختصة في مجال التدريب وتطوير 
الموارد البشرية، و27 جامعة لالرتقاء بالتعليم 
المعرفة.  على  قائم  اقتصاد  دعائم  وإرساء 
مناصب  عدة  قبلها  عبدالله  محمد  وشغل  كما 
االستراتيجية  مدير  منها  اإلعالم  مجال  في 
في  لإلعالم  اإلمارات  مؤسسة  في  والتخطيط 
نفسها،  للمؤسسة  المطبوعات  ومدير  أبوظبي، 

ورئيس مركز األخبار في تلفزيون أبوظبي.
وقد جاء اختياره لهذا المنصب في وقت يشهد 
فيه قطاع التصميم في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا نمواً ملحوظاً، وطلباً متزايداً على 
التقليدية،  غير  التخصصات  هذه  مثل  خريجي 
واالبتكار،  للتصميم  دبي  معهد  يقدمه  ما  وهو 
أربعة  أصل  من  اثنين  دراسة  وذلك من خالل 
المنتجات،  تصميم  وهي  تخصصية،  مسارات 
األزياء  وتصميم  المتعددة،  الوسائط  وتصميم 
واإلدارة االستراتيجية للتصميم. وقد تم تطوير 
ماساتشوستس  معهد  مع  بالتعاون  المناهج 
للتقنية )MIT( وكلية بارسونز للتصميم تعزيزاً 
لحل  اإلبداعية  والقدرات  التصميمي  للتفكير 

المشاكل. »999« التقته وكان هذا الحوار: 
دبي  معهد  إنشاء  من  الهدف  هو  ما   <

للتصميم واالبتكار؟
في  اإلمارات  في  به  القيام  نحاول  ما   -
مختلف القطاعات هو استشراف الغد، وبالنسبة 
الفكرة  جاءت  واالبتكار  للتصميم  دبي  لمعهد 
تعليم  »آفاق  دراسة  صدور  بعد  تأسيسه  من 
وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  التصميم 
فجوة  لسد  الحاجة  أظهرت  والتي  أفريقيا«، 
وإعداد  واإلقليمي،  المحلي  بالسوق  المهارات 
دفعنا  ما  وهو  التصميم،  بمجال  متخصصين 

 نعمل على دمج الذكاء اال�شطناعي والبلوك ت�شني 

والطباعة ثالثية االأبعاد والروبوتات يف عملية 

الت�شميم

معهد  مع  بالتعاون  دراسي  منهج  لتطوير 
ماساتشوستس للتقنية وكلية بارسونز الجديدة 

للتصميم في نيويورك.
أربعة  من  اثنين  اختيار  المعهد  ويتيح 
وتصميم  المنتجات  تصميم  وهي:  مجاالت 
واإلدارة  األزياء  وتصميم  المتعددة  الوسائط 
االستراتيجية للتصميم، وبذلك نزود طالبنا بما 
يمكنهم من العمل في مجاالت عدة وعدم حصر 
للعمل  أنفسهم باختصاصات ضيقة، وتهيئتهم 
ضمن شركات صغيرة أو كبيرة، أو أن يكونوا 

رواد أعمال.
ويقع معهد دبي للتصميم واالبتكار في قلب 
دفعة  أول  استقبال  ومنذ  للتصميم،  دبي  حي 
طالب في خريف عام 2018، تركز الجامعة على 
رعاية وتوجيه وخلق جيل جديد من المصممين 
اإلبداعية  والقدرات  التصميمي  التفكير  يتبنى 
لحل المشكالت، ما يصب بجهود اإلمارات لبناء 

اقتصاد معرفي.
األنشطة  عن  أمثلة  لنا  ضربتم  هال   <
سواء  المعهد  بها  يقوم  التي  والمسابقات 
أجل  الدولة من  أم لسكان  للطلبة  المخصصة 

نشر مفهوم وثقافة التصميم؟
توفر  التي  المسابقات  خالل  من  نحاول   -
وهو  الطلبة،  شغف  استكشاف  دراسية  منحاً 

تركز  جامعة  أي  يرتاد  من  يميز  مهم  عامل 
تحديات  عدة  أنشأنا  لذلك  اإلبداع،  قيمة  على 
دراسة  تكاليف  تغطي  منح  لتقديم  ومسابقات 
بكالوريوس التصميم لمدة أربع سنوات كاملة، 
لتصميم لعبة يستطيع رواد  كان أحدها تحدياً 
الفضاء ومكتشفو المريخ ممارستها إما خالل 
الكوكب  سطح  إلى  وصولهم  عند  أو  رحلتهم 

األحمر.
التصميم،  فسحة  برنامج  سنوياً  نقيم  كما 
من  األكبر  السنوية  الطالبية  التصميم  مسابقة 
نوعها في اإلمارات والتي تشهد ارتفاعاً سنوياً 
بنسبة المشاركة، وبلغت العام الماضي أكثر من 
4.500 طالب وطالبة من 100 مدرسة في أنحاء 
اإلمارات، والذين أظهروا اهتماماً بتطوير حلول 
الشركات  بعض  تواجه  مستعصية  لمشكالت 
تعليم  أهمية  وإظهار  تخصصها،  مجاالت  في 
التصميم ودوره الفعال بمساعدة الشركات في 

أدوراها المستقبلية. 
وعلى الصعيد الداخلي أطلقنا مبادرة »أجايل 
المعهد،  طالب  بها  شارك  والتي  فاكتوري«، 
والتي تهدف لتطوير حلول تعتمد على البيانات 
من  وغيرها   »19 »كوفيد-  جائحة  لمواجهة 
المتغيرات الجديدة، وتسخير إمكانات التصميم 
إلنشاء  البيانات  وجمع  الناشئة  والتقنيات 
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حوار

منتجات وخدمات جديدة تلبي حاجات مرتبطة 
بالجائحة. وتنقسم لثالثة مجاالت هي: واجهات 
البيانات المفتوحة، والتصميم من أجل الطوارئ، 
تطوير  عن  وأسفرت  اإلبداعي،  والتصنيع 
جراحية،  وجه  ألقنعة  األول  أولية،  نماذج   3
مخصصة  رقمية  منصة  الثاني  واألنموذج 
لذكرى من قضوا بسبب »كوفيد- 19« حتى ال 
يصبحوا مجرد أرقام نتداولها، والثالث لتطبيق 
الناتجة  االجتماعية  العزلة  لمواجهة  إلكتروني 

عن الجائحة.
التي  االبتكار  مبادرات  أبرز  هي  ما   <

تشكلون جزءاً  منها؟
واالبتكار  للتصميم  دبي  معهد  في  نحن   -
جزء من مبادرة »برنامج حاضنات الجامعات«، 
وهي شراكة بين مجموعة جامعات ومؤسسات 
دبي  مدينة  ضمن  موجود  بعضها  أكاديمية 
مع  للمعرفة  دبي  ومجمع  العالمية  األكاديمية 
تحويل  إلى  وتهدف  للمستقبل،  دبي  مؤسسة 
مناطق  إلى  والخاصة  الوطنية  الجامعات 
على  الطالب  تشجع  حرة  وإبداعية  اقتصادية 

االبتكار وريادة األعمال. 
مع  الخبرات  لتبادل  وثيقة  صالت  ولدينا 
معهد  وخاصة  وعالمية،  محلية  جامعات 
ماساتشوستس للتقنية وكلية بارسونز الجديدة 
للتصميم في نيويورك، وجامعة محمد بن راشد 
أجندة بحث  لدينا  الصحية، كما  للطب والعلوم 

مشتركة مع جامعة ملبورن. 
تطرح  لديكم  المتنوعة  االختصاصات   <
نعني  وماذا  التصميم  قطاع  ماهية  عن  سؤاالً 

به؟ 
احتياجات  بتلبية  يعنى  مجال  التصميم   -
حلول  بإيجاد  يتعلق  ما  خاصة  اإلنسان، 
الحياة  مجاالت  في  تطرأ  قد  التي  للتحديات 
التصميم  مجاالت  تتعدد  ذلك  وفي  المختلفة، 
لتشمل: التصميم الداخلي، والتصميم الصناعي 
وتصميم المنتجات، وتصميم األزياء والتصميم 
الناشئة،  التصميم  الجرافيكي. وهناك توجهات 

مثل التصميم االجتماعي، وتصميم الخدمات.

> يتميز منهاج المعهد بدمج أمور إبداعية 
وعلمية، ما الهدف من ذلك؟

متعددة  الدراسات  أهمية  عالمياً  تتزايد   -

التخصصات، إذ تعتبر أساسية إلعداد خريجين 
مزودين بمهارات ومعرفة شاملة تعزز قدرتهم 
على االبتكار. ولطالما قامت المدارس في الدول 
األعمال  وإدارة  التصميم  بتضمين  المتقدمة 
بمناهج التعليم، فيما افتتحت فنلندا أول جامعة 
مجال  في  التخصصات  متعددة  للدراسات 
واالبتكار  للتصميم  دبي  معهد  وفي  التصميم. 
التصميم  في  المتخصصة  األولى  الجامعة 
وزارة  ِقبل  من  المعتمدة  بالمنطقة  واالبتكار 
ال  فإننا  اإلمارات،  دولة  في  والتعليم  التربية 
ُس التصميم بطريقة تقليدية، بل نولي أهمية  ُنَدرِّ
للتكنولوجيا والذكاء االصطناعي والبلوك تشين 
ودمجها  والروبوتات  األبعاد  ثالثية  والطباعة 
في عملية التصميم، وتسخير الخدمات الرقمية، 
ووسائل التواصل االجتماعي في حياة الناس. 

متعددة  الدراسات  تؤهل  كيف   <
نماذج  مع  للتعامل  حامليها  التخصصات 

األعمال الجديدة بصناعة التصميم؟
- حرصنا على وضع برامج دراسية تهيئ 

قطاع الت�شميم حّمرك رئي�ض لنمو الرثوة وتوفري 

فر�ض العمل
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الطالب لزمن سنعيشه قريباً وتزول منه كثير 
فيه  النجاح  أجل  ومن  الحالية،  الوظائف  من 
يجب امتالك مهارات االبتكار والعمل والتفكير 
بالمواد  تتعلق  مهارات  أي  الفعال،  والتواصل 
والتواصل،  بالتفكير  تتعلق  وأخرى  والمنتجات 
والجمع بين تلك األمور معاً هو المفتاح لتجهيز 

طالب اليوم الستحقاقات الغد.
عالم  في  فقط  ليس  إنه  القول  ويمكن 
التصميم، ولكن في المجاالت كلها نعيش عصر 
التقنيات اإلحاللية وتغير نماذج األعمال، وبروز 
مفاهيم جديدة مثل االقتصاد التشاركي، وهذه 
المتغيرات تتطلب أشخاصاً قادرين على التعامل 
التخصصات  متعددة  الدراسات  وتعتبر  معها، 
مع  للتعامل  األفراد  تهيئة  في  مهماً  عامالً 

المتغيرات الحاصلة والقادمة. 
> هل تعدون موظفين في شركات أم رواد 

أعمال؟
يتمثل  - معهدنا ومنذ تأسيسه وضع هدفاً 
قادرين  مبدعين  يكونوا  أن  من  طالبه  بتمكين 
ضمن  أو  مستقل  بشكل  سواء  العمل  على 
نزودهم  ذلك  أجل  ومن  ومؤسسات،  شركات 
بمهارات اإلدارة وقيادة فرق العمل، والتفاوض، 
واإلشراف على التوظيف والمحاسبة، ونحرص 
استشراف  تتيح  شمولية  رؤية  امتالكهم  على 
العملية  الجوانب  بصقل  ونقوم  المتغيرات، 
مشاريعهم  تنفيذ  خالل  من  الطلبة  لمهارات 
باستخدام معدات المختبر التصنيعي وحاضنة 
األعمال in5 المتخصصة بمجال التصميم، ناهيك 
عن أن وجود المعهد ضمن حي دبي للتصميم 

4500 طالب وطالبة �شاركوا يف برنامج ف�شحة 
الت�شميم العام املا�شي

يجعل من الطالب جزءاً من بيئة أعمال إبداعية 
وفي تماس مباشر مع شركات قد يعملون فيها 

بعد تخرجهم.
للمواطنين  المعهد  يقدمه  الذي  ما   <

الشباب؟
- يشكل الشباب المواطنون جزءاً مهماً من 
مزيداً  أن  ونعتقد   ،%31 نسبتهم  وتبلغ  طالبنا 
الوعي  تزايد  مع  بالمعهد  سيلتحقون  منهم 
بأهمية قطاع التصميم، وأتحدث هنا خصوصاً 
يرغبون  قد  الذين  األمور  أولياء  وعي  عن 
بتدريس أوالدهم في بعض المجاالت التقليدية 
كالطب والهندسة وإدارة األعمال، لكننا متفائلون 
الدراسي  العام  في  دفعة  أول  تخريج  مع  أنه 
2021 - 2022، ورؤية الفرص الوظيفية المتاحة 
النشاطات  إن  كما  بالمعهد،  االهتمام  سيزداد 
المجتمعية التي نقوم بها والتي تستهدف طلبة 
بالتصميم  االهتمام  بتشجيع  تسهم  المدارس 

منذ الصغر، وتساعد فيالتغلب على صور نمطية 
تقليدية حول العمل في قطاع التصميم.

القتصاد  التصميم  قطاع  أهمية  ما   <
اإلمارات؟

- رغم دور قطاعات التصميم كمّحرك رئيس 
لم  أنه  إال  العمل،  فرص  وتوفير  الثروة  لنمو 
التصميم  تصنيف  على  عالمي  توافق  يحصل 
لالقتصاد،  الداعمة  المهمة  القطاعات  ضمن 
باهتمام  حظي  األخيرة  السنوات  خالل  وفقط 
متزايد عالمياً، ويرجع ذلك إلى إدراك القائمين 
االجتماعية  ألهميته  ورواده  القطاع  على 
للشركات  فرصاً  يوفر  إنه  كما  واالقتصادية، 
المنتجات  قيمة  وتعزيز  اإلنتاجية  لزيادة 
والقدرة  لالبتكار  الالزمة  واألدوات  والخدمات 
على التميز. فالشركات التي تستثمر في كفاءات 
االبتكار،  مجال  في  وترّسخ سمعتها  التصميم 

تنجح في تعزيز قدرتها على المنافسة.
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القتلة  أشهر  من  واحداً  كرافت  راندي  أصبح 
المتسلسلين في الواليات المتحدة، وذلك بعد قيامه 
1972 وحتى  األعوام  خالل  بقتل ستة عشر شاباً 
من  أكثر  ارتكب  كما  كاليفورنيا.  والية  في   1983
خمسين جريمة اغتصاب. وقد اشتهر بلقب سفاح 
الطرق السريعة حيث إن العديد من جثث ضحاياه 

عثر عليهم بالقرب من الطرق السريعة القريبة. 
ولد هذا القاتل في مدينة لونغ بيتش في مارس 
1945 ألب هو هارولد كرافت وأم هي أوبال نيه كما 
لديه ثالث أخوات، حيث انتقل والداه الى كاليفورنيا 
العالمية  الحرب  اندالع  إثر  وايومينغ  من  قادمين 
الثانية. وقد عاشت األسرة حياة متواضعة وكانت 
األم تهتم بأبنائها بينما األب لم يتحمل أي مسؤولية 

ترجمة :د. ح�سن الغول 

تجاههم، بينما حظي راندي بحب واهتمام أخواته 
انتقلت األسرة   1948 الالتي يكبرنه سناً. في عام 
الى ميدواي سيتي، حيث التحق كرافت بالمدرسة 
االبتدائية واتصف بالذكاء والتفوق الدراسي، بينما 

عملت أمه في مصنع للخياطة.
بالسياسة  يهتم  بدأ  مراهقته  سنوات  وفي 
وأصبح عضواً في الحزب الجمهوري، حيث أنشأ 
مع صديقين له نادي وستمنستر للشؤون العالمية، 
وأصبح محط إعجاب الجميع وعرف في ذلك الوقت 
بميوله الشاذة. وعندما كبر التحق بكلية كليرمونت 
وكان  احتياطياً،  جندياً  وأصبح  االقتصاد  ودرس 

يشارك في المظاهرات المؤيدة لحرب فيتنام.
في عام 1964 عمل في فندق للشواذ، كما أخبر 

أفراد أسرته عن ميوله. وبعد عامين ألقي القبض 
عليه بتهمة ارتكاب سلوك غير أخالقي لكن بسبب 

خلو سجله الجنائي لم يتم تسجيل التهمة ضده. 
بعد فترة قصيرة انضم إلى الحزب الديموقراطي، 
إلى  به  أدى  ا  ومشهوراً،  فاعالً  عضواً  وأصبح 
أدى  ما  القمار،  والمخدرات ولعب  الكحول  تعاطي 
لكي  عاماً  وتأخره  الدراسي  مستواه  تدهور  الى 

يتخرج من الجامعة.
بعد التخرج التحق كرافت بالقوات الجوية، وتم 
إرساله الى قاعدة في جنوب كاليفورنيا، حيث تمت 
ترقيته بسبب نبوغه وتعمد النأي بنفسه عن أسرته. 
وفي يوليو 1969 تم طرده من القوات الجوية إثر 
كشف ميوله الشاذة وإن قيل إنه تم ألسباب طبية. 

الجريمة و العقاب

سفاح الطرق السريعة
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ساقياً  ويعمل  أسرته  حضن  إلى  يعود  جعله  ما 
في إحدى الحانات. في مارس 1970 التقى كرافت 
مراهقاً يدعى »جوزيف« الذي كان هارباً من أسرته 
واالعتداء  بتخديره  قام  وهناك  شقته،  إلى  ودعاه 
عليه جسدياً، واستغل الشاب خروج كرافت، وتمكن 
من الهروب والذهاب إلى المستشفى، حيث خضع 
لغسيل معدة. كما أخبر الشرطة بما حدث معه من 
دون ذكر تعرضه لالعتداء وقال إنه تناول األدوية 

المخدرة طواعية ما أسقط التهمة عن كرافت.
في العام التالي بدأ كرافت العمل كسائق رافعة، 
كما التحق بالجامعة حيث تعرف إلى شاب يدعى 
غير سوية. وخالل  عالقة  بينهما  ونشأت  »جف« 
الفترة من عام 1971، وحتى العام 1983 قام بقتل 
اكتشاف  ولدى  مراهقاً،  وستين  سبعة  واغتصاب 
كحولية  مواد  وجود  على  عثر  الضحايا  جثث 
يخدر  كان  أنه  إلى  يشير  ما  الدماء  في  ومخدرة 
داخل  ويقتلها خنقاً  عليها  يعتدي  أن  قبل  ضحيته 

عربته ثم يلقي بالجثة قرب أحد الطرق السريعة. 
في أكتوبر من العام ذاته عثرت الشرطة على جثة 
عارية لشاب يدعى »وين« بالقرب من طريق سريع، 
حيث شوهد للمرة األخيرة في مقهى للشواذ. وبعد 

مرور نحو العام قام بقتل جندي في المشاة يدعى 
»مور«، والقى بجثته في إحدى الغابات حيث عثر 
عليها وبها آثار تعذيب. وبعد مضي ستة أسابيع 
الهوية قرب طريق  مراهق مجهول  على جثة  عثر 
الخنق.  هو  الوفاة  سبب  أن  الفحص  وأظهر  عام 
وبعد فترة قصيرة عثر على أربع جثث لمراهقين 
قتلوا بأسلوب مشابه. وبعد فترة قصيرة عثر على 

جثث خمس ضحايا قرب أحد الطرق السريعة.
في مطلع عام 1975 اختطف كرافت مراهقاً يدعى 
يصعد  وهو  األخيرة،  للمرة  شوهد  الذي  »جون« 
الى حافلة في مدينة لونغ بيتش وقام بخنقه بعد 
وبعد  جثته،  على  العثور  تم  حيث  عليه،  االعتداء 
في  »كريغ«  يدعى  جثة شاب  على  عثر  أسبوعين 
الوقت كانت الشرطة  موقف للسيارات. وفي ذلك 
قد عثرت على جثث 14 ضحية في مناطق مختلفة 
من جنوب كاليفورنيا وكانت عمليات القتل متشابهة 

وجرت في السنوات القليلة التي سبقت ذلك. 
من  اثنين  بإغواء  كرافت  قام   1975 مارس  في 
المراهقين واصطحبهما معه في سيارته الموستانغ 
البيضاء، حيث قدم لهما بعض الكحول المخلوطة 
والقى  خنقاً  وقتلهما  عليهما  اعتدى  ثم  بالفاليوم 

العام  أواخر  وفي  تجاري.  مركز  قرب  بجثتيهما 
أوثق  حيث  »مارك«،  يدعى  شاباً  اختطف  ذاته 
وهناك  نائية،  منطقة  إلى  بسيارته  ونقله  يديه 
وفي  قتله.  ثم  عليه  واعتدى  شجره  بجذع  ربطه 
يدعى  مراهق  إلى  كرافت  تعرف   1976 عام  بداية 
»سيلينغ« وخالل فترة عالقتهما توقف عن ارتكاب 
جرائم القتل واستمر ذلك نحو العام ثم عاد للقتل، 
وكان ضحيته مراهق يدعى »بول«. ثم توقف ثانية 
اختطف   1978 يناير  وفي  لمدة ستة عشر شهراً. 
كرافت مراهقاً يدعى »سكوت«، حيث قام بتخديره 
قبل أن يخنقه حتى الموت ويلقي بجثته قرب أحد 
الطرق السريعة. وبعد شهرين عثر على جثة شاب 
يدعى »روالند«، والذي تم قتله طعناً وألقيت جثته 
من عربة مسرعة. وبعد ثمانية أيام عثر على جثة 
شاب يدعى »ريتشارد«، حيث كان الخنق هو سبب 
الوفاة. وبعد ثالثة أسابيع قام كرافت بقتل شاب 
يدعى »كيث« بعد أن قدم له كمية كبيرة من الكحول 
جثته  وتقطيع  بخنقه  قام  ثم  المخدرة  واألقراص 
والقائه قرب طريق سريع بعد أن تعرض للتعذيب 

حرقاً في صدره العاري.
وبعد شهرين عثر على جثة الشاب »ريتشارد« 
قرب محطة للسكك الحديدية الذي كان مختفياً منذ 
كما  الوفاة  سبب  هو  الخنق  وكان  قصيرة،  فترة 

تعرض للحرق قبل قتله.
أما آخر ضحية عثر عليها ووجهت أصابع االتهام 
من قبل الشرطة إلى كرافت فقد عثر عليها في عام 
1978، وكانت لسائق شاحنة يدعى »مايكل«، والذي 
تعرض لحروق في صدره قبل أن يتم قتله خنقاً. 

حيث توقف عن القتل حتى منتصف عام 1979.
والية  إلى  كرافت  سافر   1980 صيف  في 
حيث  لعمله،  تابعة  مهمة  في  المجاورة  أوريغون 
اقام في بلدة قرب بورتالند، حيث أقام بقتل مراهق 
يدعى »مايكل«، وفي اليوم التالي تم قتل شخص 
آخر يدعى »روبرت« بالطريقة ذاتها، وهي التخدير 
ثم الخنق. وقد عثر على صورة فوتوغرافية فورية 
في  جالس  وهو  الشاب  فيها  يظهر  بوالرويد/   /
إلى  عودته  وخالل  شهر  وبعد  كرافت.  سيارة 
كاليفورنيا قام بقتل شاب يدعى »لوغيمز« بعد ان 
التقط له عدة صور. وفي أبريل 1981 عثر على جثة 
شاب يدعى »مايكل«، وخالل العامين التاليين عثر 

على عدة جثث لشبان قتلوا بالوسيلة ذاتها.
المرور بالصدفة  في مايو 1983 أوقفت شرطة 
تأثير  تحت  وهو  لسيارته،  قيادته  خالل  كرافت 
في  مقعد  على  دماء  بقع  على  عثر  حيث  الكحول 
إلى منزل كرافت،  الشرطة  السيارة وتوجه رجال 
إضافة  لشبان،  الصور  عشرات  على  عثروا  حيث 
الى كراسة تضم معلومات عن 65 ضحية. وألقي 

القبض عليه إثر اتهامه بارتكاب تلك الجرائم.
خالل المحاكمة أدلى عشرات الشهود بأقوالهم 
في  محاميه  فشل  كما  كرافت،  تدين  أدلة  وقدموا 
مجتمعه  خدم  الذي  الرجل  صورة  في  تقديمه 
مايو  وفي  آخر.  تعود لشخص  الجرائم  أن  مدعياً 
1989 تمت إدانته بارتكاب 16 جريمة قتل واعتداء 

وأصدرت المحكمة حكماً عليه باإلعدام.
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سقطت عصابة مجرمة جديدة في قبضة العدالة، 
وُفتِح الّستار عن أسرار جرائم غاية في البشاعة، 
فقط؟  واحدة  جريمة  إّنها  القول:  يمكن  هل  لكن 
بالتأكيد، ال، بل كان للجرائم صور متعّددة، وأشكال 
متشابك  مسلسالً  كانت  بحيث  شتّى،  بانوراميّة 
أسوَد  لواقٍع  الخيوط  معقودة  وسلسلة  الحلقات، 
شديد الغرابة، لكنه في غرابته كان أْشبََه بميلودراما 
إلى  والتّحليق  الُمجنّح،  بالخيال  الممزوجة  األفالم، 
مسافات بعيدة.. مع الفارق أننا هذه المّرة نقف على 
ميلودراما ُمستمّدة من صميم واقٍع حياتيٍّ َمِعيش، 
َبطالُه السلبيّان: »سالم«، و»ناهد«، قد جمع بينهما 
الوسواس الخنّاس، في لعبة الَحَرام، وسّولت لهما 
الرذيلة والخمرة والمخّدرات وحب المال والملذات 
أْن يرتكبا جملة من الجرائم الفظيعة، قبل أْن يسقطا 
مهزومين في قبضة العدالة، وليواجها معاً العقاَب 

األْوفى الذي يستحّقانه.. 

ِشباك الَحَرام
نشأ  بْل  مجرماً،  »سالم«  ُيولَد  لم  البدء،  في 

اإعداد: وجيه ح�سن

وقد  الحال،  متواضعة  أسرة  ضمن  وترعرع 
االبتدائية،  المدرسة  فترك  دراسته،  بمتابعة  فشل 
إلى  بها  وولعه  القدم،  لكرة  الّشديد  عشقه  بسبب 
الَهَوس، فقد كان منذ صغره يتمنّى أن يكون  حّد 
أحد نجوم الّساحرة )الُمستِديرة(، لكّن الفشل ظّل 
يواكبه وُيماِشيه كظلّه، ولّما لم يتمّكن من تحقيق 
أمنيّته الوردّية، فقد اّتجه لتعلّم َصنْعة »وَصنْعةٌ في 
اليد أمانٌ مَن الفقر«، هي »إصالح أجهزة كهربائية«، 
فقد  وفيراً، ورغم ذلك،  ِرزقاً  عليه  تدرُّ  التي كانت 

كان ناقماً على حياته، وعلى حّظه العاثر التَِّعس..
في  عملَه  »سالم«  الشاب  ممارسة  وخالل 
مهنته، تعّرف إلى »ناهد«، وهي امرأة ُمطلّقة، رأت 
فقّررت  وزوجاً،  حبيٍب  مشروع  شخصيته  في 
الشاب  فبدأ  حبائلها،  في  أوقعته  حتّى  اصطياده، 
وعمله،  مهنته  بسببها  أهمل  ملتهبة،  حّب  قصة 
فتراجع مردوده المادي، ولم يعد يقوى على تسديد 
الغالية  لرعاية  تفّرغ  يومها  ومن  المحّل،  إيجار 
يديها  وعلى  الّروح،  وزهرة  القلب،  حبيبة  »ناهد«، 
وتعاطي  الخمر،  واحتساء  الرذيلة،  ممارسة  تعلّم 

البيتية،  تربيته  أجوائهما  في  ونسَي  المخّدرات، 
وتعاليم مجتمعه، والتقاليد الطيّبة التي ترّبى عليها، 
األمر الذي أثاَر حفيظة والده وغضبه، الذي أعيته 
الِحيلة لردع ابنه عن تلك المرأة الِمْغنَاج، ولّما فشل، 
لم يجد أمامه من سبيل سوى إصالحه بالقّوة، بل 
وهّدده بالّطرد من المنزل، إذا لم يرضخ لتوجيهات 

والده ووالدته، واالبتعاد عن طريق الَحَرام..

ضاّلته المنشودة
وبالفعل ترك »سالم« منزل والديه، ليسكن شّقة 
صغيرة، مع عشيقته، وحبيبة قلبه، تلك التي ملكت 
االستغناء  يعد يستطيع  لم  إذ  كلّها،  عليه جوارحه 

عنها بأّي حال من األحوال!
الطرف  في  ضالّته  وجد  أّنه  منهما  كّل  وشعَر 

اآلخر..
الطمع  تستثير  »ناهد«  فقد شَرَعت  عليه،  وبناًء 
كبير  مصدر  من  لهما  بّد  ال  إذ  »سالم«،  قلب  في 

للّدخل، يشبع استمتاعهما الجنوني بالحياة..
الهزيلة  الشخصية  صاحب  »سالم«  وجد  وقد 

طبق من قش!
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الهمم  من أصحاب  األيام طفالً  أحد  الُمنحِرفة في 
أقرب  إلى  به  الذهاب  من  وبدالً  أهله،  عن  ضائعاً 
مركز شرطة لتسليمه إلى عناصر المركز ليعملوا 
على إعادته إلى أهله، قّرر »سالم« وبتحريض من 
الهمم  أصحاب  من  الطفل  هذا  استغالل  »ناهد« 
وأنه  ابنه،  )أنه  ُمّدعياً  الناس،  على  النّصب  بعملية 
وتعليمه  لعالجه ورعايته  طائلة  مبالغ  إلى  بحاجة 

وتأهيله(..
ورّدد »سالم« و»ناهد« ضاحكين ضحكة صفراء 
شريرة: »ما تزال الدنيا بخير، وما يزال أهل الخير 

واإلحسان موجودين في هذا المجتمع«.
من  كبيراً  مبلغاً  »سالم«  جمع  فقد  عليه،  وبناًء 
عدد من المتبرعين الذين تواصل معهم، بحجة عالج 

الطفل ورعايته وتعليمه وتأهيله.. 
وقبل أْن ُيْفتَضح أمُره وأمُر عشيقته، وينكشف 
إلى  الطفل و»ناهد«،  الغطاء عنهما، كان يهرب مع 
عانى  حيث  كلمته،  قال  القدر  لكّن  أخرى،  منطقة 

الطفل الصغير من مرض شديد! 
»سالم« و»ناهد« حيال  المجرمين  فما كان من 

مرض الصغير سوى رْميِه أمام عيادة أحد األطباء، 
والذي سارع إلى إبالغ مركز الشرطة القريب من 
المستشفى للعالج،  إلى  الطفل  عيادته، والذي نقل 
في  الجنائية«  والمباحث  »التحرّيات  قسم  وقام 
المركز المذكور بالتعرف على أهل الطفل وتسليمه 
بالغ  في  ذكروها  التي  األوصاف  خالل  من  لهم 

ضياعه منذ أشهر هذا من جهة.
دورياته  الشرطة  مركز  كثف  ثانية،  جهة  ومن 
القبض  وإلقاء  الواقعة،  غموض  لكشف  وتحرياته 
واستغالله  الطفل  هذا  في خطف  المتورطين  على 
وإهماله، بغية تقديمهم أمام القضاء، لينالوا جزاءهم 

وعقابهم..

كشف المستور 
وبعدما ذاق »سالم« و»ناهد« طعَم المال الَحَرام، 
واستهَوْتهما المكاسب المادية الكبيرة، التي أتتهما 
عندها  ُيذَكر،  مجهود  دون  من  الطفل  هذا  بحسنة 
مع  فاّتفق  مدروسة،  احتيال  بعمليات  القيام  قّررا 
عشيقته »ناهد« على استغالل طفل آخر في التسول 

والنصب واالحتيال.. 
األمر الذي جعل »ناهد« تتوّدد إلى جارتها »أم 
نافع« في السكن الجديد التي أقامت فيه مع »سالم« 
تحت شعار أنه زوجها الشرعي. و»أم نافع«، هي 

موظفة بإحدى الدوائر الحكومية، حتى
حازت ثقتها، وثقة زوجها، فتركت األخيرة ولدها 
أثناء  لترعاه  »ناهد«،  المحتالة  عند  »نافع«  الوحيد 

وجودها وزوجها في العمل.
الطفل،  رعاية  بدء  من  فقط  واحد  أسبوع  وبعد 
قام »سالم« و»ناهد«  باستخدام الطفل »نافع« في 
والمحال  العامة  والحدائق  الشوارع  في  التسّول 

والمراكز التجارية. 
يدي  بين  وهو  أّمه  إليه  تعّرفت  أشهر،  وبعد 
نافع«  »أم  كانت  بينما  تتسول،  المتنكرة  »ناهد« 
طريق  في  المحال  أحد  من  أغراضاً  تشتري 
عودتها مبكراً من العمل إلى المنزل، فتظاهرت أنها 
يصاب  ال  حتى  »ناهد«  على  وال  عليه  تتعرف  لم 
ابنها بأي مكروه. وأسرعت مع زوجها إلى مركز 
استغالل  حول  بالغاً  وقّدما  المنطقة،  في  الشرطة 
الجارين  التسول من قبل  الكبد في  ولدهما وفلذة 

المخادعين »سالم« و»ناهد«.
الجنائية«  والمباحث  التحرّيات  »قسم  وقام 
العامة،  النيابة  موافقة  أخذ  وبعد  الشرطة،  بمركز 
و»ناهد«  »سالم«  فيها  يقيم  التي  الشقة  بمداهمة 
اللذين قاَما بهذا العمل اإلجرامي الّسافل، واستغال 
الطفل »نافع« ومن قبله الطفل من أصحاب الهمم 
في النّصب واالحتيال والتسّول، ليجمعا لهما المال 

ليصرفاه على ملذاتهما الشخصية.

ِشجار الُمْجِرَمين!
التحقيق،  ضابط  وأمام  الشرطة  مركز  وفي 
على  أدمنا  اللذان  المجرمان  العاشقان  تشاجر 
الّرذيلة وشرب الخمر، وتعاطي المخدرات، وخطف 
واستغالل األطفال، والنصب واالحتيال والتسول، 
باأليدي،  التشابك  حد  إلى  الشجار  بهما  ووصل 
وخروج أصواتهما وشتائمهما للعلن، بعد افتضاح 
ادعاء  منهما  واحد  كل  ومحاولة  جرائمهما،  أمر 

البراءة من هذه الجرائم، أو إلقاء اللوم على اآلخر.
واألدلة  والوقائع  التحقيق  ضابط  أمام  ولكن 
بكّل  االعتراف  إلى  النهاية  في  اضطرا  والشهود، 

الجرائم التي أدمنُوها منذ بضعة أشهر.
في  القضاء،  أمام  منهما  كّل  كان  فترة  وبعد 
معلومات  من  لديه  بما  يدلي  االّتهام،  قفص 
الجبين..  لها  يندى  ومواقف  واعترافات  وإفادات 
ليناال جزاءهما وعقابهما العادلين عن كل الجرائم 
المجتمع  وأفراد  الطفولة  بحق  معاً  اقترفاها  التي 

واإلنسانية.   
  

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

هو محض صدفة.
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أوراق قانونية

األصل في اإلنسان البراءة وفي األشياء اإلباحة، 
ولكن عندما تقع الجريمة، تسارع السلطات العامة 
على  للقبض  القضائي  الضبط  رجال  في  متمثلة 
للعدالة  الجاني  وتقديم  عليه  والسيطرة  مرتكبها 

وتوقيع العقوبة عليه.
إجراءات  من  إجراء  هو  المتهم  على  والقبض 
التحقيق يراد به حرمان الشخص من حرية التجول 
ولو لفترة يسيرة، ووضعه تحت تصرف السلطات 
حتى يتضح مدى لزوم حبسه احتياطياً أو اإلفراج 
إمساك  هو  المادي  مضمونه  في  والقبض  عنه. 
المتهم وتقييد حركته وحريته من قبل رجال الضبط 

القضائي.
اإلمارات  دولة  في  القضائي  الضبط  ورجال 
اإلجراءات  قانون  إليهم  أشار  المتحدة،  العربية 
الجزائية االتحادي رقم 35 لسنة 1992 في عدد من 

مواده، وهي: 
القضائي  الضبط  مأمورو  يقوم   :30 المادة 
وجمع  مرتكبيها  عن  والبحث  الجرائم  بتقصي 

المعلومات واألدلة الالزمة للتحقيق واالتهام.
القضائي  الضبط  مأمورو  يكون   31: المادة 
تابعين للنائب العام وخاضعين إلشرافه فيما يتعلق 

بأعمال وظائفهم.
الجهة  إلى  يطلب  أن  العام  للنائب   :32 المادة 
القضائي  الضبط  مأمور  يتبعها  التي  المختصة 
أو  إذا وقعت منه مخالفة لواجباته  أمره  النظر في 
قصر في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية 
عليه، وذلك كله بغير إخالل بالحق في رفع الدعوى 

الجزائية.
المادة 33: يكون من مأموري الضبط القضائي 

في دوائر اختصاصهم:
1 - أعضاء النيابة العامة.

2 - ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها.
3 - ضباط وصف ضباط وأفراد حرس الحدود 

والسواحل.
4 - ضباط الجوازات.

5 - ضباط الموانئ البحرية والجوية من رجال 
الشرطة أو القوات المسلحة.

�سعد حممد اأبوزيد - باحث قانوين

6 - ضباط وصف ضباط الدفاع المدني.
7 - مفتشو البلديات.

8 - مفتشو وزارة العمل والشؤون االجتماعية.
9 - مفتشو وزارة الصحة.

10 - الموظفون المخولون صفة مأموري الضبط 
القضائي بمقتضى القوانين والمراسيم والقرارات. 

المادة 34: يجوز بقرار من وزير العدل باالتفاق 
تخويل  المختصة  السلطة  أو  المختص  الوزير  مع 
القضائي  الضبط  مأموري  صفة  الموظفين  بعض 
بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم 

وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
وألن القبض على شخص ما هو أمر مهم يمس 
القانون  وفر  فقد  عليه،  المقبوض  وسالمة  حرية 
القانون  في  جاءت  قانونية  ضمانات  اإلماراتي 

المذكور أعاله كالتالي:
يأمر  أن  القضائي  الضبط  لمأمور   :45 المادة 
دالئل  توجد  الذي  الحاضر  المتهم  على  بالقبض 
كافية على ارتكابه جريمة في أي من األحوال اآلتية:

أوالً- في الجنايات.
ثانياً- في الجنح المتلبس بها المعاقب عليها بغير 

الغرامة.
الغرامة  بغير  عليها  المعاقب  الجنح  في  ثالثاً- 
إذا كان المتهم موضوعاً تحت المراقبة أو يخشى 

هروب المتهم.
وخيانة  واالحتيال  السرقة  جنح  في  رابعاً- 
السلطة  أفراد  ومقاومة  الشديد  والتعدي  األمانة 
العامة بالقوة وانتهاك حرمة اآلداب العامة والجنح 
المتعلقة باألسلحة والذخائر والمسكرات والعقاقير 

الخطرة.
المادة 46: إذا لم يكن المتهم حاضراً جاز لمأمور 
الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره 
الضبط  أمر  وينفذ  المحضر.  في  ذلك  ويذكر 

واإلحضار بوساطة أحد أفراد السلطة العامة.
القضائي  الضبط  مأمور  على  يجب   :47 المادة 
أن يسمع أقوال المتهم فور القبض عليه أو ضبطه 
خالل  يرسله  يبرئه،  بما  يأت  لم  وإذا  وإحضاره. 
المختصة.  العامة  النيابة  إلى  ثمان وأربعين ساعة 

ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه خالل أربع 
إطالق  أو  عليه  بالقبض  تأمر  ثم  ساعة،  وعشرين 

سراحه.
المادة 48: لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية 
أو جنحة أن يسلمه إلى أقرب أفراد السلطة العامة 

من دون احتياج إلى أمر بضبطه.
الجنايات  في  العامة،  السلطة  ألفراد   :49 المادة 
أو الجنح المتلبس بها غير المعاقب عليها بالغرامة، 
مأموري  أقرب  إلى  ويسلموه  المتهم  يحضروا  أن 

الضبط القضائي.
ما  بها  المتلبس  الجريمة  كانت  إذا   :50 المادة 
يتوقف رفع الدعوى الجزائية فيها على شكوى، فال 
يجوز القبض على المتهم، إال إذا صرح بالشكوى 
من يملك تقديمها. ويجوز في هذه الحالة أن تكون 
الشكوى لمن يكون حاضراً من أفراد السلطة العامة.
والزنا  السرقة  جرائم  هنا  بالشكوى  ويقصد 
بين األصول والفروع، والتي يتوقف تحريكها على 
تتطلب  التي  الجرائم  وأيضاً  عليه.  المجني  شكوى 
بعد  لمحاكمته  مرتكبها  عن  الحصانة  لرفع  إذناً 
القبض  ويختلف  بذلك.  الخاصة  الجهات  من  طلب 
مأمور  به  يقوم  إجراء  هو  والذي  االستيقاف،  عن 
ولهم  العامة،  السلطة  ورجال  القضائي  الضبط 
وجمع  التحري  من  تمكنهم  التي  الوسائل  جميع 
العليا  االتحادية  المحكمة  عرفت  وقد  المعلومات. 
في دولة اإلمارات االستيقاف بأنه »إجراء يقوم به 
رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم 
فهو  الظروف،  تبرره  اشتباه  ويسوغه  ومرتكبيها، 
أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص 
نفسه طواعية واختياراً في موضع الريبة والظن«. 

إنه  إذ  القبض،  من  أوسع  نطاقه  واالستيقاف 
لم تكن  الجرائم وحتى ولو  بالنسبة لجميع  يجوز 

هناك جريمة.
حاالت  من  حالة  عن  االستيقاف  يسفر  وقد 
القضائي  الضبط  لمأمور  يجوز  عندئذ  التلبس، 
القبض على المتهم وتفتيشه، ومثال على ذلك: إذا 
األشخاص  أحد  القضائي  الضبط  مأمور  استوقف 
كيساً  وألقى  فارتبك  ووجهته،  هويته  عن  لسؤاله 

القبض على المتهم 
وتفتيشه في القانون اإلماراتي
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من يده اتضح أنه يحتوي على مواد مخدرة كانت 
القضائي  الضبط  لمأمور  كان  قائمة،  التلبس  حالة 
القبض عليه وتفتيشه«. أما القبض، فال يجوز إال في 
الحصر،  سبيل  على  القانون  حددها  التي  الحاالت 
اإلذن  وأخذ  التلبس،  من حاالت  حالة  وجود  وهي 
العامة(  )النيابة  المختصة  السلطة  من  المسبق 

لوجود دالئل كافية.
االتحادي  الجزائية  اإلجراءات  قانون  نص  فقد 
اإلماراتي على أنه »يكون لمأمور الضبط القضائي 
المتهم الحاضر الذي توجد  أن يأمر بالقبض على 

دالئل كافية على ارتكابه جريمة«.
الجريمة  مشاهدة  فيها  يتم  حالة  هي:  والتلبس 

حال ارتكابها أو عقب ارتكابها بوقت يسير.
وكشفها  الجريمة  وقوع  بين  الزمني  والتقارب 
هو المراد بوجود الجريمة في حالة تلبس. ومثال 
على ذلك: إذا وجد الجاني بعد وقوع الجريمة بوقت 
قريب حامالً أشياء أو به آثار يستدل منها على أنه 
عليه  القبض  يجوز  فيها  شريك  أو  الجريمة  فاعل 
المذكور  القانون  من   42 المادة  نصت  وقد  فوراً. 
أعاله على حاالت التلبس: تكون الجريمة متلبساً بها 
حال ارتكابها أو بعد ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر 
الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها، 
أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها أو إذا وجد 
أو  آالت  حامالً  قريب  بوقت  وقوعها  بعد  مرتكبها 
أسلحة أو متاعاً أو أشياء يستدل منها على أنه فاعل 
أو شريك فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار 

أو عالمات تفيد ذلك.
وجاء في المادة 43: على مأمور الضبط القضائي 
لمحل  فوراً  ينتقل  أن  بجريمة  التلبس  حالة  في 
ويحافظ  للجريمة  المادية  اآلثار  ويعاين  الواقعة، 
عليها، ويثبت حالة األماكن واألشخاص وكل ما يفيد 

في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً 
أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن 
الواقعة ومرتكبيها، وعليه إخطار النيابة العامة فوراً 
بانتقاله، وعلى النيابة العامة االنتقال فوراً إلى محل 

الواقعة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها.
المادة 44: لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله 
من  الحاضرين  يمنع  أن  بها،  متلبس  جريمة  في 
يتم  حتى  عنه  االبتعاد  أو  الواقعة  محل  مبارحة 
من  الحال  في  يستدعي  أن  وله  المحضر،  تحرير 
شأن  في  إيضاحات  على  منه  الحصول  يمكن 
الواقعة. فإذا خالف أحد الحاضرين األمر الصادر 
إليه من مأمور الضبط القضائي أو امتنع أحد ممن 
دعوا عن الحضور، يثبت ذلك في المحضر ويعرض 
وتحكم  تراه.  ما  التخاذ  العامة  النيابة  على  األمر 
بعد  الممتنع  أو  المخالف  على  المختصة  المحكمة 
تحقيق دفاعه بغرامة ال يجاوز مقدارها خمسمائة 
القبض  إجراءات  ضمانات  من  ولمزيد  درهم. 
القانون  من  الرابع  الباب  تضمن  فقد  المتهم،  على 
بشأن   3  197 لسنة   10 رقم  اإلماراتي  االتحادي 
اختصاصات المحكمة االتحادية العليا والتي تراقب 

اإلجراءات المواد التالية: 
المادة رقم 47: للنيابة العامة في سبيل ممارسة 
اختصاصاتها اتخاذ اإلجراءات التحفظية كافة على 
التحقيق،  محل  الواقعة  آثار  وعلى  المتهم  شخص 
على  القبض  يجوز  وال  األدلة.  بجمع  تقوم  وأن 
أحد أو تفتيشه أو توقيفه احتياطياً، إال إذا كان ذلك 
بصدد تحقيق فى جريمة ترجحت األدلة عن نسبتها 
إليه وكان معاقباً عليها بالحبس. وال يجوز تعريض 
المعاملة  أو  للتعذيب  غيرهم  أو  الشهود  أو  المتهم 

المحطة بالكرامة.
المادة رقم 48: ال يجوز حجز المتهم بعد القبض 

ذلك  ومع  ساعة.  وأربعين  ثمان  من  ألكثر  عليه 
يجوز للنيابة العامة أن تأمر بعد استجوابه بتوقيفه 
احتياطياً على ذمة التحقيق لمدة سبعة أيام، يجوز 
تجديدها لمدد أخرى ال تزيد على أربعة عشر يوماً. 
فإذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار توقيف 
المتهم بعد انقضاء المدد، وجب على النيابة العامة 
أن تعرض األوراق على قاضي المحكمة المختصة 
ليصدر أمره بعد االطالع على األوراق وسماع أقوال 
يوماً  ثالثين  تجاوز  ال  لمدة  التوقيف  بعد  المتهم 
قابلة للتجديد أو اإلفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة. 
األمر  من  المحكمة  رئيس  إلى  يتظلم  أن  وللمتهم 
الصادر فى غيبته بعد توقيفه وذلك خالل ثالثة أيام 
من تاريخ ابالغه األمر أو علمه به. وال يجوز توقيف 
المختص. وتتبع  القاضي  أال بأمر من  المتهم  غير 
المنصوص  واإلجراءات  األوضاع  الشأن  هذا  في 
عليها في الفقرتين األولى والثانية من هذه المادة. 

بتفتيش  تأمر  ان  العامة  للنيابة   :49 رقم  المادة 
يجوز  مما  بجريمة  أو  بها  متلبس  بجريمة  المتهم 
لضبط  منزله  بتفتيش  تأمر  أن  ولها  الحبس.  فيها 
األشياء واألوراق التي تفيد في كشف الحقيقة كلما 
األشياء  هذه  يخفي  أنه  على  قوية  أمارات  قامت 
التحقيق أن غير  أو في منزله. وإذا تبين من  لديه 
أو  المتهم له صلة بالجريمة، ال يجوز لها تفتيشه 
تفتيش منزله إال بعد الحصول على إذن من الجهات 

المختصة في اإلمارة المعنية.
المادة  في  عليه  نص  ما  مراعاة  مع   :50 المادة 
حرمة  انتهاك  العامة  للنيابة  يجوز  ال   ،)48(
المراسالت البريدية أو البرقية أو الهاتفية وغيرها 
من وسائل االتصال، إال إذا تطلبت مصلحة التحقيق 
ذلك في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة 

السابقة. 
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قضايا و أحكام مرجعية

دولة  في  العليا  االتحادية  المحكمة  نقضت 
في  بالبراءة  حكماً  المتحدة  العربية  اإلمارات 
المقيمين  من  األشخاص  أحد  فيها  اتهم  قضية 
من  نقدية  مبالغ  باختالس  اإلمارات  دولة  في 
الدولة، وعرض  إمارات  شركة عامة في إحدى 
الرشوة على موظف عام في شركة عامة أخرى 
إيصاالت  بحذف  للقيام  نفسها  اإلمارة  في 

إلكترونية لمصلحته.
إحدى  في  العامة  النيابة  أن  الوقائع  وفي 
إمارات الدولة أسندت للمتهم تهمة الرشوة عبر 
عرض مبلغ مالي على بائع في إحدى الشركات 
العامة في اإلمارة، مقابل قيامه بحذف إيصاالت 
الوظيفية  واجباته  لتضمن  نظراً  إلكترونية، 
اختالس  تهمة  إلى  باإلضافة  ذلك،  على  القدرة 
العامة  الشركات  إلحدى  مملوكة  نقدية  مبالغ 
اإلضرار  بهدف  نفسها،  اإلمارة  في  األخرى 
بأصحاب الحق عليه بعد تسليمها له على سبيل 

الوكالة.
نفسها  اإلمارة  في  العامة  النيابة  وطلبت 
معاقبته طبقاً لقانون العقوبات االتحادي رقم 3 

لسنة 1987 وتعديالته. 

�سعد حممد اأبوزيد - باحث قانوين 

أي  اإلمارة  في  االبتدائية  المحكمة  وقضت 
محكمة أول درجة في اإلمارة بحبس المتهم 6 
أشهر تعزيراً عن التهمة المنسوبة إليه بعرض 
وإبعاده  آالف درهم،   5 مبلغ  الرشوة وتغريمه 
عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة وإلزامه بالرسوم، 
المبالغ  بينما قضت ببراءته عن تهمة اختالس 
الدعوى  ورفض  العامة  الشركة  من  المادية 

المدنية.
االبتدائية  المحكمة  حكم  في  المتهم  وطعن 
نفسها،  اإلمارة  في  االستئناف  محكمة  أمام 
والتي أيدت الحكم ببراءته من تهمة االختالس، 
وقضت ببراءته أيضاً من تهمة عرض الرشوة.

بحكم  اإلمارة  في  العامة  النيابة  تقبل  فلم 
المحكمة  أمام  فيه  وطعنت  االستئناف،  محكمة 
طعن  قبلت  والتي  الدولة،  في  العليا  االتحادية 
من  المتهم  براءة  حكم  وأيدت  العامة،  النيابة 
حكم  ونقضت  رفضت  بينما  الرشوة،  قضية 

براءة المتهم من جريمة االختالس.
في  العليا  االتحادية  المحكمة  وأوضحت 
ببراءة  القضاء  الموضوع  لمحكمة  أن  قرارها 
المتهم متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى 

أدلة  كفاية  عدم  في  الريبة  داخلتها  أو  المتهم، 
الثبوت بشرط أن تعرض ألدلة الثبوت القائمة 
واإلدالء برأيها فيها، وتساندها إلى أسباب من 
شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها الحكم، 
موظف  على  الرشوة  عرض  تهمة  في  وتحقق 

عام في هذه القضية.
تهمة  في  االستئناف  محكمة  حكم  أما 
االختالس فيوجب النقض، نظراً ألنه لم يبحث 
في أدلة الدعوى، ولم يناقشها ويقف على مدى 
أركان  وهي  االختالس،  جريمة  أركان  توافر 
لنفي  لزوم  وال  الرشوة،  جريمة  عن  مستقلة 

إحدى التهمتين نفي األخرى.
وللتعليق على قرار المحكمة االتحادية العليا، 
نوضح أن طعن النيابة العامة في قرار محكمة 
االستئناف جاء في محله ومن حقها ذلك قانوناً، 
فحكم البراءة يأتي عادة وفقاً لقاعدة أن الشك 
يفسر في مصلحة المتهم، وأن اإلدانة تبنى على 
ما  والتخمين  االحتمال  على  ال  واليقين  الجزم 
يتماشى مع السياسة العامة لشرعية العقوبات.

وإذا كانت األدلة ضد المتهم غير كافية، يحق 
تسبب  أن  بشرط  بالبراءة  تحكم  أن  للمحكمة 

قضية اختالس
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الحكم التسبيب الكافي لقرينة البراءة، وهذا ما 
لم يحصل في جريمة االختالس، وهي جريمة 
مستقلة بذاتها عن جريمة الرشوة، وعندما تحكم 
محكمة االستئناف بالبراءة في جريمة الرشوة 
ال يستتبع ربطها بجريمة االختالس على الرغم 
من أن الجريمتين فيهما اعتداء على المال العام. 
وتقعان على الوظيفة العامة وعلى الموظف العام 
العقوبات  قانون  من   5 المادة  عليه  نصت  كما 

االتحادي االماراتي رقم 3 لسنة 1987.
ووفقاً لهذا القانون وتعديالته بالمرسوم رقم 

7 لسنة 2016، تعرف جريمة االختالس كتالي:
هي االستيالء على المال العام - سواء أكان 
الحيلة  بطريق  أو  خلسة   - عقاراً  أم  منقوالً 

والخداع،
ويعاقب القانون بالسجن المؤقت من 3 - 15 
سنة أو بالسجن المؤبد 25 سنة وفقاً لظروف 
للمحكمة وظروف  التقديرية  والسلطة  الجريمة 
المتهم، )كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة 
لغيره  أو  لنفسه  يحصل  أن  حاول  أو  حصل 
من  عمل  من  منفعة  أو  ربح  على  حق  بدون 
أعمال وظيفته إلى جانب غرامة توازي قيمة ما 
استولى عليه، إضافة إلى رد ما اختلسه عالوة 

ذاتها  للقيمة  مساوية  تكون  التي  الغرامة  على 
العام  الموظف  اختلس  إذا  فمثالً  المختلسة(، 
100 ألف درهم، ستوقع عليه غرامة نسبية تقدر 
لغير  وجوبي  واإلبعاد  درهم  ألف   100 بمبلغ 
المواطنين في هذه الجريمة، وذلك وفقاً للمادة 
121 من قانون العقوبات نفسه والتي تنص على 

التالي:
)إذا حكم على أجنبي في جناية بعقوبة مقيدة 
العرض  على  الواقعة  الجرائم  في  أو  للحرية 
وجب الحكم بإبعاده عن الدولة ويجوز للمحكمة 
حكمها  في  تأمر  أن  األخرى  الجنح  مواد  في 
الدولة، أو الحكم باإلبعاد بدالً من  بإبعاده عن 

الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية(.
أما إذا كان المختلس مواطناً، فعقوبته الطرد 
من الخدمة من دون الحصول على مستحقات، 

إضافة إلى الحبس والغرامة النسبية.
ولجريمة االختالس خمسة شروط هي:

يكون  أن  يجب  إذ  الجاني،  هو صفة  األول: 
موظفاً عاماً، أو مكلفاً بخدمة عامة.

والثاني: تسليم المال بسبب توافر هذه الصفة 
)الوظيفة العامة أو التكليف بخدمة عامة(.

والثالث )المادي(: ويتمثل في فعل االختالس 

المال  الجاني  يضيف  بأن  قانوناً  يتحقق  الذي 
إلى  وإرادته  نيته  وتتجه  ملكه،  إلى  المختلس 

االستيالء عليه لتملكه.
والرابع: المال المختلس، حيث ال يشترط أن 
يكون المال مملوكاً للدولة، وإنما يكفي أن يكون 
قد وصل إلى حيازة الجاني بسبب وظيفته أو 

تكليفه بالخدمة العامة.
العام  الجنائي  القصد  )المعنوي(:  الخامس 
بركنيه العلم واإلرادة، باعتبار أنه يكفي أن يكون 
الجاني عالماً بأن من شأن تصرفه أن يضيف 
يشترط  وبعضهم  ملكه،  إلى  المختلس  المال 

القصد الخاص وهو )نية التملك(.
من  العليا  االتحادية  للمحكمة  تبين  وقد 
مراجعة تحقيقات الشرطة والنيابة العامة وحكم 
المحكمة االبتدائية وحكم محكمة االستئناف في 
هذه القضية، أن المتهم ارتكب جريمة اختالس 
المذكورة  الشروط  بكل  عامة  شركة  من  مال 
والعادل  القانوني  حكمها  أصدرت  لذلك  أعاله، 
والنهائي في هذه القضية، والذي تضمن قبول 
طعن النيابة العامة، وتأييد الحكم ببراءة المتهم 
من قضية الرشوة، ورفض ونقض حكم براءته 

من جريمة االختالس.
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آفاق

ال يخفى على الكثيرين أن وسائل اإلعالم باتت 
باآلونة األخيرة، تملك من التقنيات والوسائل، ما 
يجعلها قادرة على التأثير على مجريات األحداث 
بالمجتمعات كافة، وتغيير ثقافات األفراد، حيث 
في خضم متصارع  يعيش حالياً  العالم  أصبح 
من التيارات الفكرية واالجتماعية، على اختالف 
أهدافها وقيمها واتجاهاتها، وكلها باتت بمتناول 
الجميع، ما يعني أن المواد اإلعالمية المختلفة، ال 
تنمو في بيئة واحدة وال تنبثق من موقف واحد، 
وسلوكيات  وأنماط  قيم  خالل  من  تنبُت  لكنها 
متباينة، أثرت على األفراد تارًة بالسلب، وتارًة 
أخرى باإليجاب.واإلعالم يلعب أخطر األدوار في 
تنشئة األجيال، والمؤكد أنه توجد بالمجتمعات 
ومؤسسات عدة كالمدارس والجامعات، بجانب 
المؤسسات الدينية، تعمل على التنشئة والتثقيف 
وتعليم السلوك المقبول اجتماعياً، وتزويد األفراد 
بالقيم والمعارف، لكن تعليم تلك السلوكيات عبر 
تختلف  أخرى،  صبغة  له  كان  اإلعالم  وسائل 

ر�سا اإبراهيم حممود- باحث 

وسائل  بعض  قيام  من  وبالرغم  غيرها،  عن 
اإلعالم، بعرض الجرائم بصورة جذابة ومبهرة، 
إعالمية  وسائل  عملت  آخر  نقيض  على  لكنه 
الطرائق،  بشتى  الجريمة  مواجهة  على  اخرى، 
أفراد  لدى  األمني  الحس  بتنمية  وباألخص 
المجتمع، ويقصد بالحس األمني السمة الخاصة 
يتعرف على  التي تجعل صاحبها  السمات،  من 
األمور ويدركها والتمييز بينها، ليمكنه تفسيرها 
بشكل يكون أقرب إلى الحقيقة، وتوقعه الصادق 
ألي احتماالت، والحس األمني، يمَّكن الفرد من 
ليتمكن  مصادرها،  ومعرفة  األخطار  استشعار 
من إجهاضها قبل حدوثها، أو مواجهتها ودرء 

أخطارها حالة وقوعها.
الجمهور  لتزويد  اإلعالم  وسائل  تهدف  كما 
المعلومات  و  الصادقة،  واألخبار  الحقائق  بكل 
الحقيقية كافة، فيما تخص القضايا واإلشكاالت 
من خالل دورها الفعال، لخدمة النظام السياسي 
ومؤسساتها  للدولة  واالجتماعي  واالقتصادي 

التنمية  وفيما يخص  المثال  وعلى سبيل  ككل. 
اإلعالمية  الرسالة  تفرد  أن  فيمكن  السياسية، 
مساحات شاسعة للتثقيف والتنشئة السياسية، 
على  شمولي  طابع  له  السياسي،  اإلعالم  ألن 
أكان  سواًء  والتطبيقي،  النظري  المستوى 
إقليمياً أم عالمياً، ويمكنه تبصير المتلقي بأهمية 
المشاركة السياسية، ضمن إطار العالقة الوثيقة 
وتطوره،  المجتمع  وبين  اإلعالمي  البنيان  بين 
األفراد  لدى  بالمسؤولية  اإلحساس  بتعميق 
كليهما  وجود  أهمية  تجسيد  مع  والجماعات، 
على المسرح السياسي، ليكونا أكثر حرصاً على 
المشاركة في صنع القرارات السياسية، ويمكن 
الوطنية،  التوعية  أهم وسائل  اإلعالم  يكون  أن 
الشعور  وإذكاء  االنتماء  روح  بتعميق  بقيامه 
الوطني، واالقتناع بالوحدة الوطنية وبرسالتها 

الحضارية. 

عرض وتبيين – وشرح وتوجيه
توافرها  الواجب  الشروط  من  عدد  هناك 
في  بمهامه  القيام  له  ليتسنى  اإلعالم،  لدى 
محايداً  يكون  أن  أهمها  األمني،  الحس  تنمية 
عن  وبعيداً  وموضوعياً،  األولى  الدرجة  من 
بشخصية  التأثر  دون  من  أهواء،  أو  تحيز  أي 
العاملين به، وانتهاج أساليب البساطة وتوضيح 
خاضعاً  يكون  وأال  والحقائق،  الواقعية  األمور 
ألي ضغوطات أو اتجاهات خاصة أو سياسات 
خفية، سواًء في تمويله أو في إصداره، كي ال 
يؤثر ذلك على مضامين رسائله ،على أن يتسم 
من  األخبار  نشره  ودقة  بالصراحة،  اإلعالم 
تكون  وأن  أجزاء،  أو  منها  جزء  تحريف  دون 
الرسالة اإلعالمية مقدمة في سياق من البساطة 
قد  مواد  نشر  عن  بعيداً  والشفافية،  والوضوح 
لتشويش  منعاً  معقدة،  أو  أحياناً  غامضة  تبدو 
أفكارهم،  في  بلبلة  إحداث  أو  المتلقين،  عقول 
الموضوعي  التعبير  ُيعد  نفسه  الوقت  وفي 
ميولها  وعن  روحها  وعن  الجمهور،  أفكار  عن 
التي  التخاطب،  أدوات  أفضل  من  واتجاهاتها، 
تناسب المستويات الفكرية للجميع مهما اختلفت 

أنواعها.

اإلعالم وتنمية الحس األمني
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وتتبنى وسائل اإلعالم قيماً ووسائل أخالقية 
ُعليا، وبما تقوم بانتهاجه عند بثها لقواعد  ومثاُلً 
التنشئة االجتماعية لألفراد، ويمكنها غرس العادات 
في  والمساهمة  السيئة،  األخرى  ونزع  القويمة 
العثور على بيئات تستجيب لتطور القيم واألخالق 
اإلعالم  وسائل  أن  نجد  كما  دوماً،  وتالحقها 
أيضاً  التنمية، ويمكنها  لعملية  تعتبر قوة محركة 
والديني،  الوطني  الشعور  تعميق  في  تسهم  أن 
مهام  عاتقها  على  اإلعالم  وسائل  تحمل  كما 
القضايا  وتبيين وشرح وتوجيه مجريات  عرض 
واألزمات، أياً كان نوعها قومية كانت أو عالمية. 
أكثر  اإلعالم  جعلت  األسس  من  العديد  وهناك 
تميزاً، أهمها السرعة في نقل الحدث أو المعلومة 
المعلومات  استقباله  عند  والتنظيم  وقت،  بأقرب 
وعند جمعها وبثها، لحرص المجتمع على تشييد 
فردية  المستويات،  كافة  على  األمن  حفظ  آليات 
كانت أو جماعية أو مجتمعية، منها أساليب الضبط 
االجتماعي والتنشئة االجتماعية، وأساليب أخرى 
للمجموعات  والواجبات  الحقوق  تكفل  قانونية 

واألفراد، وغيرها من األساليب األمنية األخرى.

تحصين المجتمع ضد اإلرهاب
ال شك أن مراقبة اإلعالم في عصر المعلومات 
بالذات، لم تعد أمراً مقبواًل مهما كانت المالبسات 
أو الظروف، حتى أثناء االضطرابات، ألن العالقة 

المجتمع،  أفراد  وإعالم  اإلعالمية  الحرية  بين 
بالتحصين  الداخلية  الجبهة  أمن  على  والمحافظة 
أو الدعم، قد برر في حاالت مراقبة االعالم وعدم 
شكل  بينما  نشره،  يمكن  ال  ما  بنشر  السماح 
قوة  وإيصالها  المعلومات  نشر  على  التنافس 
ضغط كبيرة على الكثير من قنوات البث اإلعالمية، 
ألن ما يراه المرء يمثل معتقداً غير قابل للجدال أو 
النقاش، ما يعني أن البث اآلني للحدث، تسهم في 
إعطاء تأثيرات بالغة األهمية، يشكل بدوره تحدياً 
القالئل  فترات  أثناء  وباألخص  األمني،  لإلعالم 
وأياً  لألحداث،  اآلني  البث  ألن  االضطرابات،  أو 
أو حدثاً  أو حرباً  كانت نوعيتها، صراعاً خارجياً 
التوغل  ذات سرعة في  أحداثاً  تبدو  أمنياً، جعلها 
مدى  ألبعد  مصداقيتها  من  رفع  ما  واالنتشار، 

بالنسبة إلى المتلقي.

التنوير لمواجهة المخدرات والتلوث
تثقيف  مهماًفي  تنويرياً  دوراً  اإلعالم  َمثَّل 
الخبرات  من  األدنى  الحد  هو  والتنوير  المجتمع، 
والمهارات  المعارف  في  تتمثل  التي  العلمية، 
واالتجاهات وأساليب التفكير، حيث يسعى الفرد 
إلى اكتسابها لتزيد من مستوى وعيه العلمي، حتى 
يمكنه مواجهة ما يتعرض له من إشكاالت وقضايا، 
قراراته  واتخاذ  اليومية  حياته  مواقف  خالل 
المناسبة تجاهها من ناحية، والبعد عن استغالل 

أو دخوله براثن االحتيال  جهله فيها لإليقاع به، 
العلمي  التنوير  من ناحية أخرى، وقد يتفرع عن 
العديد من التنويرات المتعلقة بأنواع التقدم التقني 
الجديد،  القرن  شهدها  التي  المعلومات،  وتفجر 
على  مهارات،  أو  معارف  من  عنهما  يتفرع  وما 
األخرى،  النُظم  من  وغيرها  حواسيب  ُنظم  شكل 
وهو ما عمل اإلعالم على تبنيه ونشره، لمواجهة 
األخطار وتنمية الحس األمني، كمثال مواجهة آفة 
المنظمة  الجريمة  مع  التام  وتداخلها  المخدرات، 
ما حدا بأجهزة األمن، أن تنادي بمواجهة أخطار 
المخدرات واستهدافها الشباب، واعتبرت مواجهة 
تلزم  مشتركة  مسؤولية  هالكاً،  األكثر  اآلفة  تلك 
الكل، من الواجب أن يعملوا على مواجهتها، فنرى 
ما تقوم به العديد من القنوات اإلذاعية والمتلفزة 
مجهودات  من  التثقيفية،  التوعوية  برامجها  عبر 
الشرطة  ثقافة  نشر  على  فيها  تحرص  خالصة 
المجتمعية، لتزيد من الحس األمني لمتابعيها، في 

داخل إطار نشر األمن الشمولي.
نفس األمر ينطبق على مواجهة حاالت التلوث 
مقروءة  المتعددة  بوسائله  اإلعالم  فعمل  البيئي 
ومسموعة ومرئية، على بث سياسة الترشيد في 
التقليل من  المواد الضارة بالبيئة وكذا  استهالك 
التلوثات  عن  أضرارها  تقل  ال  التي  الضوضاء، 
البيئية األخرى، بزيادة الوعي األمني، للحفاظ على 

البيئة والحد من تلوثها.   
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الشرطة العالمية

 999 - خا�ص

علم األنساب الشرعي والقضايا »الباردة« 

أغلفة  بفك  األشخاص  من  الماليين  قام 
في  المنزل  في  األجداد  اختبار  مجموعات 
مسحة  بأخذ  وقاموا  الماضي،  األعياد  موسم 
من خدودهم وإرسال اللعاب بالبريد، على أمل 
أن يفتح حمضهم النووي أدلة حول تراثهم أو 
الكشف عن أقاربهم المفقودين منذ فترة طويلة.
أقل  تكلف  أن  يمكن  التي  االختبارات،  توفر 
أسرار  لكشف  وفرصة  تسلية  دوالراً،   59 من 
األسرة. ولكن مع تنقيب سلطات تطبيق القانون 
بشكل متزايد في قواعد بيانات الحمض النووي 
لحل القضايا الباردة، كما هو الحال في اعتقال 
رجل من مقاطعة ليهاي قبل أسابيع مشتبه به 
في جريمة قتل امرأة في سان دييغو عام 1969، 
يقول الخبراء إن المستهلكين يجب أن يفكروا 

حمضهم  يسلمون  عندما  خصوصيتهم  في 
النووي. 

مونتور  لمقاطعة  السابقة  المحامية  وقالت 
ألينتاون،  في  محامية  اآلن  وهي  وارن،  ريبيكا 
بمقاطعة ليهاي: قلة من األشخاص قد يدرجون 
رقم الضمان االجتماعي الخاص بهم، أو يقدمون 
بصمات أصابعهم أو ينشرون نتائج اختباراتهم 
يمكن  إنترنت حيث  موقع  على  األخيرة  الطبية 
ألي شخص تقريباً الوصول إلى هذه المعلومات 
هو  هذا  ولكن  بسهولة،  المهمة  الشخصية 
بالضبط ما يفعله بعض األشخاص باستخدام 

حمضهم النووي في علم األنساب 
وقالت: »يبدو أن إغراء اكتشاف أسالفك أو 
معينة  وراثية  طبية  لحاالت  االستعداد  معرفة 

يفوق أي مخاوف بشأن الخصوصية«.
شخص  مليون   26 من  أكثر  استخدم 
منذ  المنزل  في  النووي  الحمض  مجموعات 
معهد  في  الباحثين  لتقديرات  وفًقا   ،2019 عام 
ماساتشوستس للتكنولوجيا، بناًء على مبيعات 
و   Ancestry شهرة،  األكثر  التجارية  العالمات 
23andMe. وإذا استمرت االتجاهات، فقد يرتفع 
هذا العدد إلى 100 مليون عميل بحلول نهاية عام 
2021، ما يخلق إمكانية تتبع العالقات بين جميع 
األمريكيين تقريباً، بما في ذلك أولئك الذين لم 

يشتروا اختباراً من قبل.
كان علم األنساب الشرعي موجوداً منذ بضع 
سنوات فقط، وقد أصبح العديد من األشخاص 
على دراية باألداة ألول مرة في عام 2018، مع 
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القبض على »قاتل الوالية الذهبية«، وهو ضابط 
شرطة سابق في كاليفورنيا أقر بأنه مذنب في 
يونيو في أكثر من عشر جرائم قتل و50 حالة 

اغتصاب من السبعينيات والثمانينيات.
استخدم المحققون دليل الحمض النووي من 
للقاتل،  القتل إلنشاء ملف تعريف  أحد مشاهد 
ثم قاموا بتحميله على موقع علم األنساب. ربط 
هذا الموقع الملف الشخصي للقاتل بأحد أقارب 
جوزيف جيمس دي أنجيلو جونيور البعيد، ثم 
الحمض  الرابط من خالل جمع  المحققون  أكد 
النووي لـ دي انجيلو من باب سيارته واألنسجة 

المهملة، وفقاً لوكالة أسوشيتد برس.
لم تكشف الشرطة في سان دييغو بعد عن 
تفاصيل كيف حصرت جون جيه. سيبوس، 75 
عاماً، من نورث وايتهول، كمشتبه به في مقتل 
ماري سكوت البالغة من العمر 24 عاماً في 20 
نوفمبر 1969، قائلة فقط إنهم استخدموا الطب 
الشرعي -علم األنساب بعد أن أصبحت القضية 

باردة ومقيدة ضد مجهول.
إلى   1969 عام  اإلخبارية من  التقارير  تشير 
أن سكوت »تعرضت للخنق على ما يبدو« في 
شقتها، التي كانت على بعد نحو ميل واحد من 
مكان عملها كراقصة. سمع الجيران صراخاً من 
لمقال  وفقاً  2:30 صباحاً،  الساعة  نحو  شقتها 
نشرته صحيفة لوس انجلوس تايمز، »إال أنهم 

لم يتحققوا من األمر«.
أخبر أقارب سكوت جريدة ذي مورننغ كول 
األسبوع الماضي أن شقيقة سكوت الصغرى، 
روزالي سانز، أقنعت الشرطة بإلقاء نظرة أخرى 
النووي وعلم  الحمض  بعد قراءة  القضية  على 
الشرطة  أخبرت  أبريل،  في  الشرعي.  األنساب 

ابنة سكوت أنها حددت هوية المشتبه به.
القتل  له تهمة  الذي وجهت  السيد سيبوس، 
سجن  في  محتجزاً  كان  الماضي،  نوفمبر  في 
استماع  جلسة  انتظار  في  ليهاي  مقاطعة 
لتسليمه. يدرس محاميه، جون والدرون، ما إذا 
كان سيخضع السيد سيبوس لالختبار لتحديد 

ما إذا كان مؤهالً للمثول أمام المحكمة.
السيد سيبوس وجولدن  مثل  أثارت حاالت 
ستايت كيلر أسئلة حول مدى ضخامة الشبكة 
عند محاولة حل  الشرطة  ترميها  التي  الجينية 
القضية.  وقال مايكل بينزا، أستاذ القانون في 
سيكون  إنه  ريزيرف،  ويسترن  كيس  جامعة 
اختباراً للمحاكم عندما يتم الطعن في أحد هذه 

االعتقاالت البارزة.
وقال السيد بنزا: »لقد بدأنا للتو في النظر في 

اآلثار الدستورية لهذا النوع من البحث«.
وقام المشرعون ببعض المحاوالت لتوضيح 
بيانات  قواعد  استخدام  للشرطة  يمكن  كيف 
أن  من  الرغم  على  التجارية،  النووي  الحمض 
والية واحدة فقط، إلينوي، لديها قانون يتناول 
المعلومات  خصوصية  التحديد  وجه  على 

البيومترية.
العام  األمريكية  العدل  وزارة  أصدرت 

الماضي أمراً مؤقتاً يحدد كيف يمكن للشرطة 
إلى  مشيراً  الشرعي،  األنساب  علم  استخدام 
مثل  العنف  جرائم  على  يقتصر  أن  ينبغي  أنه 
القتل واالغتصاب، وكذلك التعرف على الرفات 

البشري.
يجب  أنه  على  العدل  وزارة  وتنص سياسة 
التقليدية  األساليب  استنفاد  أوالً  الشرطة  على 
قواعد  في  البحث  ذلك  في  بما  الجرائم،  لحل 
بها.  الخاصة  الجنائية  النووي  الحمض  بيانات 
التجارية  البيانات  قواعد  استخدام  ويمكنهم 
أن  صراحة  العمالء  تبلغ  التي  فقط  للشركات 

الشرطة قد تستخدم مواقعهم.
الشرطة  من  الجديدة  السياسة  تتطلب  وال 
قواعد  في  البحث  قبل  مذكرة  على  الحصول 
الوكاالت  التجارية. وينطبق فقط على  البيانات 
تتلقى  التي  المحلية  أو  الحكومية  أو  الفيدرالية 
البحث  عمليات  الستخدام  فيدرالياً  تمويالً 
طرح  المتوقع  ومن  الجيني.  األنساب  علم  في 

المبادئ التوجيهية النهائية هذا العام.
أن  الجينية  االختبارات  شركات  وتعرف 
بشأن الخصوصية،  المستهلكين يزدادون قلقاً 
وقد قام بعضهم بتحديث سياساتهم التي تحظر 
إصدار ملفات تعريف الحمض النووي للشرطة 

من دون أمر قضائي.
وشكلت Ancestry و23andMe وHelix، وهي 
ثالث من أشهر شركات االختبارات الجينية في 
»أفضل  لتحديد  الماضي  العام  ائتالًفا  المنزل، 

الممارسات« في علم األنساب الشرعي.
الذي  المحامي  غيرونيمو،  أندرو  وقال 
الحقوق  كلية  في  الحكومية  الشفافية  يدرس 
بجامعة كيس ويسترن ريزيرف، إنه يجب على 
كيفية  معرفة  على  اإلصرار  أيضاً  المستهلكين 
في  بهم  الخاص  النووي  الحمض  استخدام 

المستقبل.

على  خطيرة  تداعيات  »هناك  وأضاف: 
طيب  عن  األشخاص  يقدم  عندما  الخصوصية 
بما  خاصة،  لشركات  النووي  حمضهم  خاطر 
لتلك  الشركات  هذه  تخزين  كيفية  ذلك  في 
المعلومات، وكيف ستستجيب لطلب من تطبيق 
القانون، ومدى إمكانية إزالة بيانات المستخدم 
أو حذفها ال سيما إذا تم االستحواذ على الشركة 

األولى من قبل شركة أخرى«.
وتظهر دراسة أجراها مركز بيو لألبحاث في 
فبراير الماضي أن األمريكيين يبدون منقسمين 
األنساب  لعلم  الشرطة  استخدام  دعم  حول 

الشرعي لحل الجرائم.
وقام الباحثون باستطالع آراء أكثر من 4200 
 %48 وقال  المتحدة،  الواليات  في  البالغين  من 
شركات  مشاركة  على  موافقون  إنهم  منهم 
اختبار الحمض النووي البيانات الجينية للعمالء 
مقبول،  غير  ذلك  إن  الثلث  وقال  الشرطة.  مع 

بينما قال 18% إنهم غير متأكدين.
وحذرت السيدة وارين، المدعي العام السابق 
سيستغرق  األمر  أن  من  مونتور،  لمقاطعة 
العلم سريع  لمواكبة  الحكومة  من  طويالً  وقتاً 
الحركة وراء اختبارات الحمض النووي، لذا فإن 
لقراءة  المستهلكين  عاتق  على  تقع  المسؤولية 
التفاصيل الدقيقة إذا كانوا قلقين بشأن امتالك 

الشرطة المعلومات الجينية الخاصة بهم.
وقالت السيدة وارين: »بكل إنصاف، ال يدرك 
معظم األفراد حتى مخاطر الخصوصية«. يعتقد 
الناس - بشكل خاطئ - أن معلوماتهم ستكون 
خاصة ومحمية ما لم يتفقوا على خالف ذلك. 
العقود مع شركات األنساب  ومع ذلك، تسمح 
مشاركة  إمكانية  على  بالموافقة  للعميل  هذه 
الحمض النووي الخاص به مع شركاء البحث أو 
التطابق مع األقارب، والمثير للدهشة أن غالبية 

العمالء يختارون هذه االستخدامات«.



العدد 601 يناير 582021

علي ع�بيد �لهاملي
aliobaid4000@yahoo.com

ضفاف

مؤكد أنها لم تعبر كما عبر غيرها من السنوات، فقد كانت سنة مختلفة بكل المقاييس. صحيح أن 
العالم مر بسنوات عاش خاللها حروباً وأوبئة كثيرة قبل جيل أو أكثر، لكن الجيل الذي عاش سنوات 

الرفاهية األخيرة لم يتوقع أن يمر بجائحة مثل التي مر بها عام 2020. 
هل هي الثقة الزائدة، أم هو الغرور بما حققه اإلنسان من تقدم علمي جعله يعتقد أن شيئاً، مهماً 
كان حجمه، لن يستطيع كبح جماح اندفاعه؟ لم يتصور أن فيروساً حجمه أصغر مليون مرة من خلية 
له. لم يتوقع أن كمية من هذا الفيروس بحجم ملعقة شاي  بشرية يستطيع أن يشكل تحدياً حقيقياً 
تقريباً، كما قدرها عالم الرياضيات األسترالي مات باركر، تستطيع أن تشل الحركة على الكرة األرضية، 
وتهوي باقتصادات دول العالم أجمع إلى الحضيض، وتدفع الدول إلى غلق حدودها في وجوه القادمين 
والمغادرين، وتجعل الطائرات جاثمة فوق أرضيات المطارات، وتحبس الناس في بيوتهم، وتمنعهم من 
التزاور، وتلغي حفالت الزواج ومراسم العزاء، وتضطر الناس إلى لبس الكمامات في كل مكان. ربما 
أصبحت الكمية ملعقة شاي وربع بنهاية العام، فقد كان عدد الذين أصابهم الفيروس عندما أجرى باركر 
دراسته في حدود 50 مليون شخص حول العالم، ولكن من كان يتصور أن يحدث هذا ونحن نودع عام 
2019 ونستقبل عام 2020 بكل الفرح الذي استقبلناه به؟ من كان يتصور أن تكون جائحة تنتظرنا على 

أبواب عام جديد توقعناه مميزاً مثل الرقم الذي يحمله؟ 
لو أعدنا شريط الذاكرة إلى الوراء عاماً، ونظرنا إلى وجوهنا ونحن نودع عام 2019 ونستقبل عام 
2020 لوجدناها طافحة بالبشر، ممتلئة بالفرح. ها نحن اليوم نستقبل عام 2021 بوجوه قلقة تطفح باألمل 
أن يكون هو العام الذي ينسينا معاناة سلفه، ويمسح عذابات الجائحة التي زرعت الخوف في نفوسنا، 
وجعلتنا نشك في كل ما حولنا، وأفسدت علينا حياتنا، وأعاقت مسيرة الكثير من مشاريعنا، وزرعتنا مثل 

نباتات ظل مصفّرة األوراق في بيوتنا. 
أو آجالً، لكن الطمأنينة لن ترجع إلى نفوسنا كاملة قبل أن يمضي  سوف تتراجع الجائحة عاجالً 
زمن نتأكد خالله من أن كل شيء قد عاد إلى وضعه الطبيعي كما كان، فنخلع الكمامات التي نرتديها، 
ونتخلص من زجاجات التعقيم التي ال تفارق جيوبنا، ونعود نصافح األهل واألصدقاء، ونقبل رؤوس 
عاماً  نودع  ونحن  دهراً  اليوم  نخاله  عام  قبل  كنا  كما  ونتصرف  وأحفادنا،  أبناءنا  ونحضن  والدينا، 
ونستقبل عاماً. ولكن أي دروس سنكون تعلمنا من الجائحة، وأي عبر سنكون استلهمنا مما مر بنا، وما 

مر أكبر من أن تستوعبه عقولنا وتتقبله نفوسنا؟
سوف تبقى الدروس والعبر التي تعلمناها من عام 2020 راسخة في عقولنا حتى لو أصبحت الجائحة 
ذكرى حزينة ال نحب استعادتها. فقد تعلمنا منها أننا عاجزون عن مواجهة أصغر األشياء مهما عال 
األسلحة  على  الصرف  من  كثيراً  أهم  والطبية  العلمية  األبحاث  على  الصرف  وأن  الحياة،  في  شأننا 
والمعدات الحربية التي تستهلك الجزء األكبر من ميزانيات الدول الغنية والفقيرة، وأن المشاهير الذين 
تتضخم أرصدتهم، ونجوم كرة القدم الذين تبلغ أسعار بعضهم ماليين الدوالرات يتضاءلون أمام العلماء 
واألطباء والممرضين والمسعفين عندما تصبح حياة البشر على المحك، وأن سريراً في مستشفى يصبح 
أكبر قيمة من جناح فاخر في أغلى فندق في العالم عندما يتضاعف ضحايا الوباء ويتقلص عدد رواد 
الفنادق، وأن كرسياً في عيادة أو مستشفى أو سيارة إسعاف أكثر أهمية من مقعد في ملعب كرة قدم. 
سوف يأتي زمن يتذكر فيه أبناؤنا الذين تخرجوا في زمن الجائحة أنهم حصلوا على شهاداتهم من 
أمام شاشات أجهزة الحاسوب، وأنهم لم يعيشوا الحياة الدراسية في سنواتهم األخيرة بين جدران 
المدارس كما عاشها الذين قبلهم، وسيتذكر الذين تزوجوا أنهم دخلوا أقفاصهم الذهبية من دون حفل 
وال مدعوين وال أهازيج زواج. قائمة طويلة من األّنات ستصبح بعد حين جزءاً من ذاكرة رمادية اللون 

ال نتمنى أن نعود إليها كي ال تتجدد أحزاننا.
العبور اآلمن إلى 2021 هو أقصى أمنيات الجميع في هذه اللحظات الفارقة من حياة البشر، فلم يعد 

العالم يحتمل آالماً أكبر من تلك التي عاشها على مدى عام كامل سيحمل اسم عام الجائحة.

العبور إلى 2021
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نواصل اإلبحار في كتاب »دليل الخليج« لمؤلفه 
الدبلوماسي البريطاني جي جي لوريمر حيث يكاد 
دليل  كتاب  الرابع من  الجزء  في  التاريخي  القسم 
الخليج ينصرف كله إلى تاريخ العراق في العهدين 
الفارسي والتركي. والغالب عليه هو العهد التركي، 
وهناك أوصاف لألوضاع السياسية في البلد، حيث 
يبدأ الكتاب الحديث منذ عام 1623، وهو العام الذي 
ثم  الصفوي  عباس  الشاه  بيد  بغداد  فيه  سقطت 
عودتها إلى حكم األتراك العثمانيين إلى أن ينتهي 
العراق  التاريخ في عام 1900م، ويبدأ بعده تاريخ 

الحديث وهو ما لم يتطرق له لوريمر في كتابه.
وقبل أن نبدأ بحثنا بأحداث عام 1632، البد من 
تقديم وتمهيد مختصر لما قبل ذلك من أحداث في 
العراق، ثم نركز على العالقة بين العراق العثماني 
والسلطنة العمانية، ونتطرق إلى بعض ما ورد من 

أوصاف وأحوال اجتماعية وسياسية.
 1258 عام  المغول  بيد  سقطت  قد  بغداد  كانت 
بعدها  وقامت  العباسية  الدولة  سقطت  وبذلك 
»آق قوينلو« و»قره  باسم  دول »مغولية«  عرفت 
العراق،  تاريخ  من  فترة غامضة جداً  في  قوينلو« 
مستقبالً.  خاص  بحث  في  لها  سنتطرق  ولعلنا 
عندما  أفضل  بشكل  التاريخية  المعالم  واتضحت 
تولى أمر إيران الشاه إسماعيل الصفوي عام 1501، 
وهو الذي على زمانه وقع الغزو البرتغالي للبالد 
العربية الواقعة على بحر عمان والخليج، أي عمان 
هرمز  وكذلك  والبحرين،  اإلمارات  أقسام  وبعض 
التابعة للشاه. وبدالً من أن يدافع الشاه عن هرمز، 
دفعه طموحه لالتجاه غرباً ودخل بغداد عام 1502 
الحكم  وأسند  مغولي  حاكم  آخر  يد  من  وانتزعها 
إلى أحد والته وأعطاه لقباً هو »خليفة الخلفاء«، لكن 
انتصاره لم يطل، فقد ظهر منافس له هو السلطان 
معركة  في  معه  والتقى  باووز«  »سليم  العثماني 
واحتل  هزيمة  به  وأنزل   ،1514 عام  »جالدران« 
هروب  إلى  أدى  ما  »تبريز«،  اإليرانية  العاصمة 

دليل الخليج..دليل الخليج..
العراق في العهدينالعراق في العهدين
 الفارسي والتركي   الفارسي والتركي  

واتخاذه  نفسه  تنظيم  وإعادة  الداخل  إلى  الشاه 
دخل  أن  يلبث  لم  ثم  له.  عاصمة  طهران  مدينة 
بداية  ذلك  فكان  بغداد،  مدينة  العثماني  السلطان 

للعهد العثماني وتوسعه في بقية البلدان العربية.
 1588 عام  في  وتغيرت  عادت  األمور  أن  غير 
عندما تولى عرش إيران الشاه عباس حفيد الشاه 

مع  اتصاالته  باشر   1599 عام  وفي  إسماعيل 
الملكة إليزابيث األولى ملكة بريطانيا التي ساعدته 
بإرسال موظفين من القصر ليشغل أحدهم مدرباً 
غايتها  وكانت  له،  متجوالً  سفيراً  واآلخر  لجيشه 
في  البرتغالي  النفوذ  على  القضاء  في  مساعدته 
شن  فإنه  مساعدتها  وبفضل  والخليج،  هرمز 
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هرمز  في  البرتغالية  القوات  على  كاسحاً  هجوماً 
وطردها خارج إيران عام 1600.

ومثلما حصل مع جده إسماعيل الصفوي، فقد 
حصل معه أيضاً إذ احتل بغداد عام 1623 منتزعاً 
إياها من يد العثمانيين. لكن السلطان العثماني مراد 
الرابع لم يسكت لهذا إذ جهز جيشاً كبيراً سار به 
من األناضول إلى أن وصل مشارف بغداد ووقع 
الصدام مع الفرس. وفي يوم 1638/12/22 دخل 
السلطان مراد بغداد. وقبل أن نستمر بالحديث عن 
الحروب الفارسية - التركية داخل العراق والعالقة 
بين الدولة العثمانية والسلطنة العمانية يوم ساعد 
العمانيون األتراك في فك الحصار عن البصرة في 
تاريخ الحق. نتحدث عما تركه الرحالة األوروبيون 
العراق  عن  أوصاف  من  والتجار  والدبلوماسيون 

في تلك الفترة القديمة من التاريخ.
جاء في كتاب لوريمر أول وصف لرحلة قام بها 
مسافرون إنجليز إلى العراق والخليج العربي عام 
فشر«  »رالف  اسمه  إنجليزي  مغامر  1583ترأسها 
لمعرفة  الشرق  إلى  السفر  قرروا  صديقان  ومعه 

أحواله.
اسمها  لندن  من  سفينة  استقبلنا  فيشر،  يقول 
ميناء  إلى  وصلنا  أن  إلى  فيها  وأبحرنا  »تايجر« 
طرابلس في سوريا، وهناك ترجلنا والتحقنا بقافلة، 
إلى  إلى هناك ومنها  وكانت تقصد حلب فوصلنا 
قارباً  واستقبلنا  الفرات  نهر  على  »بيرجك«  بلدة 
يقصد  لكنه  بابل  »أي  بابليون  إلى  يأخذنا  لكي 
بغداد«، وانحدر بنا القارب إلى أن وصلنا إلى بلدة 
إلى  قافلة  مع  لنذهب  ترجلنا  وهناك  »الفلوجة«، 

»بابليون« في رحلة تستغرق يوماً واحداً.
العظمة  باهرة  ليست  وهي  المدينة  إلى  وصلنا 
التي  الطرق  ملتقى  وهي  بالسكان،  مكتظة  لكنها 
من  هائلة  كميات  وفيها  وتركيا  إيران  إلى  تذهب 
على  وتنقل  دجلة  نهر  عبر  تصلها  التي  األطعمة 
طوافات تصنع من جلود الماعز التي تنفخ بالهواء 
الخشب ثم يشحنون فوقها  ألواح  ويوضع فوقها 
البضائع، وعند إنزال هذه البضائع يفتحون جلود 
مرة  لتشحن  اإلبل  ظهور  إلى  ويعيدونها  الماعز 
أخرى، وكانت بابليون في العصور القديمة تنتمي 
إلى مملكة الفرس، لكنها اآلن تابعة إلى تركيا، وفي 
يربط  الجمال،  رائعة  قرية  توجد  بابليون  مواجهة 
طرفيها جسر طويل مربوط بسلسلة معدنية كبيرة 
مثبتة على جانبي النهر، وعندما يراد أن تمر سفينة 
تسحب السلسلة لمرورها. وعلى مسافة سبعة أو 
ثمانية أميال من المدينة يوجد برج، ومن المتصور 
أنه برج بابل، لكنه متهدم فأصبح شكله مثل التل 
الصغير وعلى جوانبه قرميد مجفف. وعلى مسيرة 
يومين من بابليون نصل إلى بلدة »هيت« الواقعة 
على نهر الفرات، وهناك شيء غريب وهو فمٌ يخرج 
الناس اسم  يغلي بصفة مستمرة يطلق عليه  قاراً 

فهم جهنم. وألن كميات كبيرة من هذا القار تخرج 
لذلك فإن أصحاب القوارب يدهنون قواربهم بهذا 

القار ومن هناك يمكن الذهاب إلى البصرة.
وكانت البصرة في الماضي تحت حكم العرب، 
أما اآلن فهي تابعة إلى األتراك، وهناك جماعة من 
األعراب يسكنون جزر في نهر الفرات وليس لهم 
مع  آلخر  مكان  من  يتنقلون  بل  مستقرة،  أماكن 
والرجال  وماعزهم.  وإبلهم  وأوالدهم  زوجاتهم 
يرتدون مالبس زرقاء فضفاضة. أما آذان النساء 
مدينة  والبصرة  والفضة.  النحاس  بخواتم  فمليئة 
واسعة تتاجر بالتوابل التي تأتيها من هرمز وفيها 

كميات كبيرة من القمح واألرز والتمور.
ومن البصرة استقللنا سفينة لتأخذنا إلى هرمز 
عبر الخليج. كانت السفينة مصنوعة من ألواح من 
من  مصنوعة  بحبال  بعضها  إلى  جمعت  الخشب 
قشر شجرة الكاكاو وأوراق شجر جافة مثبتة في 
ألواح الخشب لكي تجعلها متماسكة وهكذا أبحرنا، 
الجزيرة  وساحل  شرقنا  تقع  فارس  بالد  وكانت 
جزيرة  منها  كثيرة  بجزر  ومررنا  غربنا،  العربية 
البحرين الشهيرة التي يأتي منها أحسن الآللئ إلى 
محيطها  يبلغ  جزيرة  وهي  هرمز،  إلى  وصلنا  أن 
أرضها  ميالً  ثالثين  إلى  وعشرين  خمسة  نحو 

قاحلة ال يوجد فيها شيء سوى الملح ويأتي إليها 
الماء والطعام من إيران التي تبعد عنها نحو اثني 
مليئة  حولها  أخرى  جزراً  هناك  لكن  ميالً.  عشر 
بالخيرات، وفي البلدة توجد قلعة بناها البرتغاليون 
وفيها قائد موفد من ملك البرتغال، تحت إمرته عدد 
ال بأس به من الجنود، بعضهم في القلعة وبعضهم 
األمم  جميع  من  تجار  المدينة  وفي  المدينة،  في 
من جزيرة  تأتي  التي  الآللئ  من  كبيرة  وبكميات 
إيران  من  تأتي  التي  الخيول  من  وكثير  البحرين 
التي ترسل لتباع في الهند، ويحكم هذا المكان ملك 
فملبسهن  النساء  أما  البرتغاليون.  يختاره  مسلم 
وآذانهن ورقابهن  أنوفهن  يلبسن في  غريب، فهن 
وأذرعهن وأرجلهن خواتم كبيرة مطعمة بالجواهر. 
السجن.  في  وضعونا  الجزيرة  وصلنا  وعندما 
واسم القائد البرتغالي »دون مايناس البوكيركي« 
ثم أخرجنا من السجن ووضعونا في سفينة لكي 
تأخذنا إلى بلدة »جوا« في الهند. وبقينا هناك سنة 

عدنا بعدها إلى إنجلترا.
العراق  إلى  المغامر وصل  أن هذا  الواضح  من 
مدينة  منها  المقصود  لكن  »بابليون«  عن  وتحدث 
الخليج  فم  في  هرمز  إلى  وصل  وعندما  بغداد. 

العربي كانت يومذاك بقبضة البرتغال.
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والمحققين  الباحثين  عناية  من  األندلس  لقيت 
والمؤرخين ما لم يلقه قطر آخر من أقطار الدولة 
الصين  من حدود  امتدت  التي  اإلسالمية  العربية 
إلى جانب مهم كبير من غرب أوروبا »األندلس« 

ووسطها »صقلية«. 
وكانت القرون الثمانية التي أظلت فيها الحضارة 
العربية تلك البالد ذات مزايا عظيمة على الصعيد 
المحلي: ديار األندلس، والعربي اإلسالمي »شرقاً 

وغرباً« واألوروبي العالمي.
مبينة  تتوالى  والبحوث  الدراسات  زالت  وما 
عظمة حضارة األندلس، وأثرها في الثقافة العربية 
من جهة وأثرها في الحضارة العالمية واإلنسانية 

من جهة أخرى.
منذ  تاريخية  بمراحل  األندلس  مّرت  وقد 
وانتقال  لدمشق،  تابعة  أموية  والية  كانت  أن 
األموية  الدولة  ليعيد  إليها  الداخل  عبدالرحمن 
الدول  عليها  تقلبت  حين  ذلك  وبعد  المروانية، 
»الطوائف - المرابطون - الموحدون- بنو نصر 

أو بنو األحمر«.
حافالً  األندلسية  الحضارة  سجل  كان  لقد 

متميزاً، وكان تاريخ األندلس ظاهرة لم تتكرر.

»1«
كانت األندلس في العصر األموي »والية تابعة 
لدمشق ثم إمارة أموية، ثم خالفة أموية«، وكانت 
في هذه المدة »من 92هـ - إلى 422هـ« تحت ظالل 
التقاليد الشامية التي نقلها عبدالرحمن بن معاوية 
»الداخل« ومن جاء بعده من أوالده وأحفاده، ويقرر 
المشرق  في  انقطعت  التي  الدولة  أن  المؤرخون 
سنة 132هـ بظهور المسودة العباسية كانت امتداداً 
وإحياًء للفكر السياسي المشرقي، ولطبيعة النظم 
األمراء  وترك  واالجتماعية،  واالقتصادية  اإلدارية 
الفكر  منافذ  األندلس  في  المراونيون  والخلفاء 
والثقافة والعلم مفتوحة على المشرق: فوفد علماء 
ورحل  األندلس  على  مختلفة،  علوم  من  مشارقة، 
 - ونسائها  األندلس-  رجال  من  عظيمة  جمهرة 
إلى المشرق لالستزادة من الرواية ولقاء العلماء، 
واإلسهام في تشكيل النسيج الثقافي العربي. وكان 

انتقال األندلس من مذهب لألوزاعي  أثر ذلك  من 
إلى مذهب مالك، وقبول حركة األدب الجديدة في 
المشرق، ومحاكاتها ومساماتها، واستقبال زرياب 
الذي أثر في حركة الموسيقى والغناء، وفي جوانب 
من  الحياة االجتماعية. وصار لألندلس شخصية 
في  اإلسالمية  العربية  الثقافة  داخل  في  متميزة 
اآلداب،  وفي  العقلية،  العلوم  وفي  النقلية،  العلوم 
جاءت  التي  الدول  وعززت  والعمران،  والفنون 
بعد األمويين »الطوائف، والمرابطون، والموحدون 

وبنو األحمر« تلك الشخصية األندلسية.
وتميزت األندلس ببقاء اللغة العربية قوية سائدة 
عالية طوال الحكم العربي في األندلس. ومر زمان 
فيها   المستعملة  اللغة  كانت  األندلس  كنائس  على 

للوعظ واألدعية وغير ذلك هي اللغة العربية.

»2«
صنعت األندلس ثقافتها وحضارتها من مجموعة 
العربية  البالد  من  جزء  أوالً  فهي  العناصر،  من 
بعبارة   المؤرخين  بعض  وصفها  التي  اإلسالمية 
»امبراطورية« قاصداً إلى تبيان اتساعها، وقوتها، 
وأثرها، واستمرارها، ولم يؤثر استقالل األندلس 
اتصال  في  الداخل  عبدالرحمن  منذ  السياسي 
بالمشرق.  والثقافية  واألدبية  العلمية  األحوال 
وكان هناك تواصل مباشر بين األندلس والمشرق 
المشارقة  الوافدون  هما:  رئيستين  جهتين  من 
يعود  علمية  رحالت   - والراحلون  األندلس،  إلى 
أصحابها عادة- وهم أندلسيون حفزتهم الحوافز 
األخرى  األساسية  العوامل  إلى  إضافة  العلمية، 

وأولها أداء الحج والعمرة وزيارة بيت المقدس.
ولم تنقطع الحركة التجارية بين األندلس وأقطار 
التجارة  ومع  العربي،  والمغرب  األفريقي  الشمال 
راغبيها في  إلى  التي تصل  العلمية،  الكتب  حركة 

سرعة قياسية.
وكان أمام األندلسيين في حركتهم الحضارية 
»أي  المشرق  مسامتة  أحدهما:  كبيران  تحديان 
مجاراة المشارقة« بما ينتجه ويخرجه من الكتب 
ومن تطبيقات العلوم ، ومن ثم مساماتهم »التفوق 

عليهم« كلما أمكن ذلك.

يجاور  لمن  حضارية  صورة  تقديم  والثاني: 
»داخل  الغربية  األمم  من  بها  يتصل  أو  األندلس 
استطاع  وقد  وخارجها«،  اإليبرية  الجزيرة 
الذي  العالي  األنموذج  يكونوا  أن  األندلسيون 
هنا  ومن  إليه،  الوصول  إلى  األوروبيون  يطمح 
من  عدد  إلى  العربية  من  الترجمة  مراكز  نشأت 
اللغات األوروبية، وكانت »طليطلة« من أكبر مراكز 

الترجمة آنذاك.

»3«
كانت الحركة العلمية واألدبية في المشرق في 
العصر العباسي األول ترتقي ذاتياً تقريباً متابعة 
لما أسسته الدولة األموية في مناحي الفكر واآلداب 
والعلوم، وكان اهتمام أبي جعفر المنصور بالعلوم 
على  والخارجين  السياسة  بهموم  النشغاله  قليالً 
والموسيقى  الشعر  إلى  الرشيد  والتفت  الدولة 
والغناء، وكان للمأمون عناية أكبر كما هو مشهور، 
ولكن األندلس سلكت طريقاً آخر، يعتمد على نقل 
العلمية  الحركة  وفي  اإلدارة  في  الشامية  التقاليد 
العناية  وفي  االجتماعية،  العادات  وفي  المرعية، 
بالزراعة، وأنواع الصناعات، وبإحياء العمران الذي 
ازدهر في المشرق على أيدي الخلفاء المتابعين وما 
لبث األندلس أن استكملت هويتها الذاتية وتجددت 

شخصيتها.
مؤرخي  انتباه  الداخل  عبدالرحمن  عمل  ولفت 
الحضارة العربية والعالمية فبينوا أثر عبدالرحمن 
ومن جاء بعده في تأسيس حضارة عربية أندلسية 
إيبرية،  جزيرة  شبه  حدود  عند  آثارها  تقف  لم 

ولكنها تجاوزت إلى األقطار األوروبية المختلفة.
وكان الوجه الحضاري العربي اإلسالمي الذي 
وفي  األولى،  األندلس  عاصمة  قرطبة  في  تبلور 
وبعد  األموية،  الفترة  بعد  استمر  قد  البالد  سائر 
التغير السياسي الخطير، ألن تلك الحضارة بنيت 
على أسس علمية متوارثة، وتركت في أهل البالد 
اإلبداع،  في  لالستمرار  المناحي  مختلفة  حوافز 
واألدبية   العلمية  الحركة  وفصل  واالختراع، 
والثقافية عن صراعات السلطة، وخالفات التنازع 

على المكاسب الدنيوية. 

العرب وحضارتهم
في األندلس 
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لقد عاصر األندلسيون في القرن الخامس عدداً 
من التحوالت الخطيرة: الفتنة في قرطبة أو الفتنة 
البربرية )399 - 422 هـ(  ونشوء مراكز قوة لبعض 
الطامعين من المغرب )األدارسة( ونشوء دويالت 
الطوائف، ودخول المرابطين األندلس، وإنهاء حكم 
دامياً،  التحوالت  هذه  بعض  وكان  الطوائف،  دول 

ولكن حركة العلم والبناء واإلبداع لم تتأثر.
 وكان هذا القرن بيئة أخرجت عدداً كبيراً من 
علماء األدب واللغة والتاريخ والفقه وسائر العلوم 
الشرعية، والحديث، والجغرافية، والطب، والفلسفة 
والمنطق.. وما تزال كتب عدد منهم باقية شاهدة، 

يستفاد منها.

»4«
به  تتسم  بما  األندلسية  الحضارة  اتسمت 

الحضارة العربية اإلسالمية عامة:
- فهي غائية: غايتها اإلنسان وتوفير حياة طيبة 
ألفراد المجتمع، تحت ظالل غائية فكرية من صالح 

الدين والدنيا.
الحياة  نواحي  إلى  تصل  شمولية  وهي   -
والضروري  والمعنوي،  المادي  من  المختلفة 

والكمالي.
لم  هنا  ومن  اآلخر.  تقبل  عنيفة،  غير  وهي   -
يحطم الفاتحون معالم البالد المفتوحة، ولو كانت 
لألديان  المعابد  وتركوا  قديمة،  وأوثاناً  أصناماً 

المختلفة، ولم يمسوها بسوء.

»عقد«  دون  من  العالم،  على  منفتحة  وهي   -
العرب  اطلع  ما  سرعان  هنا  ومن  معوقات  أو 
والمسلمون على حضارات األمم السابقة، وتعاملوا 
معها، وترجموا من تراثها، وأعطوها من دون بخل.

- وهي حضارة عالمية إنسانية.
أخرى  بألوان  األندلس  حضارة  تلّونت  وقد 

إضافية.
- اتساع مساحة الحرية في دولة األندلس. لقد 
»الرأي  الخلفاء  ثم  ومن  األمويون،  األمراء  حمى 
الفقهاء  من  المتشددين  بعض  ومنعوا  اآلخر« 

والعلماء من ممارسة الحجر الفكري والعقدي.
السلطة  تدخل  وعدم  القانون  »احترام«   -
»األمير أو الوالي« في األمور التي مجراها األحكام 
بني  من  جاء رجل  القانونية.  األمور  أو  الشرعية 
أمية إلى األمير هشام »المعروف بهشام الرضى« 
تخصه،  قضية  في  عليه  حكم  قاضياً  له  وشكا 
وسأله مراجعة القاضي حتى ال تضيع هيبة بني 
أمية كما زعم، فلما عرف هشام وجه القضية قال 
لقريبه الشاكي األموي: والله لو حكم علّي القاضي 

بالتخلي عن كرسي اإلمارة هذا ألطعته!
- االستفادة من عناصر المجتمع المختلفة من 
نشأ  وقد  والحسن،  الجيد  قبول   في  تردد  دون 
التزاوج  من  الزجل  فن  ومعه  األندلسي،  الموشح 
وبين  المحلية،  الشعبية  األغنية  بين  الثقافي 

موسيقى الشعر العربي.
من  عدد  نظر  لفت  الذي  العظيم  التسامح   -

الباحثين المنصفين الذين عالجوا تاريخ األندلس، 
وهو تسامح كان أعلى ما يكون في القرون األولى 
التي أعطت أوروبا مفتاح نهضتها، فأسستها على 

حضارة األندلس العظيمة.

»5«
العرب  منجزات  إلى  سريعة  نظرة  إلقاء  إن 
والفنون  واآلداب  العلوم  مجاالت  في  والمسلمين 
يبين  واإلبداع  االختراع  في  يدخل  ما  وسائر 
مكانة القطر األندلسي فيها. لقد عاصرت النهضة 
المشرق  في  سائداً  كان  ما  العلمية  األندلسية 
العربي، وظهر في كل علم وفن ومنشط موصول 
وخصوصية  أثراً  تركوا  ونساء  بالحضارة رجال 
والفنون  العلوم  تاريخ  وكتب  وتطويراً.  وإبداعاً 
علماء  أسماء  سجلت  والعربية  األجنبية  واآلداب 
األندلس ومبدعيها في الطب والصيدلة وعلم النبات 
والفيزياء،  والكيمياء  والهيئة  والفلك  والعقاقير 
والعلوم  والمنطق  الفلسفة  وفي  والرياضيات، 
والجغرافيا  والتاريخ  األديان،  ومقارنة  الدينية 
وهندسة  األراضي،  واستصالح  البحار  وعلوم 
الحدائق ورفع المياه إلى الحدائق المعلقة، والتفنن 

في العمران والخصوصية فيه...
حضارة عظيمة ازدهرت وعال شأنها حين كانت 
أوروبا في ظالم، وهي عينها التي فتحت ألوروبا 
معالم حضارتها المعروفة ونقلتها من الجهالة إلى 

نور الحياة.
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مختارات مما نشرته مجلة
»الشرطة« خالل عقودها 

األربعة املاضية

إعداد: موزة احلمادي

األرشيف
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مؤامرة التخريب التي كشفت 
عنها سلطات األمن في دولة 

البحرين الشقيقة تكشف 
بوضوح عن أن األمن اخلليجي 
مستهدف من أكثر من جهة، 
تتجه بأطماعها إلى املنطقة 
كلها، لضرب االستقرار فيها، 
كوسيلة للنفاذ إلى داخلها، 

وفرض السيطرة عليها.
والنتائج التي توصلت إليها 

التحقيقات مع املتآمرين في 
البحرين، تكشف بوضوح عن 

أبعاد هذا اخملطط ومراميه.. فهو 
ليس محدوداً بدولة معينة، وإمنا 

يشمل كل دول اخلليج، وحتركه 
قوى أجنبية لها أطماع قدمية 
ومعروفة على امتداد املنطقة 

بأسرها.
عام  مدير  عبدالله  محمد  سهيل  العقيد  أشاد 
وزارة الداخلية بالدور الذي قام به المواطن محمد 
بن علي بن يوسف مساعد المسؤول بمنطقة حقل 
لتعاونه مع رجال حرس  فتح بشركة نفط دبي 
عن  الكشف  من  وتمكينهم  والسواحل  الحدود 
داخل  إلى  األشخاص  من  عدد  بتهريب  محاولة 

الدولة.
وقد استقبل مدير عام الوزارة المواطن محمد 

بن علي بن يوسف بمكتبه وأثنى على العمل الذي 
وزارة  باسم  تقديرية  هدية  إليه  وقدم  به،  قام 
الداخلية، كما تسلم المواطن خطاب شكر موجه 
العمل  أن  تضمن  الداخلية  وزارة  عام  مدير  من 
الذي قام به إنما هو أنموذج مشرف لما ينبغي 
أن يلتزم به كل مواطن في التعاون مع األجهزة 
في  واالستقرار  األمن  على  للحفاظ  المسؤولة 

الدولة.

الوضع التنظيمي للموسيقى والخدمات الطبية واملخترب الجنايئ

أصدر معالي وزير الدولة للشؤون الداخلية قراراً 
بإعادة ربط إدارة الموسيقى وإدارة الخدمات الطبية 
للشرطة  العامة  باإلدارة  الجنائي  المختبر  وإدارة 

بأبوظبي.. وقد تضمن القرار ما يلي:
إدارة الموسيقى بأبوظبي بدرجة قسم،  - تعتبر 
بإدارة  ويربط  قسم  رئيس  بدرجة  مديرها  ويعتبر 

الشؤون المالية واإلدارة العامة للشرطة بأبوظبي.
بدرجة  بأبوظبي  الطبية  الخدمات  إدارة  تعتبر   -
ويربط  قسم  رئيس  بدرجة  مديرها  ويعتبر  قسم 
العامة  باإلدارة  واإلدارية  المالية  الشؤون  بإدارة 

للشرطة بأبوظبي.
- تعتبر إدارة األدلة الجنائية »المختبر الجنائي« 

بأبوظبي بدرجة قسم، ويعتبر مديرها بدرجة رئيس 
العامة  باإلدارة  األمن  شؤون  بإدارة  ويربط  قسم 

للشرطة بأبوظبي.
عن  بالشارقة  الطبية  الخدمات  ارتباط  يفك   -
بذاته  قائم  قسم  ويعتبر  بأبوظبي،  الطبية  الخدمات 
واإلدارية  المالية  للشؤون  العامة  باإلدارة  ويربط 

بالوزارة.
عن  بالشارقة  الشرطة  موسيقى  ارتباط  يفك   -
الخدمات الطبية بأبوظبي، وتعتبر موسيقى الشرطة 
بالشارقة بدرجة فرع ويربط بمديرية تدريب الشرطة 

بالشارقة، ويعتبر قائدها بدرجة مدير فرع.
ويسري تنفيذ هذا القرار اعتباراً 1981/12/1.

اإلشادة بتعاون مواطن مع حرس الحدود والسواحل
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سعادة خلفان خميس في زيارة لمسقط
دعم التعاون األمني بين اإلمارات وُعمان

خميس  خلفان  اللواء  سعادة  قام 
وكيل وزارة الداخلية بزيارة رسمية 
أيام  ثالثة  استغرقت  عمان  لسلطنة 
السيد  سعادة  من  بدعوة  وذلك 
البوسعيدي وكيل  يعرب  بن  قطحان 
العماني.ورافق  الداخلية  وزارة 
العميد  سعادة  يضم  وفد  سعادته 
هالل بن سعيد الظاهري وكيل وزارة 
الجنسية  لشؤون  المساعد  الداخلية 
ضاحي  العميد  وسعادة  والهجرة، 
خلفان قائد عام شرطة دبي، وسعادة 
عام  مدير  الشعفار  سيف  العميد 

عمران  محمد  والعقيد  والسواحل،  الحدود  حرس 
تريم مدير إدارة مكافحة المخدرات، والمقدم حسن 

الحوسني مدير إدارة العالقات العامة.
محادثات  للسلطنة  زيارته  خالل  الوفد  وأجرى 
تناولت  العمانية  الداخلية  بوزارة  المسؤولين  مع 
عدداً من الموضوعات ذات االهتمام المشترك ودعم 

التعاون القائم بين البلدين في المجال األمني.
وقد عقدت بمبنى وزارة الداخلية بسلطنة عمان 
خلفان خميس  اللواء  بين سعادة  محادثات  جلسة 

تناولت  البوسعيدي  يعرب  بن  قحطان  وسعادة 
الشقيقين  البلدين  تربط  التي  األخوية  العالقات 
التعاون  إلى  إضافة  بتعزيزها،  الكفيلة  والسبل 

والتنسيق في المجاالت األمنية.
زيارته  خالل  الوزارة  وكيل  سعادة  التقى  كما 
وزير  حارب  بن  بن سعود  بدر  السيد  معالي  مع 
بالوزارة  المسؤولين  وكبار  العماني  الداخلية 
وأجرى محادثات حول عدد من الموضوعات ذات 
االهتمام المشترك، ووسائل دعم وتطوير التعاون 

األمني القائم بين البلدين.

تحت رعاية معالي الشيخ سعيد بن طحنون
العين تحتفل بتخريج متطوعي الدفاع المدني

طحنون  بن  سعيد  الشيخ  معالي  أشاد 
البلدية  دائرة  وكيل  التنفيذي  المجلس  عضو 
المتطوعين  بمستوى  بالعين  المدن  وتخطيط 
والمتطوعات في الدفاع المدني، وقال إن البيان 
والمتطوعات  المتطوعون  قدمه  الذي  العملي 
في  األكيدة  ورغبتهم  حماسهم  مدى  يؤكد 
االستفادة من هذه الدورات التدريبية، كما إنه 
دليل على إيمانهم بأهمية دور الدفاع المدني 
في حماية األرواح والممتلكات وتقديم العون 

والمساعدة لمن هم في حاجة إليها.
جاء ذلك خالل الحفل الذي أقيم تحت رعاية 
بالعين لتخريج  معاليه في ساحة االحتفاالت 

للمتطوعات  ودورتين  للمتطوعين  دورات  ثالث 
بن  سعيد  الشيخ  معالي  وقال  المدني.  بالدفاع 
طحنون إن الظروف الراهنة تتطلب أن يكون الجميع 

على أهبة االستعداد للذود عن الوطن والدفاع عنه.
شباب  جانب  من  الكبير  باإلقبال  معاليه  وأشاد 
التدريب  إن  وقال  العسكري،  التدريب  على  الوطن 
وهو  لذلك.  مكمالً  يأتي  المدني  الدفاع  أعمال  على 
أهبة  على  أنفسهم  يضعون  الجميع  أن  يؤكد  ما 
االستعداد لحماية الوطن وتلبية نداء قائد مسيرتنا 
نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  السمو  صاحب 

لتوجيهاته  وتنفيذاً  الله«  »حفظه  الدولة  رئيس 
الشامسي  علي  سعيد  الرائد  ألقى  وقد  الرشيدة. 
بداية  في  كلمة  بالعين  المدني  الدفاع  إدارة  مدير 
العالية  المعنوية  بالروح  فيها  أشاد  االحتفال 
الذين  والمتطوعات  للمتطوعين  المخلصة  والجهود 
تلقوا خالل  المتطوعين  إن  الواجب، وقال  نداء  لبوا 
الدورة العلوم النظرية والتدريبات العملية في مجال 
الدفاع المدني، والتي شملت عمليات اإلطفاء واإلنقاذ 
تعريفهم  تم  كما  واإلخالء،  واإليواء  واإلسعاف 
الوقاية من  التدمير الشامل وطرق  بمخاطر أسلحة 

الغازات الكيميائية.
ال شك في أن الظروف 

الناجمة عن العدوان على 
الكويت واحتالل أراضيه قد 

وضعت قادة دول املنطقة 
اخلليجية أمام مسـؤولياتهم 

التاريخية عن الوقوف إلى 
جانب الشعب الكويتي، 

ومعاونته على اجتياز هذه 
احملنة.

وسيسجل التاريخ هذه 
الوقفة املشهودة جلميع 

الدول اخلليجية التي اعتبرت 
أن العدوان على الكويت إمنا 

هو عدوان عليها جميعاً، والبد 
أن تتوحد كل قواها حتى 

تتصدى له وتعمل على دحره.
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كأن بعضهم ال يسمع وال يرد وال 
يفكر، وال يدخل في روعه أن ما 

أصاب غيره لن يصيبه هو، وكأن 
األخطار مخصصة لآلخرين، 

وكأنه معصوم منها.
إنه يرى بعينيه ما يحدث للمرء 

وبني غمضة عني والتفاتتها، 
فنجده »يتعاطف« مع من نزلت 
بهم النوائب نتيجة تهورهم أو 

تهور غيرهم، وقد يتأثر للحظات 
أو ال يتأثر، ثم ينطلق مكرراً من 
السلوك ما شاهده بصره، ولم 

تشاهده بصيرته.

2
0
0
7

سمو  الفريق  ترأس 
زايد  بن  سيف  الشيخ 
الداخلية  وزير  نهيان  آل 
االجتماع الخامس للفريق 
الوزاري للعدل والسالمة 
مجلس  من  المشكل 
إعداد  بشأن  الوزراء، 
استراتيجية  وتطوير 

الحكومة االتحادية.
االجتماع  وحضر 
معالي سلطان بن سعيد 
المنصوري وزير تطوير 
القطاع الحكومي وعهود 
مكتب  من  الرومي 
الوزراء  مجلس  رئاسة 
وجرى  الفريق.  وأعضاء 
عرض  االجتماع  خالل 
التي  الرئيسة  النتائج 
من  إليها  التوصل  تم 
األولي  التحليل  خالل 
في  الطوارئ  لنظام 
الضوء  وتسليط  الدولة 
الممارسات  أفضل  على 
العالمية في هذا المجال، 
أهم  تحديد  على  عالوة 
تواجه  التي  التحديات 
الحالي  الطوارئ  نظام 

من ناحية القدرات والمصادر والعمليات ونظام 
الحوكمة.

اقتراح بعض األهداف االستراتيجية  كما تم 
ومناقشة نظام التوصيات لمعالجة التحديات في 

النظام الوطني للطوارئ.
الشيخ  سمو  الفريق  شهد  ثانية،  جهة  من 
سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية في مكتبه 
في القيادة العامة لشرطة أبوظبي توقيع اتفاقية 
لتعليم  اإلمارات  شركة  بين  وتعاون  شراكة 
إلدارة  البحرينية  والشركة  السيارات،  قيادة 
األمن واللوجستيات في مملكة البحرين. وتنص 
وتطوير  لتعليم  شركة  تأسيس  على  االتفاقية 
بمواصفات  البحرين  في  السيارات  قيادة 

ومعايير شركة اإلمارات.
زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  وأشاد 
بالمستوى المتطور الذي حققته شركة اإلمارات 

لتعليم قيادة السيارات في أبوظبي.
وأكد أن الشركة تعتبر رائدة من نوعها في 

التقنية  معايير  أفضل  العربية وحققت  المنطقة 
النظري والعملي والميداني  التدريب  في مجال 

لقيادة السيارات . 
شركة  تأسيس  على  االتفاقية  وتنص 
البحرين  في  السيارات  قيادة  وتطوير  لتعليم 
بمواصفات ومعايير شركة اإلمارات . وستدخل 
شركة اإلمارات بنسبة 30% مقابل 70% لصالح 

الشركة البحرينية
الى ذلك ، استقبل الفريق سمو الشيخ سيف 
بن زايد آل نهيان وزير الداخلية كاًل على حدة 
 ، المتحدة  المملكة  سفير  اوكن  إنتوني  إدوارد 
الدولة  لدى  الكندية  السفيرة  وسارة هرتسكي 
وأنطونيو ماريا كوستا المدير التنفيذي لمكتب 
األمم المتحدة للمخد رات والجريمة . وتم خالل 
سيف  اللواء  سعادة  حضرها  التي  اللقاءات 
عرض  الداخلية  وزارة  وكيل  الشعفار  عبدالله 
االهتمام  ذات  األمنية  الموضوعات  من  عدد 

المشترك.

سيف بن زايد يرتأس اجتامعًا 
 ويشهد توقيع اتفاقية ويلتقي سفراء 
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بدايات

 ال�صيخ مبارك بن حممد وزير الداخلية يح�صر تخريج دفعة من مدر�صة ال�صاعقة واملظليني يف مدينة العني عام 1976.

ال�صيخ �صقر بن حممد القا�صمي حاكم راأ�س اخليمة  ي�صهد افتتاح مقر لقيادة ال�صرطة عام 1976. 



العدد 601 يناير 682021

نساء في الميدان

عفراء الخييلي: 
العمل الشرطي كان حلمي ورغبتي منذ الطفولة

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

ذاتها  في  كثيراً  ترددها  بحكمة  تؤمن  هي 
وتعتبرها وقودها للحياة والنجاح والعمل: »لم 
نخلق للبقاء فاصنع لروحك أثراً طيباً يبقى من 

بعدك«.
هذه الكلمات المليئة بالتطلع للنجاح والتميز 
المساعد  بها ضيفتنا  تؤمن  واالجتهاد  والعمل 
التي  الخييلي  هالل  أحمد  مبارك  عفراء  أول 
منذ  أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  في  تعمل 

عام 1992.
المجال  في  العمل  اختيارها  سبب  وعن 
أبوظبي،  لشرطة  العامة  القيادة  في  العسكري 
قالت: العمل في هذا المجال كان حلمي ورغبتي 
منذ الطفولة، وكنت أحلم بأن أكبر سريعاً حتى 
كل  وجدت  الله  من  وبفضل  شرطية،  أعمل 
قيادية  شخصية  ألنني  الجميع  من  التشجيع 

بالفطرة.

وعن شعورها في أول يوم لبست فيه الزي 
العسكري، قالت: يومها شعرت بالروح الوطنية 
والفخر  باالعتزاز  شعرت  جسدي،  في  تسري 
واالنتماء وأن لدي دوراً كبيراً على هذه األرض 
أهداف  وتحقيق  للقيادة  الجميل  ورد  الطيبة 

القيادة العامة لشرطة أبوظبي التي أنتمي لها.
مسيرتها  خالل  شغلتها  التي  المهام  وعن 
في  عملت  قالت:  سنة،   29 خالل  الشرطية 
من  العديد  في  بلدي  وخدمت  كثيرة  قطاعات 
القطاعات مثل مديرية العين في قسم الشؤون 
الذاتية، وبعدها انتقلت الى السجن المركزي في 
المطار،  في  وبعدها  الموقوفات،  حراسة  قسم 
العين،  مطار  افتتاح   1994 في  شهدت  وقد 
وقسم  الحراسات  إدارة  إلى  انتقلت  وبعدها 
التدريب  إدارة  الى  انتقلت  وبعدها  التحقيق، 

والتطوير، وحالياً أعمل مدربة رماية.

تتألق المساعد أول عفراء كثيراً في بطوالت 
من  العديد  في  وفازت  اشتركت  فقد  الرماية، 
البطوالت في مجال الرماية، حيث حققت المراكز 
األولى في العديد من مسابقات الرماية، وسجلت 
أعلى رقم في االتحاد الرياضي من فئة السيدات 
اإلمارات  دولة  خارج  األول  المركز  وتحقيق 
الكويت، هذا  في  التميز  وحصولها على وسام 
باإلضافة إلى وسام الخدمة الطويلة )20 سنة(.
أهوى  بطبعي  أنا  تقول:  هواياتها  وعن 
أيضاً  ولكني  الرماية،  وخصوصاً  الرياضة 
لها  الهواية  وهذه  الطبيعة  في  بالتأمل  مهتمة 
سالم داخلي ينعكس على الحياة وتجعلها أكثر 

صفاء رغم مشاغل الحياة المتنوعة.
أحالمي  قالت:  أحالمها  عن  سألتها  وعندما 
في  والمتمثلة  أنا  قمتي  واألهم  القمة،  هي 
يقول  وكما  وحياتي  وعملي  بيتي  في  نجاحي 
المثل )مشيت بدربهم فضعت ومشيت بدربي 
هي  القمة  بأن  كالمي  اختصر  وهنا  فتألقت(، 
حلمي..قمتي أنا؛ هذا بالطبع بجانب التركيز على 

المزيد من البطوالت العالمية.
على  للمقبالت  تقدمها  التي  النصيحة  وعن 
الذي  الطويل  مشوارها  بعد  العسكري  العمل 
أول  المساعد  قالت  عاماً،  الثالثين  من  يقترب 
الوظيفة  في  باجتهاد  العمل  مبارك:  عفراء 

وتطوير الذات واالعتزاز بالزي العسكري.

كنت اأحلم باأن اأكرب �شريعًا حتى اأعمل �شرطية 

ووجدت كل الت�شجيع من اجلميع 
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المتميزون

الرائد محمد عيسى يوسف الدرمكي من مواليد 
المعلومات  نظم  في  ماجستير  على  1979 حاصل 
 1998 عام  الداخلية  بوزارة  التحق  الحاسوبية، 

ويهوى ركوب الخيل والسباحة.
الثانوية  من  تخرجه  منذ  الشرطة  إلى  انضم 
مراكز  في  عريف  برتبة  تعيينه  تم  حيث  العامة 
استكمل  والمثابرة  والعزيمة  وباإلصرار  الشرطة، 
المعلومات  نظم  في  اإلجازة  نال  حتى  دراسته 
من  استثنائية  ترقية  على  وحصل  الحاسوبية 

مساعد إلى مساعد أول.
الى   1998 من  الشرطة  مراكز  إدارة  في  عمل 
 2004 من  بالفجيرة  المخدرات  مكافحة  ثم   ،2004
حتى 2008، ومن عام 2009 إلى 2019 عمل في قسم 
كمبيوتر،  فني  واالتصاالت  اإللكترونية  الخدمات 
المجلس  في  2019 عضواً  وحتى   2015 عام  ومن 
االستشاري إلمارة الشارقة، ورئيس قسم الجوائز 
اإلدارة  في  والريادة-  التميز  إدارة  في  الخارجية 
من  بالوزارة  األداء  وتطوير  لالستراتيجية  العامة 
قسم  رئيس  حالياً  ويشغل   ،2020 إلى   2019 عام 
العضويات الدولية في إدارة التعاون الدولي التابعة 
لمكتب  العامة  األمانة  الدولية في  الشؤون  لمكتب 

سمو الوزير.
الشيخ  سمو  الفريق  من  التكريم  شرف  نال 

اإعداد: اأماين اليافعي

سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية كرئيس لفريق إعداد فيلم استشراف 
استشراف  مؤتمر  وتنظيم  وإعداد  المستقبل 
المستقبل لجمعية اإلمارات للتخطيط االستراتيجي 

واستشراف المستقبل عام 2017. 
وعن تكريمه يقول الدرمكي: على منصة التكريم 
والمثابرة  الجد  بعد  االنتصار  بنشوة  شعرت 
بالعمل  بالنجاح  واإلتقان  واإلرادة  واإلصرار 
إلّي في ذلك الوقت والذي كان مسؤولية  الموكل 
كبيرة على عاتقي، حيث إنني ترأست قيادة فريق 
العمل المنظم لمؤتمر استشراف المستقبل لجمعية 
واستشراف  االستراتيجي  للتخطيط  اإلمارات 
المستقبل، ولكن ولله الحمد تكلل المؤتمر بالنجاح 

والتوفيق.
حيث  مرات،  عدة  الدرمكي  محمد  الرائد  كرم 
الشارقة  جائزة  في  األول  المركز  على  حصل 
عام  في  الشباب  مشاريع  فئة  الوظيفي  للتميز 
غينيس  2008، وحصل على شهادة من موسوعة 
للمشاركة في أكبر تحٍد تقني في الشرق األوسط 
الموظف  بجائزة  األول  والمركز  أفريقيا  وشمال 
وزير  جوائز  ضمن  العام  القائد  بجائزة  المثالي 
على  حصل  كما   ،)2016  ،2015  ،2014( الداخلية 
ثالثة مصنفات فكرية من وزارة االقتصاد في نظام 

الخريطة الذكية والدعم الفني )وي سوبورت(.  
كما إنه حاصل على ثالث شارات تميز وثالث 
 2015 الوظيفي عام  التميز  ميداليات وهي ميدالية 
المرور  خدمات  مركز  حصول  في  لمساهمته 
والترخيص تصنيف خمس نجوم وميدالية التقدير 
وميدالية الخدمة المخلصة، باإلضافة إلى شهادات 

شكر وتقدير مختلفة.
الموازنة بين  إنه يحرص على  الدرمكي:  يقول 
لضمان  فقط  ليس  عمله  وبيئة  األسرية  حياته 
حوله  من  رفاهية  لتحقيق  وإنما  والنجاح  الراحة 
أيضاً، وكلما ازداد عدد األشخاص الذين يعتمدون 
عليه زادت أهمية تحقيق هذا التوازن وذلك بتحديد 

كم من الوقت والجهد يستثمر في كل منهم .
ويؤكد على أنه ال يوجد إنجاز بدون صعوبات 
األهم  ولكن  كثيرة،  وهي  المتميز  تواجه  وعقبات 
كيفية تجاوز هذه الصعوبة وتحويلها لتحد حتى 

يتم تجاوزها باإلرادة.
كانت  واجهها  التي  التحديات  أهم  أن  ويذكر 
ميزانية مشروع الخريطة الذكية التي كانت مكلفة 
في  ذلك  وأسهم  العقبات  تجاوز  تم  أنه  إال  جداً، 
المرور  خدمات  مركز  بحصول  المطاف  نهاية 
والترخيص على تصنيف 5 نجوم ببرنامج النجوم 

العالمي وتسجيل المشروع كمصنف فكري.

الدرمكي: 
بالتحدي واإلرادة نصل للتميز

الرائد الدرمكي األول من اليمين أثناء التكريم



الدرمكي: 
بالتحدي واإلرادة نصل للتميز

الرائد الدرمكي األول من اليمين أثناء التكريم
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خارج المهنة

المطروشي  جمعة  د.مكتوم  المقدم  يمارس 
رئيس قسم تطوير الجودة في وزارة الداخلية  
هواية الطائرات الالسلكيه في نادي الهواة، وفي 
أصبحت  هواية  على  الضوء  نسلط  العدد  هذا 

شغفاً يومياً له.
الطائرات  وعالم  الطيران  بهواية  تعلقه  وعن 
بدأ  يبتسم:  وهو  المطروشي  قال  الالسلكية، 
الشغف عندي في الطيران منذ الصغر، وتأثرت 
زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  بسيدي صاحب 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 
التي  الطيران  للقوات المسلحة، وانجذبت لبدلة 
بكافة  للطائرات  وقيادته   سموه  يرتديها  كان 
أنواعها. كان هذا مصدر إلهامي وفخري، وكذلك 
الطيران خاصة في  مشاهدتي عن كثب حركة 
السفر ومتابعة مراحل اإلقالع والهبوط، وكنت 
من  تصدر  التي  كافة  التفاصيل  باهتمام  أتابع 
غرفة القيادة، ووجدت نفسي عاشقاً لهذا العالم 

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

بدأت   2014 ومنذ  ودقته.  وفضائه  بجماله 
العمودية وتطورت  بالطائرات  الهواية  ممارسة 
المهارات وتدرجت ألنواع مختلفة من الطائرات 
باألحجام واألنواع كافة، وأصبحت متمرساً في 
هذا المجال، وأشارك محبتي وشغفي  بالطيران 
يقاسمني  جعله  وأحاول  حمد،  الصغير  ولدي 
هذه الرياضة ليتعلم الكثير عن الطيران وأنواع 

الطائرات وعالم الفضاء بشكل عالم.  
والمهرجانات  البطوالت  وعن مشاركاته في 
الخاصة في عالم الطيران، قال: أنا من األشخاص 
المهتمين جداً بمتابعة الجديد في عالم الطيران، 
لهذا فأنا دائم المشاركة في البطوالت العالمية 
الالسلكية،  الطائرات  أنواع  أحدث  واقتناء 
وبسبب شغفي بعالم الطيران خصصت متحفاً 
مصغراً في البيت خاصاً بعالم الطيران متضمناً 
وكل  للطائرات  مصغرة  ونماذج  الطيران  كتب 
بعالم  عالقة  لها  التي  والمعدات  التفاصيل 

الطيران سواء القديمة منها أو الحديثة.
مكتوم  قال  الطائرات  تصميم  هواية  وعن 
الصبر  تتطلب  الهواية  هذه  المطروشي:  جمعة 
والدقة حيث إن تصميم طائرة أو تجربة حركة 
التدريب  من  وسنين  شهوراً  تتطلب  جديدة 
بسيط،  األمر  أن  يعتقد  فبعضهم  المكثف، 
بهذه  الشغوفين  من  واسعة  نجد شريحة  لهذا 
الرياضة يتوقفون في البداية، فالطائرات تسقط 
وتتحطم، وال يوجد أي ضمان لسالمة الطائرة، 
واهتمامك  وصبرك  بالطيران  خبرتك  سوى 

بالتفاصيل.
المطروشي:  قال  المستقبلية،  أحالمه  وعن 
خاص،  طيران  رخصة  على  بالحصول  أحلم 
وأن أنقل هذا الشغف ألوالدي، وأحلم بأن أكون 
األزرق  والفضاء  الطيران  لعالم  دائماً  مالصقاً 
والحياة التي تعتمد على التحليق والفن وصناعة 

الجمال.

المطروشي .. عاشق الطيران
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أصحاب الهمم

عبداهلل لطفي 
فنان يرسم لوحاته ومستقبله بإرادته

اإعداد: خالد الظنحاين

واقعه  يحاكي  إماراتي  رسام  لطفي  عبدالله 
المنفرد كونه من أصحاب الهمم، بصبر وذكاء، 
بدعم  الصعاب  من  الكثير  يتخطى  أن  استطاع 
والديه اللذين كانا السند والداعم له، حيث رسما 
له خطوات البداية، إيماناً منهما بموهبته وقدراته 
المبهرة، ليرسم هو لوحاته ومستقبله بإرادته. 
اهتمام  التي جسدت  المضيئة  النماذج  أحد  إنه 
تسلحت  حيث  ممنهجة،  خطط  وفق  األسرة، 
أسرته بالعزيمة واإلصرار، في تطوير مهاراته 

حتى أصبح فناناً مبدعاً ورياضياً متميزاً.
في  كان  عندما  لطفي  عبدالله  رحلة  بدأت 
الرابعة من عمره، حيث اكتشفت والدته موهبته 
في الرسم، وعملت على تشجيعه لتنمية إبداعاته، 
وهو أحد طالب »الناس الجميلين« من »مواهب«، 
المخصص  الربحي  غير  الفني  االستوديو 
يحلم  الذي  الطموح  والشاب  الهمم،  ألصحاب 
على  أعماله  ونشر  العالمية  إلى  بالوصول 
الشغف  من  عالياً  مستوى  يبدي  أوسع،  نطاق 
الفني الذي دفعه إلى تقديم الكثير من اللوحات 
في  تعرض  دائمة  قطعة  أبرزها  كانت  المعبرة، 
المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي، وهي من فئة 
“الديوراما” المستوحاة من فن »البوب«، يوضح 

من خاللها نبض الحياة اليومية في المدينة.
من  الرغم  على  الفتة  خطوات  عبدالله  حقق 
بالكالم،  ذاته  عن  التعبير  على  يقوى  ال  كونه 
وهو يعتمد أسلوب المخاطبة باأللوان والخطوط 
وقته  معظم  ويقضي  محيطه،  مع  تواصله  في 
بالقراءة،  نفسه  ليثقف  »جوجل«  على  بالبحث 
مع  للعب  يومه  من  فسحة  يخصص  حين  في 

أصدقائه على التطبيقات اإللكترونية.
نظم عبدالله خالل مسيرته الفنية التي تحدى 
فيها وضعه الصحي عدة معارض، نالت إعجاب 
النقاد والجمهور في أكثر من صرح حيوي في 

البالد، 
دبي  مركز  في  األول  الفردي  معرضه  منها 
على  نفذها  لوحة   100 وضمنه  العالمي  المالي 
بوصة(،   20  ×  20 الواحدة  )قياس  القماش 
وأظهر من خاللها إبداعاته التي تصور العيش 
ساعدته  إماراتي  لشاب  التوحد  اضطراب  مع 
طوال  وتمكن  روحه،  بلورة  على  موهبته 
فنية  خبرة  اكتساب  من  الماضية  السنوات 
الفتة، باإلضافة إلى معرضه الفردي الثاني في 
 116 وضم  نفسه،  بالمركز  كوادرو«  »غاليري 

لوحة فنية. 
كما عرضت أعماله في أحد متاجر »دبي مول«، 
وتواصل مع الفنان اإلسباني روبين سانشيز، 
استخدامه  تم  فني  في عمل  معاً  اشتركا  حيث 
في إحدى الحافالت. ومن إبداعاته األكثر إثارة 
لموقع  متر(   2  ×  2 )أبعادها  لوحة  للدهشة، 
»إكسبو دبي«، تشتمل على الكثير من التفاصيل 
تم  فوتوغرافية  صورة  وكأنها  لتبدو  الدقيقة، 
باحترافية  طيار  دون  من  طائرة  من  التقاطها 
عالية، وتظهر أعمال عبدالله باألبيض واألسود 
بشكل أساسي، وتعكس بعضها الثقافة اليابانية 
المستقاة من أعمال الفنان يايويي كوساما، مع 
على  خاللها  من  يضيء  التي  الخاصة  لمساته 

الحياة في دولة اإلمارات.
عند  عبدالله  بحقيقة  تعرف  الوالدة  تكن  لم 
عمر  في  إال  »التوحد«  بـ  مصاب  وأنه  والدته 
األطباء، ووضعت  على  4 سنوات، وتم عرضه 
مع  المساواة  فكانت  التعامل،  لكيفية  خطط  له 

أخوانه هي المبدأ األول.
وقد الحظت األم شغفه بفن الرسم والتلوين 

استقدمت  لذلك  واألسود،  األبيض  باللونين 
وبعد  مواهبه،  لصقل  المدربين  من  اثنين  له 
مشوار طويل أصبح عبدالله رساماً، على رأس 
الموهوبين في مركز مواهب بدبي، وهو العب 
الخاص،  لألولمبياد  الوطني  بالمنتخب  بولينغ 
من  افضل  بل  طبيعي  بشكل  حياته  ويمارس 
أسوياء كثر، إذ يقود سيارته بمهارة ويمارس 

فنه ورياضته بكل سهولة ويسر.
أما عالقة الفن بالرياضة فقد جسدها عبدالله 
ممارسته  من  مستوحاة  الفنية،  لوحاته  ضمن 
البولينغ  »أحب  يقول  حيث  فعلياً،  للرياضة 
أفوز  وأمارسه بصفة منتظمة واستمتع حينما 
»البولينغ  بقوله:  ويستطرد  اآلخرين«.  على 
ساعدتني في تقوية عضالت ذراعي، ما منحني 
لساعات  والنحت  باألقالم  اإلمساك  في  القوة 
أن  عليه  بالبولينغ  االستمتاع  يريد  من  طويلة، 
يتدرب كثيراً إن أراد منافستي، ومن لديه ميول 
إلى منزلي ويشاهد  يأتي  أن  أيضاً  فنية فعليه 
عشرات اللوحات الفنية، باإلضافة إلى مجموعة 

من األشكال التي صنعتها من الصلصال«.
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شخصيات

»كوفيد- 19« تحول إلى كارثة عالمية، ولكن 
كان يمكن أن يكون أسوأ من ذلك بكثير. جاء 
اإلنقاذ على يد العالم الصيني تشانغ يونغ تشن، 
SARS- لـ  جينوم  أول  نشر  فريقاً  قاد  الذي 
المجموعة  ظهور  من  قليلة  أيام  بعد   CoV-2
خالل  المحتمل  ومن  الحاالت،  من  األولى 
هذه  سمحت  البشر.  إلى  انتقالها  من  أسابيع 
بالبدء  العالم  أنحاء  جميع  في  للعلماء  البيانات 
في تطوير اختبارات للكشف عن الفيروس في 

 999 - خا�ص

وقت مبكر من شهر يناير 2020؛ ونتيجة لذلك، 
قامت الصين ودول أخرى بإغالق الفجوة بين 
ساعد  ما  مطرد،  بشكل  والتشخيص  العدوى 
على تسطيح المنحنى وإنقاذ عدد ال يحصى من 

األرواح في هذه العملية.
لفريق  المسبوقة  غير  السرعة  أصبحت 
األمراض  مراقبة  شبكة  بفضل  ممكنة  تشانغ 
غير العادية التي أنشأوها للكشف عن سالالت 

األنفلونزا الناشئة وفيروسات كورونا. 

انكب  الماضية،  القليلة  السنوات  في 
البروفيسور تشانغ يونغ تشن في العمل على 
تسلسل آالف الفيروسات غير المعروفة سابقاً. 
لكنه عرف على الفور أن هذا الفيروس كان سيئاً 

جداً. 
والنصف  الواحدة  إلى  تشير  الساعة  كانت 
ظهراً في الثالث من يناير حينما وصل صندوق 
البني  اللون  ذات  الباهتة  المباني  إلى  معدني 
الفاتح التي تضم مركز شنغهاي للصحة العامة 
اختبار  أنبوب  الصندوق  داخل  كان  السريرية. 
من  مسحات  على  يحتوي  الجاف  بالثلج  معبأ 
يجتاح  التهاب رئوي غريب  يعاني من  مريض 

مدينة ووهان وسط الصين. 
لتحليل  العمل  في  وفريقه  تشانغ  شرع 
التسلسل  تقنيات  أحدث  باستخدام  العينات 
وهي  الريبي،  النووي  للحمض  اإلنتاجية  عالية 
اللبنات الجينية الفيروسية، والتي تعمل بشكل 
مشابه لكيفية عمل الحمض النووي في البشر. 
بحلول الساعة الثانية صباحاً في الخامس من 
يناير، بعد الكد خالل ليلتين متتاليتين، رسموا 
أول جينوم كامل للفيروس الذي أصاب وفتك 
إلى اآلن بماليين الناس في جميع أنحاء العالم: 
سارس-كوف - 2. قال تشانغ لمجلة تايم في 
مقابلة حصرية: »لقد استغرق إنجاز المهمة منا 
أقل من 40 ساعة، ثم أدركت أن هذا الفيروس 
وثيق الصلة بالسارس، ربما بنسبة 80%. لذلك 

بالتأكيد، كان األمر خطيراً للغاية«.
يقول تشانغ: »إنه فور حصوله على الجينوم 
تشاو  بالدكتور  الفور  على  اتصل  مرة،  ألول 
سو، رئيس طب الجهاز التنفسي في مستشفى 
السريرية  البيانات  لطلب  المركزي،  ووهان 
للمريض المعني. يقول تشانغ: »لم أستطع أن 
أقول إن األمر أكثر خطورة من السارس، لكنني 
أخبرته أنه بالتأكيد أكثر خطورة من اإلنفلونزا 
أو إنفلونزا الطيور«. ثم اتصل بوزارة الصحة 
إلى  تحدث  إلى ووهان، حيث  الصينية وسافر 
كبار مسؤولي الصحة العامة على العشاء في 8 
يناير. »كان لديَّ حكمان: أوالً أنه فيروس شبيه 
بالسارس. ثانياً، أن الفيروس ينتقل عن طريق 
اقتراحان: أن  التنفسي. ولذا، كان لديَّ  الجهاز 
للحماية  الطارئة  العامة  اإلجراءات  بعض  نتخذ 
العيادات  على  يجب  أيًضا،  المرض؛  هذا  من 

العاِلم الذي فكك »كوفيد«
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تطوير عالجات مضادة للفيروسات«.
واستعد  إلى شنغهاي  تشانغ  عاد  ذلك،  بعد 
في  االجتماعات.  من  لمزيد  بكين  إلى  للسفر 
صباح يوم 11 يناير، كان على المدرج في مطار 
شنغهاي هونغ كياو عندما تلقى مكالمة هاتفية 
في  هولمز  إدوارد  البروفيسور  له،  زميل  من 
جامعة سيدني. بعد بضع دقائق، ربط تشانغ 
حزام األمان في مقعده استعداداً إلقالع الطائرة 
هولمز  طلب  ثم   - الهاتف  على  زال  ما  وكان 
للجمهور  الجينوم  خريطة  عن  باإلفراج  اإلذن 
إيدي  من  »طلبت  قائالً:  تشانغ  يتذكر  العلمي. 
قلت  »ثم  للتفكير«.  واحدة  دقيقة  يمنحني  أن 
موافق«. خالل الساعتين التاليتين، كان تشانغ 
على ارتفاع 35000 قدم، لكن منشور هولمز على 
صادمة  موجات  أرسل   Virological.org موقع 

عبر المجتمع العلمي العالمي.
من  الرغم  على  به  قام  خياراً  ذلك  كان  لقد 
في  األخذ  مع  الشخصية،  المخاطر  بعض 
للمعلومات  السياسية  الحساسية  االعتبار 

المحيطة بفيروس كورونا في ذلك الوقت.
إلى  تشانغ  فيه  وصل  الذي  الوقت  بحلول 
الرئيسة.  األخبار  بمثابة  اكتشافه  كان  بكين، 

للمطالبة  مختبره  على  المسؤولون  انقض 
من  يتمكنوا  لم  »ربما  تشانغ:  يقول  بتفسير. 
فهم كيفية حصولنا على تسلسل الجينوم بهذه 
جينومنا.  تماًما  يصدقوا  لم  »ربما  السرعة«. 
لذلك، أعتقد أنه من الطبيعي أن تقوم السلطات 

بفحص معملنا وبروتوكوالتنا«.
البالغ  تشانغ،  بالبروفيسور  اإلشادة  تمت 
مركز  في  يعمل  والذي  عاماً،   55 العمر  من 
شنغهاي للصحة العامة، لشجاعته ومهنيته من 
قبل وسائل اإلعالم الدولية، وتم إدراجه كواحد 
تايم  مجلة  في  مؤثرة  100 شخصية  أكثر  من 
خريطة  بنشر  قراره  ساعد  حيث  العام،  هذا 
األرواح  إنقاذ عدد ال يحصى من  الجينوم في 
للحصول  المستغرق  الوقت  تقليل  طريق  عن 

على التشخيص.
نيوز  تايم  لمجلة  تشانغ  البروفيسور  وقال 
الوطني  المركز  إلى  التسلسل  بتحميل  قام  إنه 
في  الحيوية  التكنولوجيا  لمعلومات  األمريكي 
الذي أكمل فيه هو  اليوم نفسه  5 يناير - في 
توقف  دون  من  العمل  بعد  التسلسل  وفريقه 

لمدة 40 ساعة تقريباً.
»أياماً  يتأخر  قد  المركز  إن  قالت  تايم  لكن 

قرر  لذلك  الطلب.  في  للنظر  أسابيع«  حتى  أو 
تشانغ بدالً من ذلك نشر النتائج على اإلنترنت 
إدوارد  البروفيسور  خالل  من  يناير،   11 في 
هولمز، زميل في جامعة سيدني، بسبب خطورة 

الموقف.
بعد حصوله على الجينوم، أشار البروفيسور 
 19 لكوفيد-  المسبب  الفيروس  أن  إلى  تشانغ 
التنفسية  )المتالزمة  سارس  فيروس  يشبه 
في  شخصاً   774 قتل  الذي  الوخيمة(،  الحادة 

جميع أنحاء العالم في عام 2003.
وقال لمجلة تايم: »كان لديَّ اقتراحان )لكبار 
مسؤولي الصحة العامة(: يجب أن نتخذ بعض 
هذا  من  للحماية  الطارئة  العامة  اإلجراءات 
المرض، كما يجب على العيادات تطوير عالجات 
مضادة للفيروسات«، وأخبر زميله أن فيروس 
سارس كوف- 2 كان بالتأكيد أكثر خطورة من 

إنفلونزا الطيور هـ5ن1. 
كبار  أحد  تشانغ،  البروفيسور  اكتشف 
في  فيروس   2000 من  أكثر  وفريقه  العلماء، 
نحو 10 سنوات، وفًقا ألخبار شنغهاي للعلوم 

والتكنولوجيا.
في  تعليمه  تلقى  الذي  تشانغ،  البروفيسور 
الطب  وجامعة  الزراعية  الصين  جنوب  جامعة 
الجنوبي ومعهد كونمينغ لعلم الحيوان، معروف 
جيداً بعمله الجاد. وقالت وكالة األنباء الصينية 
على  أسرته  لرؤية  منزله  إلى  يذهب  لم  إنه 
التي  الثالث  السنوات  طوال  األميال  آالف  بعد 
كما  كونمينغ.  في  الدكتوراه  فيها  يدرس  كان 
والعطالت  األسبوع  نهاية  عطالت  خالل  عمل 
إلى  وعاد  السنوية،  إجازته  وترك  الرسمية، 
العمل بعد أسبوع من خضوعه لعملية جراحية 
الغدة  ورم  لعالج  ساعات  ثماني  استمرت 

الدرقية في عام 2009.
شنغهاي  مركز  إلى  حالياً  تشانغ  انتقل 
الحيوية  العلوم  ومدرسة  السريرية  للصحة 
ومعهد العلوم الطبية الحيوية بجامعة فودان بعد 
أن عمل في المعهد الوطني لمكافحة األمراض 
المعدية والوقاية منها في الصين ألكثر من 20 
عاماً. يقوم تشانغ بأبحاث في األمراض المعدية 
التطوري.  األحياء  وعلم  الفيروسات  وعلم 
على  أساسي  بشكل  الحالية  مشاريعه  وتركز 
والتطور  الوراثة  وعلم  الفيروسات  اكتشاف 

والبيئة واألمراض المعدية الناشئة.
يتمتع البروفيسور تشانغ بمهارات وخبرات 
في البيولوجيا الجزيئية وعلم الوراثة والحمض 
والتسلسل  الخاليا  وزراعة  الريبي  النووي 
وتسلسل  الجينوم  وعلم  النووي  والحمض 

الحمض النووي
التنبؤ  مفتاح  يحمل  العلم  أن  تشانغ  يعتقد 
بتفشي الفيروس بدقة مماثلة لما نتوقع به اآلن 
لم  »إذا  تشانغ:  يقول  واألعاصير.  األعاصير 
تعاني  فسوف  المرض،  هذا  من  دروساً  نتعلم 

البشرية كثيراً«.
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د. �سمر �ل�سام�سي

عناق 
الفكرة

)قالت: أحببته بقوة وجرأة رجل، وأحبني بخوف امرأة ورحل(
تحتل العواطف مساحة كبيرة من قلب اإلنسان، بل تكاد تسيطر على القلب بأكمله، 
النسمات  فيه  وتداعب  قلبها  المشاعر  تأسر  عندما  المرأة  عند  تماماً  ذلك  ويتضح 
الباردة حجاب القلب المثخن باالعتياد، ويتكاثر طلع الشوق في بستان زهرها الذي 
جف على باب العمر من فعل اإلهمال، فهل يقع الرجل بالحب عندما تداعب مشاعره 
أنثى قد امتلك الحب قلبها فأصبح طيفه يطاردها في صحوها ونومها، وبعيداً عن 

اعتياد مفهوم العشرة.
ويراودنا التساؤل: هل يستطيع الرجل على غرار المرأة تدريب جوارحه وأحاسيسه 
ويطلق حبال المشاعر تمتد في صمت الهيام وانهمار الشوق؟ ألن المرأة إذا دب الحب 
قلبها فال تستطيع تلجيم قلبها فتعشق بقوة وجرأة الرجل، وتنقلب عواطفها لتترجم 
جمالً ملغومة بالشجن والشوق، وتنفجر ينابيع العواطف المحملة باألنين واللوعة، 
عجباً لتلك األنثى التي إذا عشقت الرجل عشقت فيه تفاصيله وأغمضت عينيها عن 

زالته وسقطاته.
وإذا كانت العاطفة تسيطر على حواس المرأة وجوارحها فليس هذا ضعفاً منها 
بل رقة ورهافة أحاسيس، بعيداً عن االرتباط العمري ومراحل السن المختلفة، وربما 
ونفسية،  وعلمية  عمقاً  أكثر  بمبررات  النساء  تفسرها  ألسباب  العمر  آلخر  تستمر 
المتجددين،  العشاق  محيا  على  جلياً  تظهر  التي  التجربة،  هذه  إلى  الرجل  فتجذب 
فتسطع لمعة عيونهم وتورد وجوههم بحثاً عن أمل ال يجب أن ينضب لحظة واحدة.
والتآمر  المخفية،  الحب  قصص  مع  التعاطف  إلى  البشرية  النفس  تدفعنا  وقد 
التحليالت  البعيدة عن  المؤيدة  والتعليقات  الولهان،  العاشق  المكشوف مع شجون 
التربوية أو تلك التي تقرأ األشياء من منظور شخصي. وقد يتساءل بعضهم لماذا 
تحب المرأة بقوة وجرأة الرجل بينما يحب الرجل بخوف المرأة وقد يرحل في بعض 

األحيان مسدالً الستار على قصة حب قهرت قلب عاشقة في صمت.
وهنا علينا أن نؤكد الفرق، بين الذي يلعب ويلهو بالعواطف، وليس محصوراً بحالة 
معينة بتعدد العالقات والتجارب، وبين الذي يعشق ويحب حقاً بعقله وقلبه، فالعاطفة 
قد تصحبها فرحة عارمة مليئة بالمشاعر، وقد يصحبها خذالن مدمر يفتك بمشاعر 
الرجل  وبقوة وجرأة  بكل جوارحها  أحبته  الخذالن من رجل  يقابلها  عندما  األنثى 

فشتان بين نصرة العاطفة وإخفاقها بالخذالن.

العاطفة والخذالن



 نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
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اْلَبْهَجْة الّرمادّية

قالوا..

بحور القوافي
إشراف: خالد الظنحاني

k.dhanhani@yahoo.com

عنها  يتوقف  أو  بالقراءة  يهتم  ال  الذي  الكاتب  إن 
التوقف  قرر  من  يشبه  عمله،  نجاح  حصده  بمجرد 
عن النمو، فللقراءة دور في صقل موهبة الكتابة. كما 
يجب القراءة في كل المجاالت األدبية بما فيها الترجمة 
وتاريخ اللغات العامية إلى جانب االطالع على ماليين 
الصور واألخبار ومشاهد الفيديو، لتساعده على إدراك 

ما يدور من حوله بموضوعية أكبر.

شعر: محمد السفياني

ــْرد ْوِســـَهـــاِدْي ــ ــَب ــ ــــــْوف ِواْل ــْي ِواْلَ ــ ــِدِت ــ ِمـــْن اْلـــَقـــاِصـــْي ِوْح

َمـــاِدْي ــْون الـــرِّ ـ ــلَّ ــْي ِســــَوى الـ ــاِمـ ـ ــْة أيَّ ــَج ــْه ــا َمـــِعـــْي ِمـــْن َب َمـ

ــر َمـــا ِيـــْســـِتـــْر ِحــــــَداِدْي ــب ــصَّ ــْي وَثـــــْوب ال ــ ــالِم ــ َمـــاَتـــْت أْح

ــاِدْي ــَنـ ِتـ ــْي  ــ ِل ِوْجـــِهـــْه  ــّل  ــ ِك ــْي  ــ ِف ــْي  ــِتـ ــْرِبـ وِغـ أُرْوح  َوْيــــن 

ِبــــالِدْي ــْن  ــ ِم ــْي  ــ ِل ِبــَقــى  ــا  َمـ ــالِدْي  ــ ــ ِب ــْي  ــ ِف ْو  أُرْوح  َوْيــــن 

َعـــــاِدْي آُكــــــْون  ــل  ــ الْجـ ــت  ــْيـ ــاَنـ َعـ ــْم  ــ َكـ ــن  ــ ــْدِرْيـ ــ َتـ ــْو  ــ َلـ آْه 

ِمــــــَداِدْي ِيـــْهـــَوى  ـــــــِزْن  اْلِ هــــَذا  َكــــْم  َتــــْدِرْيــــن  َلــــْو  وآه 

ــْي َتـــَعـــْبـــَهـــا ــ ــ ــا ِف ــَهـ ــْبـ ــَعـ ــْن َتـ ــ ــ ــْل ِجــــــُرْوِحــــــْي ِم ــ ــاِيـ ــ ــْك َشـ ــ ــ ــت ِل ــ ــْي ــ ِج

ــر وَحــــــاِضــــــْر َمـــــاِضـــــٍي ِفـــــــْي ِمـــْغـــِتـــِرْبـــَهـــا ــ ــاِضـ ــ َمـــــاِضـــــٍي َحـ

ــا ــ ــَه ــ ــَدْب ــ ــاْن ِحـــــْرَمـــــاِنـــــْي ِن ــ ــَي ــ ــْس ــ ــنِّ ــ ــا اْســــَتــــْوَدْعــــَتــــَهــــا ال ــ ــَم ــ ــلِّ ــ ِك

َلـــَهـــْبـــَهـــا ــْي  ــ ــِن ــ ــِوْي ــ ــْك ــ َي َزاْل  ــا  ــ َمـ ْوِخـــــْطـــــِوِتـــــْي  أُرْوح  َوْيـــــــن 

ــا ــ ــَه ــ ــَرْب ــ ــا ْوَغـــــْيـــــر ِرْيــــحــــه ِمــــــْن َع ــ ــَه ــ ــلْ ــ ــه ِمــــــْن أَه ــحـ ــْفـ ــر َنـ ــ ــْي ــ َغ

ــْي َخـــــــْوف ْوِعـــَتـــْبـــَهـــا ــ ــِن ــ ــاِح ــ ــَت ــ ــْج ــ ــا ِي ــ ــَه ــ ــاْق ــ ــَف ــ ِفــــــْي ِعـــــُيـــــْون اْش

ِكـــَتـــْبـــَهـــا ــه  ــ ــلّ ــ ال ــا  ــ َمـ ْلــــَفــــْرِحــــٍة  ــت  ــ ــَذْلـ ــ ِبـ ــْم  ــ ــ َك ْو  ــت  ــ ــَذْلـ ــ ِبـ ْوَكــــــــْم 

سلطان العميمي
رئيس اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات
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شعر: هاجر عمر - مصر
لسَت هنا..

لل�ساعر�ت فقط:

شعر: علي املهيري
مت فضيلة الصَّ

للمرة األولى أتى آذاُر
لسَت هنا..

وال وَقفْت
اِكَك اليوَم الحمامْة على شبَّ

للمرِة األولى وغارَك ال نبيَّ بِه
فتلَك المرُة األولى أجيُء

ولسَت تمنحني ابتسامْة
للمرِة األولى

أنا ما قلُت فيها
كلُّ عاٍم أنَت طيبُّ

كلُّ عاٍم في سالمْة
للمرِة األولى بال شمٍع

وال ورٍد
وال حتى مجرِد )طبطبْة(

العيُد هذا العاُم يا أبتي
له شكُل القتامْة

قْل لي
لمْن سأقولها؟

وألنَت أبعُد من بعيْد
ستمرُّ أيامي بدونَك

ال يزوُر البيَت عيْد
أبتي اطمئْن

أمي وإخواني بحزٍن
والحياُة بال جديْد
دتني وأنا كما عوَّ

جبٌل..
وينخُر حزُن أيامي عظامْه

أبدو كمثلَِك

ألُف طيبٍة
وأضحُك للجميِع

وبي صرامْة
َة وأواجُه الريَح العفيَّ

ال انحناَء
وال أخاُف

فأنَت قد علمتني كيَف الكرامْة
قْل لي بربَك كيف حالَك ؟

هْل تراني؟
أنَت أوصيَت الفراشَة

أْن تظلَّ بغرفتي؟
مازلَت أطيَب طيٍب

مازلَت ترسُل لي عالمْة
اليوَم عيدَك

هْل لديَك بجنِة الرحمِن عيٌد؟

ــْن؟ ــ ِمـ ــى  ــ ــلَ ــ َع ــْب  ــ ــ ــَض ــ ــ َواْغ ــْن  ــ ــ ِم أَداِرْي  اْدِرْي  ــا  ــ َمـ

ــْه ْبـــــَوْقـــــت َمـــــا ُهـــــــْو ِبــــآِمــــْن ــ ــلِ ــ ــْي ــ ــِض ــ َصــــْمــــِتــــْي ِف

ــْي اْلـــــَكـــــون ِلـــلْـــِعـــمـــر َضــــاِمــــْن ــ ــ ــْه أَحــــــــْد ِفـ ــ ــ َمـــــا ِبـ

َتـــــآِمـــــْن ــا  ــ ــاَهـ ــ ــَضـ ــ ــِقـ ــ ْبـ ـــــى  الـــــلَّ اْلــــــِقــــــلُــــــْوب  وال 

ــْن ــ ــ ــَراَمـ ــ ــ ــا َكــــــــّم ِمــــــــْن َعـــــْيـــــِنـــــْي ِقـــــــلُـــــــْوٍب َتـ ــ ــ َيـ

ــْن ــ ــاَم ــ ــَع ــ ــي َعـــــــْن ِخــــَطــــاَيــــا َت ــ ــْوِنـ ــ ــُيـ ــ وَيـــــــا َكـــــــْم ِعـ

ــْن ــ ــاَمـ ــ ــَسـ ــ ِتـ ِنـــــــُفـــــــوٍس  ِفـــــــــْي  إالَّ  ْي  ِودِّ َمـــــــا 

ااْلَْصــــــــَحــــــــاْب ــض  ــ ــْعـ ــ َبـ َيــــــا  ِمــــــــْن  ــــــْي  أَمــــــشِّ اْدِرْي  وَمــــــــا 

ااْلَْبــــــــــــــَواْب ــف  ــ ــلْـ ــ َخـ ِحـــــَصـــــْل  ِوْش  اْدِرْي  ـــــــــْي  انِّ َرْغـــــــــم 

ْب َغـــــــــــالَّ َبــــــــْيــــــــُكــــــــْون  َداْم  َلـــــــــــْو  ـــــــــَطـــــــــا  اْلِ وال 

ْحــــــَســــــاْب ــــــــِســــــــْب  ِتْ ال  ْو  ــــــــاِرْحــــــــَهــــــــا  ِلَ َتــــــْغــــــِفــــــْر 

وَيـــــــــا َكـــــــــّم َطــــــــاَحــــــــْوا َنــــــــــاٍس أْحـــــِســـــْبـــــُهـــــْم أْحــــــَبــــــاْب

ـــــــَطـــــــاَيـــــــا ِمـــــــــْن ِفــــــِعــــــْل َنـــــــــــاٍس أْغــــــــــــَراْب وَلــــــْيــــــت اْلِ

َمــــــْن َطـــــــاْب ــا ِكـــــــــْل َشـــــــــّي ِفـــــــــْي َهــــــالــــــزِّ ــ ــَهـ ــ ــَبـ ــ ــْيـ ــ ِمـــــــــْن ِطـ

والمالئكُة الكراُم
تطوُف حولَك

كنَت تعشُق من يدي الحلوى
فهْل أعطوَك من حلواَي؟

قْل لي
؟ ترتدي جلبابك البنيَّ

تمشي في وسامْة؟
حرفي هديُتَك األخيرُة

يا أبي
عيٌد سعيٌد

رغَم أني لْن أراَك
فهل يجيُء إلىَّ صوُتَك هاتًفا

لتقوم في قلبي القيامْة.
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بحور القوافيبحور القوافي

أعالم عربية
أحمد محمد عبيد

أحمد محمد عبيد، باحث وأديب إماراتي من مواليد دبا في 1967. حاصل على 
العربي من  األدب  اإلمارات، وماجستير  العربية من جامعة  اللغة  بكالوريوس 
جامعة عين شمس، وهو عضو في اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات، وحاصل على 
جائزة الشارقة للشعر العربي 2016. هو ابن مدينة دبا العريقة، والذي قدم من 
البحوث والدراسات ما أضاف لمكتبة وأرشيف دولة اإلمارات العربية المتحدة 
باحتوائها  إصداراته  تتسم  إذ  محكمة،  ذاكرة  لتكون  والثمين،  الكثير  الشيء 
على اإلجابات الشافية، كما ال يخفى ما لشعره المتفرد ولغته األنيقة من إبداع 
جميل.. وال نبالغ إن قلنا إن الحديث عن شخصية بحجم أحمد عبيد، األديب 
والشاعر، أشبه ما يكون بسفٍر شيِّق بين كتبه البحثية التي طرح من خاللها 
عناوين منافسة، وكذلك أشعاره وثقافته الشاسعة المتعلقة بالحياة واإلنسان 
وتراثه العميق، والتي يستعين بها في كتابة أبحاثه القائمة على التوثيق، بحيث 
يكون باحثاً متجلبباً بجلباب الشعر الذي يضفي على الكتابة ألقاً وإبداعاً، ويلقي 

فيه روحاً من الرقي األدبي.. 
تسكن القصيدة عند الشاعر عبيد على ضفاف الروح وذلك لما تتصف به 
قصائده من اإلحساس المرهف الذي يستحوذ على مقامات الشجن وألنه من 
الشعراء اإلماراتيين المبدعين في القصيدة الكالسيكية يبقى أحمد محمد عبيد 
بنتاجهم  الذين ظهروا  المحدثين  في نهجه عن كثير من شعراء جيله  مختلفاً 
الشعري حيث بقى مميزاً في نتاجه من الهزيع األول وذلك عندما أصدر باكورة 
أشعاره األولى )شموع وقناديل( عام 1992 وتاله ديوان »مع الليل« عام 1993م 
وديوان »عاشق في زمن الغربة« عام 1995 وديوان »من أغاني العاشق القديم« 
1998 و»بقايا كلمات 2002« و»آخر القوافل« 2004 و»رؤى نابضة« 2005 وديوان 
»همسات على أعتاب الروح«، والذي صدر عام 2007 وقد تنقل أحمد عبيد بين 

ديوان وآخر كتنقل الفراشة من روض إلى روض حيث كان لتجربته الشعرية 
لم  إنه  اللثام، حيث  عنها  أزاح  وأخرى  تجربة  بين  ما  المضمون  في  اختالف 
يقف عند باب الغزل بل كانت للوطنيات والعروبيات كثير القصائد ذات البعد 
اإلنساني والحس العربي والقومي بل تعدى ذلك إهداءاته لكثير من الشعراء 

الكبار واألدباء في الوطن العربي والذي ذكرهم في قصائده.

حلم
لقد مررِت بحلمي حلوَة األلِق 

..كنبِض نوٍر تراءى لحظَة الشفِق
واْنسبِت بين جفوني مثل شاردٍة

..من الحروف التي تاهت على ورقي
كم انتظرتِك حلماً سوف يعبر بي

..إلى الجمال، وكم عانيُت من أرقي
كم انتظرتِك أحالماً مبددًة..

تأتي وترحل مثل الريح في طرقي
حتى أتيِت ومّر الُْحلْم مرتجفاً..

واغرورقت لغتي في دمع مختنِق
وصرُت أهذي بما روحي قد اختزنْت..

من األماني التي جالْت مع الغْسِق
حتى رقصِت على جفنّي حافيًة..

وانسبِْت مدنفًة وازددُت في غرقي
الجفن يرجف رقراقاً ومضطرباً..

والروح تهذي على ما سال من عرقي
وأنِت تغوين أشواقي بما ارتشفت..

منّي خالياك في دّوامة العبَْق
حتى َدنا الفجر واألرواح قد خدرت..

بما انسجمنا وما عشناه من نزِق

أدب عالمي 
دنز سميث

منيسوتا  بوالية  بول  سنت  مواليد  من  أمريكي  شاعر  سميث  دنز 
مع  أسس  ماديسن.  وسكونسن-  جامعة  في  تعليمه  تلقى  األمريكية، 
شعراء آخرين ما أسموه »جماعة الضوضاء الداكنة« وشارك في عدة 
مسابقات »سالم  الشعر«، رشح مرتين لنهائيات هذه المسابقات الدولية 
وفاز في إحداها بالمركز الثاني في عام 2016. له ثالث مجموعات شعرية 
»أدخل يا فتى«، وقد فازت بجائزة المبدا األدبية لعام 2014 و»ال  هي 
في  الوطني  الكتاب  لجائزة  األخيرة  للقائمة  ورشحت  موتى«  تسمونا 
عام 2017 ثم فازت بجائزة »فوروورد« ألفضل مجموعة شعرية لعام 
2018 و»صديق« 2020 فضالً عن كتيبين آخرين فاز أحدهما بجائزة باتن 

الشعرية لعام 2015.

ليست مرثية لمايك براون )ترجمة صالح الزبيدي(

سئمت من كتابة هذه القصيدة
لكن هاتوا الفتى. 

اسمه الجديد جسده القديم ذاته. شيء عادي اسود ميت. 
هاتوه وسوف نقيم الحداد

حتى ننسى ما الذي نقيم الحداد عليه
أوليس ذلك ما يعنيه أن تكون أسود؟

ليس االبتهاج بذلك، ولكن الشعور الذي ينتابك 
حين تنظر إلى طفلك، 

تدير رأسك،
ثم، بف، لم يعد هناك طفل.

ذلك الشعور. ذلك هو األسود.
تأملوا: 

مرة اختطفت فتاة بيضاء فكانت حرب طروادة.
بعد ذلك، عند نهاية صف األبنية، أطلقت النيران على طروادة

وكان ذلك يوم الثالثاء. 
أال نستحق مدينة من الرماد؟ 

ألف سفينة تنطلق ألنهم يفتقدوننا؟
دائما، شيء ما يستحق الحرق.

وهو ليس الشيء الصحيح هذه األيام مطلقاً.
أطالب بحرب الستعادة الفتى الميت

وال يهم ما اسمه هذه المرة.
إنني أطالب بأغنية على األقل. أغنية ستفي بالغرض.

انظروا إلى ما صنع الرب.
فوق ميزوري دخان جميل.
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هب ريح

»عندما ننظر إىل املستقبل بتفاؤل، فذلك ألننا - بفضل الله - وضعنا ثقتنا يف 
أبنائنا الطلبة، ويف قدرتهم عىل تحقيق طموحات الوطن، فهم ذخرنا ورصيدنا 

واستثامرنا للمستقبل«.

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة

 اأمثال �سعبية:

- ايقط خيط وخيط
الذي في غير وعيه، وال يحسن الكالم وال  ايقط: يرمي يقال للشخص 

يخطئ فيما يريد أن يوصله.

- العنز ما تشوف ذيلها 
يقال هذا المثل لإلنسان الذي ال يرى عيوبه وال يصدق بها ولكنه يرى 

عيوب الناس وال يكتمها بل يعظمها
- انفخ يا شريم قال برطم ما هست 

أن  المثل  ويعني  المشقوقة،  الشفة  صاحب  الشريم:  الشفة،  البرطم: 
صاحب الشفاه المشقوقة ال يستطيع النفخ، ويضرب هذا المثل بالشخص 

الذي يتمنى شيئاً وال يصله بسبب العقبات.

كلمة ومعنى:
َعّبل

قال الشاعر عبدالعزيز بن دخين يخاطب ريح المطلعي:
يا لمطلعي ما َعبَّلك َحد

       م الدار يوم انك ْتهبين
قالت بلى ِعبِّلت وانشد

        وآسال عن محمل بن دخين
ومعنى البيتين أن الشاعر يسأل ربح المطلعي إن كان َعبَّلَها أحد، يعني 
من يحب وهي تهب من الدار، أي من بلده، وكان مسافراً على مركب له كبير 
فقالت الريح: بلى ُعبَّلت وأنا أنشد أي أسأل عن محمل، أي مركب بن دخين، 
وقاله َعبَّلك وِعبِّلت هنا بمعنى ُكلّفت بالسؤال أو بعمل، وهذا معنى عند أهل 
اإلمارات لهذه الكلمة وهي فصيحة األصل، حيث جاء في اللسان: »وما َعبَلََك 
أي ما شغلك وحبسك«. وَعبّل عند أهل اإلمارات فيها معنى االشتغال بأمر 
ُكلفت به وفيه تشديد، فاإلنسان إذا َعبَّل فالنا، أي شغله بأمر ما بشيء من 
التشديد قد يصل إلى حد اإلجهاد. وذلك معنى يستفاد من أصل الكلمة في 
لغة العرب التي من معانيها واشتقاقاتها الضخامة في األشياء والثقل، لذلك 

جاء في مقاييس اللغة البن فارس.
العين والباء والالم أصل صحيح يدل على ضخم وامتداد وشدة، من ذلك 

العبل من األجسام، وهو الضخم تقول: عبل يعبل عبالة. قيل:

خبطناهم بكل أرح ألم
           كمرضاح النوى َعبْل وقاح

ـ من كتاب »النبطي الفصيح« لسالم الزمر

كنايات مالحية:
إعط دامن

الدامن: الزاوية السفلى من الشراع والتي تقع في جهة مؤخرة السفينة 
ودامان في اللغة الفارسية تعني طرق الشيء. 

إن إعطاء دامن للشراع هو إعطاء مزيد من الفسحة المتالء الشراع بالهواء 
أو تضرب  والمتسع  الفسحة  والكنية تضرب إلعطاء  يزيد في سرعته.  ما 

لزيادة السرعة. 
أطووا حبالكم

في المساء وقبل حلول الظالم يطلب النواخذة من البحارة أن ينهوا العمل 
وذلك بقولهم: )اطووا حبالكم( فيصعد الغاصة إلى السفينة معلنين انتهاء 
أخرى، وهي  كنية  منه  قريب  وهناك  ذلك،  ولهذا يضرب  اليوم،  ذلك  عمل 

قولهم: »طوى حبله«، أي انتهت حياته، بمعنى توفاه الله.

مفردات إماراتية
يبري )من أطيب أنواع النخيل(، يعل )الجعل(، يليالن )من التوابل(، يقط 
)اللبن المجفف(، يعده )دواء شعبي(، يهبّّي ويَعقّب )يخسأ وينكفىء(، َيَهد 
أعلى  يامعه )منطقة  الكابوس(، ياب )جلب(،  أي  ياثوم )جاثوم  )مرض(، 
الظهر(، ياي )تعال إلى هنا، وييت أي حضرت وعدت(، يصاهل )يزغرد، 
)يبغي  يبا  المزمار(،  والصّواية  )يصّفر  يصاوي  النساء(،  أمور  من  وهي 

ويريد(، يبيره )خاتم تضعه المرأة في إبهام القدم(، يتيدد )يتوضأ(. 
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الكلمة و الظل

حسن شريف، فنان إماراتي معاصر، يعد من أول 
أسسوا  الذين  والعرب،  اإلماراتيين  الفنانين  وأبرز 
 1951 عام  ولد  المفاهيمي،  الفن  في  الفتة  تجربة 
في دبي، ولعب دوراً فاعالً في الساحة التشكيلية 
باإلمارات حيث أسهم في تأسيس جمعية اإلمارات 
للفنون الجميلة، وورشة الفن التشكيلي في مسرح 
الشباب للفنون بدبي. كما ُعرضت أعماله دولياً في 

كوبا وهولندا ومصر وألمانيا. 
كانت رسومات شريف الكاريكاتورية المنشورة 
في الصحف والمجالت في فترة السبعينيات تعكس 
الوقت،  ذلك  األوسط  الشرق  في  السياسي  المناخ 
وخصوصاً التوسع العمراني السريع الذي شهدته 
 1973 لكن مع سفره في  تأسيسها.  منذ  اإلمارات 
الفنية  رؤيته  تجديد  في  يطمح  جعلته  لبريطانيا، 

وفكره الفني المنطلق من محيط جديد.
التحق شريف بكلية بايام شو للفنون )جزء من 

حتقيق: خالد الظنحاين

سنترال سانت مارتينز( عام 1980، وتأثر بأعمال 
التجريدي  الفن  قسم  رئيس  جيلز،  تام  الفنان 
والتجريبي في الكلية آنذاك. وأدى ذلك االهتمام الى 
بالحركة  واهتمامه  لشريف  اإلبداعي  الفكر  تبلور 
المفاهيمية الفنية التي رأى فيها التعبيَر األقرب عن 
داخله. وفي بداية ثمانينيات القرن الماضي، شكلت 
وللفنانيَن  للمتلقين  صدمة  شريف  الفنان  أعمال 
أخرى  أجزاء  في  المفاهيمي  الفن  أن  ذلك  أيضاً. 
العربية  المنطقة  في  أما  كان مستوعباً،  العالم  من 
المالعق  ُقدمت  أن  يسبق  فلم  خاصة  والخليجية 

والحبال والُعلب الصدئة كعمل فني. 
شريف  حسن  أسهم   ،1984 عام  تخرجه  وبعد 
التشكيلي  الفن  أجواء  في  جديدة  روح  بث  في 
بين األجيال الجديدة في اإلمارات، فقام بتأسيس 
الشباب في دبي، كملتقى  الفن في مسرح  مرسم 
فني وفكري للفنانين والمفكرين في الفن الحديث، 

كما أسهم أيضاً بتأسيس جمعية اإلمارات للفنون 
المفاهيمي،  للفن  »الخمسة«  ومجموعة  الجميلة، 
أحمد  ومحمد  كاظم،  محمد  من  كالً  والتي شملت 

إبراهيم، وعبد الله السعدي، وحسين شريف.

أب روحي
يعتبر حسن شريف أباً روحياً في مجال الفنون 
الطليعة  فنون  في  انغمس  اإلمارات،  في  البصرية 
المفاهيمي  الفن  على  طويالً  واشتغل  بعدها،  وما 
في  آلخر،  حين  من  يتردد،  لم  لكنه  التركيب،  أو 
مغادرة هذه االتجاهات والعودة إلى أدوات وأشكال 
كالواقعيّة،  باقتدار،  مارسها  التي  التقليدّية  التعبير 
واالنطباعيّة وغيرها. وبخط مواٍز لتجربته العملية، 
مئات  فسطر  النظرّية،  الفن  علوم  على  اشتغل 
المعاصر،  الفن  وشجون  شؤون  حول  المقاالت 
وأصدر مجموعة من الكتب منها: الفن الجديد، آالت 

حسن شريف.. فيلسوف الفن المعاصر
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حادة لصنع الفن، مفهوم الفن، وكتاب )الخمسة(. 
مرت تجربته الفنيّة بمراحل مختلفة االتجاهات، إلى 
أنهى  الذي  المفاهيمي  الفن  عوالم  إلى  أن وصلت 
في آفاقه مسيرته الفنيّة الطويلة والمتشعبة. اعتقد 
الفنان شريف أن للفن أكثر من دور يمكنه أن يلعبه 
الحوار  كوصل  المعاصر،  اإلماراتي  المجتمع  في 
بالوعي المجتمعي، وخلق قصة إنسان هذا المكان، 
في هذا الزمان واألزمنة القادمة. وهذا األمر ال يتم 
الفن  الفنان في محترفه وإنتاج  من خالل جلوس 
فقط، بل عليه االحتكاك بالمجتمع، وإقامة الندوات، 

وإنشاء المراسم، وإقامة الدورات والورش الفنيّة.
إلى  أعماله  خالل  من  شريف  الفنان  يهدف  لم 
اإلثارة االنفعاليّة، واالسترسال العاطفي، أو النزعة 
قال:  كما  إنه  عاطفياً.  الواقع  ومشاهدة  فهم  إلى 
للماضي،  الرومانسي  الحنين  عن  تماماً  »أبتعد 
وقت  لديه  فليس  الطفولة.  ذكريات  واسترداد 
النتظار اإللهام أو العوامل المثيرة، الملهمة إلنتاج 

العمل الفني، إنه يقّدر متى وأين وكيف ينتج«.
استخدم الفنان شريف في تنفيذ أعماله عناصر 
مصنّعة من المعادن والبالستيك والزجاج والورق 
والقماش، أو مصنّعة من خامات طبيعيّة كاألخشاب 
والنباتات المختلفة، إضافة إلى الخردة، وهي أعمال 
صورة  في  ُتجّمد  ثم  العرض،  أمكنة  في  ُتشّكل 
ضوئيّة، أو فيلم فيديو، ألنه يصعب إعادة تشكيلها 
مرة أخرى، بالتكوين واإليحاء نفسيهما، لكثرة ما 
مئات  إلى  تصل  قد  متحركة،  عناصر  من  تضم 

وأحياناً آالف القطع!

تهكمّية ناقدة
فهم  متلقيها،  على  تصعب  الفنية  أعماله  كانت 
شروح  على  االتكاء  دون  من  ومراميها،  أهدافها 
والمرامي  واألهداف  لها.  الفنان  وتوضيحات 
ناقدة  »تهكميّة  قال،  كما  شريف،  الفنان  ألعمال 
للمجتمع االستهالكي، بشكل غير مباشر«. فأعماله 
تحاكي الواقع الملفق والمزيف وغير الجدير بالثقة. 
لهذا كله، يتعمد استنهاض أعماله في فضاء كاذب، 
ليست  بأنها  أقر  وقد  اصطناعي،  متكلّف،  مزيف 
لحل  اقتراحات  وال  مطروحة،  أسئلة  عن  أجوبة 
مشكالت وهموم البشرّية، وإنما من خاللها وبها، 
يرمم داخله، ويرمم ذهنه، ويؤكد نظرته ومفهومه 
ورؤيته، لمهام ووظائف الفن في الزمن الحاضر، 
بعيداً عن النزعات الرومانسيّة صوب الماضي، بغية 
إلقاء القبض على ذكريات الطفولة واسترجاعها، أو 
الطقس  وترتيب  اإللهام،  العواطف.وانتظار  إثارة 
المناسب لإلبداع. هذه أشياء أصبحت من الماضي 
للبحث في هذه  الوقت  لديه  الذي ال يعنيه، وليس 
بشكل  وُيقّدر  يعرف،  لكونه  مجتمعة،  األمور 
قصدي، متى ُينتج الفن، وأين ينتجه، وكيف ينتجه، 
يؤكد شريف، هو شيء مصنوع،  كما  الفن،  وهذا 

عقيم، عديم الجدوى، عديم المهارة، ذاتي البوح!

عالمية شريف
عرضت أعمال الفنان حسن شريف في معرض 
تجارب  شريف:  »حسن  عنوان  حمل  استعادي 
كاثرين  تقييم  من  وكان   )2011  –  1979( وأشياء 

بأبوظبي  الحصن  قصر  في  كاظم،  ومحمد  ديفيد 
العديد  حياته  خالل  شريف  أقام  كما   .2011 عام 
من  والدولي  المحلي  الصعيد  على  المعارض  من 
 ،)2016( المعاصر،  للفن  العربي  المتحف  ضمنها: 
كتاب آسيا، مسرح آسيا المركزي للثقافة، غوانجو، 
لدولة  الوطني  الجناح   ،)2016( الجنوبية  كوريا 
 do  ،56 فينسيا  بينالي  المتحدة،  العربية  اإلمارات 
)2015(؛  للفنون  الشارقة  مؤسسة  بالعربي،   it
ريو  في  الحديث  الفن  متحف  )كوربو(،  أرتيفيدو 
أوني هيستوير-آرت )تاريخ  دي جانيرو )2014( 
القرن  ثمانينيات  منذ  والتصميم  العمارة  الفن(، 
بومبيدو،  جورج  مركز  اآلن،  وحتى  الماضي 
المتحف  آخر«،  مكان  وفي  »هنا   ،)2014( باريس 
الجديد، نيويورك )2014(؛ بينالي سيدني )2012(، 
»النظم واألنماط«، المركز الدولي للفنون التشكيلية، 
ليوبليانا، سلوفينيا )2012(؛ »مداخل«، منصة أداك 
للفنون البصرية، بينالي البندقية 53 )2009(، »لغة 
 ،)2005( ألمانيا  بون،  الصحراء«، متحف كونست، 
آخن،  للفنون،  العالمي  لودفيغ  منتدى  »الخمسة«، 
العالم  في  المعاصرة  »الفنون   ،)2002( ألمانيا 
»الفن   ،)2000( عّمان  الفنون،  دارة  العربي«، 
معهد  المتحدة«،  العربية  اإلمارات  في  المعاصر 
متحف  و»الستة«،   )1998( باريس  العربي،  العالم 
الشارقة للفنون )1996(. إضافة إلى ذلك، عرضت 
أعمال شريف في ثماني دورات من بينالي الشارقة 
اليوم قارة أوروبا  منذ عام 1993. وتجوب أعماله 
حطت  حيث   ،2021 وأوائل   2020 عام  مدار  على 
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الكلمة و الظل

كونستال  غاليري  إلى  برلين، وصوالً  في  رحالها 
في مالمو السويدية من 18 سبتمبر/ أيلول 2020 

إلى 14 يناير/ كانون الثاني 2021.
تجربة  عليها  نهضت  التي  المنصات  هي  هذه 
في  عالمنا  عن  رحل  الذي  شريف  حسن  الفنان 
الثامن عشر من سبتمبر عام 2016، عن عمر يناهز 
رحيله  على  الرابعة  الذكرى  وبمناسبة  عاماً..   64
التقت »999« بعدد من أصدقائه وتالميذه للحديث 
شريف  الفنان  مع  ومواقفهم  انطباعاتهم  حول 

بهدف إلقاء الضوء على تجربته الرائدة.

خربشات ذكية
أحد  يعد  الذي  خزام،  عادل  واألديب  الشاعر 
عالقته  عن  تحدث  المقربين،  شريف  أصدقاء 
المتميزة مع الفنان الراحل حسن شريف ورحلته 
اإلنسانية التي لم تنفصل عن الجانب الفني، حيث 
واألدب  الفن  بين  ما  متنوعة  حياته  لحظات  كانت 

والشعر والفلسفة الوجودية.
دخوله  منذ  الراحل  حياة  خزام  واستذكر 
زمالئه،  عن  متأخراً  العاشرة،  سن  في  المدرسة 
ما شكل لديه تحدياً كبيراً في تجاوز العقبات التي 
كانت تعترضه في الحياة، كما تميز منذ صغره بما 
مدرسيه  أنظار  لفتت  إبداعية  رسومات  من  يخطه 
بفضل ما كان يتمتع به ذاك الطفل حينها من حس 
فني وإبداعي متفرد.  وذكر أن شريف توجه في 
بداية الطريق إلى رسم الكاريكاتير وكان لديه مئات 
األعمال التي تتناول بشكل ساخر مختلف مفاصل 
وكانت  والسياسية،  واالجتماعية  الثقافية  الحياة 
بين  المحلية، ونشر  رسوماته تنشر في الصحف 
عامي 1970 و1979، ما يقارب من ألفي كاريكاتير. 

في  ثورة  أحدث  شريف  أن  إلى  خزام  وأشار 
مفهوم الفنون البصرية بعد عودته من الدراسة في 
بريطانيا، حيث حرص على دعم موهبته بالدراسة 
ومنذ  مختلفة،  مدارس  على  واالطالع  األكاديمية 
معارضة  ولقي  التقاليد،  كسر  على  دأب  عودته 
شديدة من النقاد والمهتمين بمن فيهم المشتغلون 
وابتعد  الجاهزة  القوالب  على  تمّرد  ألنه  الفن،  في 
النمطية.  بصورته  التقليدي  الفن  ممارسات  عن 
فلسفية  تأثيرات  من  نابعة  لوحاته  وأصبحت 
وشعرية، كما قام بتأسيس مرسم الفن في مسرح 
للفنانين  وفكري  فني  كملتقى  دبي،  في  الشباب 

والمفكرين في الفن الحديث.
فترة  في  الشريف  واجه  خزام:  ويتابع 
التسعينيات، تهميشاً من بعض المؤسسات الثقافية، 
وعدم ترشيحه ضمن المشاركات الخارجية، ولكن 
سرعان ما خرجت أعمال الفنان حسن إلى العالم، 
الفنية  لألعمال  العالم،  متاحف  كبرى  واستقطابها 
الفنانين  أسماء  من  فأصبح  أنتجها،  التي  المهمة 
الشهرة  تأخذه  ولم  الفنية،  الساحة  على  المهمين 
عن أصدقائه ومحيطه المجتمعي. مؤكداً أن الراحل 
النحت  الفجوة ما بين  الكبير كان يعمل على ملء 
والتصوير التقليدي، وكان دائم البحث عن الفكرة 
التي أنجزها، وكان يدعم أعماله  أعماله  في جميع 
للجمهور  تفّسر  ومقاالت  بدراسات  اإلبداعية 

العمل  هذا  اختيار  وراء  الكامن  السبب  والمهتمين 
أو ذاك، والرسالة التي ينوي توصيلها من خالله.

آالت حادة
بدورها أشارت الشاعرة والمخرجة السينمائية 
الفنان  مع  تجربتها  إلى  الغانم  نجوم  اإلماراتية 
به  عالقتها  بدأت  التي  شريف،  حسن  الراحل 
من  عودته  وبعد  الماضي،  القرن  ثمانينيات  في 
بريطانيا، عمل على تغيير الحركة التشكيلية، إضافة 
وأضافت:  الفنية.   للحركة  بالترجمة  انشغاله  إلى 
لحسن شريف قيمة إبداعية خاصة ومهمة في عالم 
التشكيل، وكان له تأثير واضح في الفن، حيث بدا 
فكرة  جاءت  هنا  ومن  بذاتها،  قائمة  فنية  مدرسة 
إخراج فيلم متكامل عن هذا الفنان، وتقديمي لهذا 
منتمية  أو  شاعرة  كوني  من  نابعاً  يكن  لم  الفيلم 
إلى عالم التشكيل، وإنما حرصاً على توثيق اإلرث 
الذي تركه الفنان الراحل للذاكرة اإلماراتية، وأعتقد 
من  جزءاً  لمنح حسن  محاولة  يعد  العمل  هذا  أن 
حقه علينا وعلى الفن، ال سيما أن له قيمة وفضالً 
عن  فضالً  بأسرها،  المنطقة  في  قوياً  وحضوراً 

كونه شخصية دولية على الساحة الفنية.
من  عوالمه،  أبواب  طرقت  الغانم:  وأوضحت 
التشكيلي  إرثه  لتوثيق  حادة«  »آالت  فيلمي  خالل 
واإلنساني والفكري، وحياته لحظة بلحظة، ورصد 
الفيلم ترك  العمل، وحاولت في  جوالته في موقع 
بنفسه  ليروي  شريف  لحسن  كاملة  المساحة 
حكايته مع الفن، ويطرح رؤيته الذاتية فيما يتعلق 
بالفلسفة واألدب والموسيقى واألصدقاء والعالقات 
والتحديات وطقوس عمله عالوة على تسليط الضوء 
على مشروعه الفني القائم على الشكل المفاهيمي. 
ثالث  قبل  الفيلم  هذا  صنع  أريد  »كنت  وتتابع: 
اتفقت  متردداً..  كان  لكنه  أربع،  ربما  أو  سنوات 
الصوتية«.  المقابالت  في  األقل  على  نبدأ  أن  معه 
وبدأنا. وفي أثناء التسجيل بدأ يتحمس لألمر لكن 
عندما خضنا في التفاصيل وشرحت له كيف نريد 

بالتردد، وبعد مرور  أن نتناول الفيلم، شعر قليالً 
بعض الوقت وجدته يتصل بي ويدعوني الستكمال 
الفيلم. أعتقد أنه عندما علم أنه مريض أراد االنتهاء 
من الفيلم الذي بدأناه قبل فترة، وقال: »دعينا نبدأ«.

معلم ومرٍب
أحد  يعتبر  الذي  الواحد  عبد  خليل  الفنان  أما 
استعرض  شريف  حسن  الراحل  الفنان  تالميذ 
في  يديه،  على  تتلمذ  وكيف  الراحل  مع  تجربته 
أساسيات  إتقان  و  الصامتة،  الطبيعة  رسم  تعلم 
العمل الفني التي بدأت بتعلم الرسم بقلم الرصاص 

واالنتقال الى التلوين بمراحل الحقة.
يوجهنا  شريف  الفنان  كان  الواحد:  عبد  وقال 
نحو األعمال الفنية القوية بصرياً، ويصوب األخطاء 
الحر،  المرسم  في  عملنا  خالل  بها  نقع  كنا  التي 
الفن  عالم  دخولي  في  الرئيس  الفضل  له  فكان 
التشكيلي، وال أنسى دوره في تمهيد الطريق في 
مواصلة تعليمي الفني بالخارج، واستيعاب جميع 
مهارات الفن، فأسس جيالً مهماً من الفنانين على 

الساحة اإلماراتية.
حسن  الراحل  الفنان  أن  الواحد  عبد  وأوضح 
فاضالً  مربياً  كان  بل  لنا  معلماً  يكن  لم  شريف 
له  كان  كما  احتياجاتهم،  ويتابع  بطلبته  ويهتم 
الصحف،  في  طلبته  أسماء  إبراز  في  حيوي  دور 
أثناء حديثه عن الفن التشكيلي.. كما أنني استفدت 
بداية  دبي  في  الحر  بالمرسم  التحاقي  من  كثيراً 
التسعينيات، حيث أسهم القائمون على المركز في 
الفنية، خصوصاً  تعزيز وإثراء معارفي وأساليبي 
شريف  حسن  الرائد  اإلماراتي  الفنان  كان  عندما 
األب  نعتبره  كنا  والذي  المرسم،  على  مشرفاً 
الروحي لكل الفنانين الشبان في تلك الفترة، والذي 
من  كامل  جيل  على  وقوياً  واضحاً  تأثيره  مازال 
التشكيلية  الساحة  مع  حاليا  المتفاعلين  الفنانين 

اإلماراتية.  
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ستوب!

ثالثة عوالم متباينة وأيضاً متشابكة، تعيشها 
ونعيشها  )األب(  فيلم  في  الرئيسة  الشخصية 
السؤال  السيناريو  يطرح  معها،  أيضاً  نحن 
هو  هل  الحدث؟  مكان  عن  اإلجابة،  لنا  ويترك 
بيت  لعله  أم  هوبكنز  أنتوني  الفيلم  بطل  بيت 
ابنته أو ليفيا كولمان أم ربما هو بيت المسنين، 
براعة  هي  وتلك  األخيرة  أيامه  يمضي  حيث 
السيناريو، عندما نكتشف أن أي إجابة نمسك 
ألسئلة  الطريق  بعدها  تفتح  خيوطها،  بأول 

أخرى، وال نصل أبداً لنهاية الخيط.
عين  خالل  من  المشاهد  تتابع  على  نطل 
الشيخوخة، حيث  الذي أصيب بخرف  هوبكنز 
النهاية  تأتي  والمكان،  الزمان  حدود  تتداخل 
عندما يعود العجوز ليغدو طفالً ينادي بدموعه 
قبل أمه، لتنقذه من تلك المتاهة، هل اإلنسان مع 
تقدم العمر يعود بخطى مسرعة إلى رحم األم؟.
شريط سينمائي يمس القلب، ألنه يحكي لنا 
شيئاً عشناه مع آبائنا أو لعلنا الشعورياً نخشى 
ونتنفسه  بل  نعيشه  حتى  ربما  أو  نعيشه  أن 

ولكننا ال ندري مثل بطل الفيلم.
القلب،  استئذان  بال  تدخل  الصادقة  اللمحة 
مبدعيها  قلوب  من  خرجت  صدق  دفقة  الفيلم 

لتستقر في منطقة دافئة تمأل شغاف قلوبنا.
كتابته  تمت  سيناريو  وكأنه  يبدو  ربما 
تحديداً من أجل هوبكنز ألنه يعيش نفس عمر 
الشخصية الدرامية، وهو بكل تلقائية في التعبير 
الواقع  يعيشه،  بل  دوره،  يمثل،  ال  أنه  يشعرنا 

كريستوفر  السيناريو  كاتب  خيال  أن  يؤكد 
هامتون _ حاصل على األوسكار _ ومنحه 
جوائزه  أرفع  مؤخراً  القاهرة  مهرجان  أيضاً 
)الهرم الذهبي(، مؤلف الشخصية والحبكة، لم 
يكتب فقط بعقله، ولكن كان قلبه يسبقه، وهكذا 
وكأنه  فصار  هوبكنز  مع  الشخصية  تطابقت 

يعيشها ال يمثله.
قبل نحو 30 عاماً قدم أنتوني هوبكنز واحداً 
الحمالن(،  )صمت  بفيلم  أدواره  أفضل  من 
قمتها  وعلى  الجوائز  من  بعشرات  وتوج 
سيعيد  )األب(  بفيلم  أنه  )األوسكار(،أعتقد 
النجومية األسطورية ولن  لألذهان تلك  مجدداً 

يخطئه األوسكار هذه المرة.
عرفتهم  ممثل  مائة  أفضل  من  واحد  إنه 
البشرية طوال تاريخها واعتبروه في الكثير من 
الدراسات، ملكاً لسينما الرعب، إال أنه مع )األب( 
العبقري  الممثل  المشاعر،  لسينما  ملكاً  أصبح 
يعتمد على دراسة كل التفاصيل في الشخصية 
التي يؤديها، وأضاف لها من روحه خفة الظل 
تلك  الوجدان،  في  مضاعفاً  حضوراً  فأكسبها 
أدق  يعيش  بالكاميرا، حيث،  هي شفرة عالقته 
مالمح الشخصية حتى تلك التي لم يشر إليها 
زمن  فقط  يؤدي  ال  فهو  مباشرة،  السيناريو 
كل  إلى  بالعمق  يدخل  بل  المدون،  الشخصية 

خالياها.
عرضت  التي  الكبرى  األفالم  أحد  )األب( 
افتتح به  قبل أن ينتهي عام الجائحة، ومؤخراً 

“أنتوني هوبكنز”.... 
ملك الرعب صار ملكًا للمشاعر!

القاهرة دورته رقم )42(، فاعتبرناها  مهرجان 
بمثابة براعة االستهالل، لمهرجان قرر أن يدخل 

معركة تحدي البقاء.
خرف الشيخوخة، ال أحد بمأمن من الوصول 
إليه، إنه الشاطئ الذي يلوح من بعيد على الضفة 
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ونحن نودع عاماً بكل ما تركه من مساحات خوف وخسائر وهزائم، ونستقبل عاماً 
الكبير فريد  المطرب  أتابع عشاق  الهدوء والسكينة،  يمنحنا  أن  األمل  يملؤنا  جديداً 
األطرش، هم ُكثر، إال أنهم يشعرون ولهم قطعاً كل الحق أن )الميديا( تحتفي أكثر 
بكل من أم كلثوم وعبد الحليم وعبد الوهاب، بينما نصيب فريد إعالمياً يكاد ال يذكر.

المأزق دائم، والغضب أيضاً دائم، فريد ودع الحياة في 26 ديسمبر 1974، وهو ما 
يجعل اإلعالم ال يملك المساحة الكافية في منح فريد ما يستحق من حفاوة وتقدير، 
هناك دائماً رغبة في إحصاء الحالة اإلبداعية بكل تفاصيلها خالل العام، وأمام صراع 
على  ولهذا  والفضائيات،  التليفزيونية  المحطات  دأبت  كما  واألسوأ،  األفضل  اختيار 
مدى 46 عاما وفريد مظلوم إعالمياً. فريد األطرش هو الفنان العربي الوحيد الذي 
حظي بهذا التقدير، يحمل أربعة جوازات سفر سورياً ومصرياً ولبنانياً وسودانياً، 
حتى البلدان العربية التي لم تأِت لها الفرصة لمنحه جنسيتها، فإن فريد له مساحة 
تزداد مع الزمن في قلوب شعوبها، وما تزال جمعية المؤلفين والملحنين تشير إلى أن 

ألحانه سواء التي غناها بصوته أو بأصوات آخرين تحتل الوجدان العربي.
من ينسى الربيع؟ فال ربيع بدون فريد، منذ أن غناها عام 1949 في فيلم »عفريته 
التليفزيون المصري،  هانم«، بعد أن اعتذرت عنها أم كلثوم. قبل نصف قرن وجد 
الوليد وقتها، لم يكن قد أكمل بعد عامه العاشر، إال أنه وضع في مأزق وصار عليه 
االختيار بين القمتين؟ هل ينقل حفل الربيع على الهواء الذي يحييه عبد الحليم، أم ينقل 
حفل فريد األطرش؟ لم تكن اإلمكانيات المتاحة وقتها تسمح بنقل أكثر من حفل واحد 
فقط. فال وزير وال رئيس وزراء يستطيع أن يحسم هذا األمر الشائك، كان ينبغي أن 

ينتظروا الرئيس.
لم يغن أحد لعبد الناصر والثورة مثل عبد الحليم، ولكن عبد الناصر لم يكن فقط 
عاشقاً لصوت فريد، ولكنه أيضاً كان مقدراً لدور مصر العربي، وكل عربي له في 
مصر الحقوق نفسها، وهكذا قرر نقل حفل فريد على الهواء بينما يسجل حفل عبد 
الحليم ليعرض في اليوم التالي، كانت لدينا وقتها معركة طرفاها قمتا الغناء العربي، 
وانعكس ذلك أيضاً بين المطربين ستجد مثالً محمد رشدي وفهد بالن غنيا في الحفل 
الذي أقامه فريد ومنح فريد كل منهما لحناً عليه بصمته وتوقيعه، بينما بليغ حمدي 
كان مشاركاً بأنغامه في فريق )العندليب(، فكان يلحن لعفاف راضي وعايدة الشاعر 

ومحمد العزبي دعماً لعبد الحليم وحفلته.
ذكرى فريد تحل قبل نهاية العام ببضعة أيام، بينما الصحافة واإلذاعة والتليفزيون 
تمنح كل المساحات المتاحة لتقديم إحصاءات وكشف حساب للعام الذي أوشك على 
الرحيل، وللعام الذي سيولد بعد قليل، وال تتبقى إال مساحة ضئيلة جداً لالحتفال 
بذكرى فريد، بينما تأتي مثالً ذكرى عبد الحليم 30 مارس في وقت ينتظر فيه اإلعالم 

قدوم أي حدث يشغل به الفراغ اإلعالمي!
أبريل،   21 ليوم ميالده  ذكراه  يوم  وننتقل من  بفريد  االحتفال  نغير موعد  لماذا ال 
ما رأيكم أن نشعل شموعاً في عيد ميالد فريد القادم، فهو من جعل حياتنا بصوته 

وألحانه، ربيعاً في ربيع، فعالً من حق فريد على اإلعالم أن يمنحه احتفاالً )فريداً(!

أكشن
األخرى، يبدو فيه اإلنسان )زكزاكيا( متأرجحاً 
في عالقته بالواقع، قد يدرك شيئاً وتهرب منه 
أشياء، يعيش عالماً ضبابياً ال يعرف أبداً يقين 

المطلق.
التي  المأساة  المخرج  مع  أيضاً  نحن  عشنا 
كتبها بقلبه وعقله على الشاشة، هوبكنز في الفيلم 
تجاوز الثمانين وأصبح خارج الزمن، يعيش في 
يقفز  السينمائي  الشريط  الهالوس،  من  دائرة 
ساحر  وميض  ليطل  المأساة،  فوق  برشاقة 
التي  اإلشفاق،  حالة  لتخفيف  مالمحه،  كل  في 
تلعب دوراً عكسياً هذه المرة ألنها، تفقدنا روح 
الفيلم، هناك بين الحين واآلخر بسمة في الحوار 
التوازن،  من  اللقطات قدراً  وأداء هوبكنز يمنح 
لنعيش األحداث ليست باعتبارها مأساة للبطل 
المخرج  مسافة ضبطها  هناك  ولكن  واألسرة، 
سواء بتوظيف الحوار أو تقطيع اللقطات تحول 
تعامل  المخرج  الفيلم،  حالة  كسر  دون  من 
للوهلة  يبدو  سيناريو  مع  شديدة  بحرفية 
لضآلة  المسرحي  التكوين  إلى  أقرب  األولى، 
عدد أماكن التصوير، إال أن السينما في عمقها ال 
يقاس أبداً على هذا النحو كم من أفالم حصدت 
أنها  برغم  )األوسكار(  وبينها  الجوائز  أهم 
تجري في مكان واحد مثل ) 12 رجالً غاضبًا( 
نضحت  ذلك  ورغم  لوميت،  سيدني  للمخرج 
السينما وأعلنت عن نفسها على الشاشة. وهو 
ما أراه أقرب للتكرار مع )األب(، يبدو لي مرض 
)الخرف( رغم عدم تطابقه التام مع )الزهايمر(، 
من  إلى مسار عكسي،  باإلنسان  ينتقل  أنه  إال 
إلى رؤية  الشريط يستند  للطفولة،  الشيخوخة 
أنها  عشوائية،  تهيؤات،  مجرد،  وليس  علمية 
عندما  حكايتنا،  ولكنها  )األب(  حكاية  ليست 
يتقدم بنا العمر ربما نصل إلى الشاطئ نفسه، 
أي  الذاكرة  فيها  تشكل  ال  بيضاء  حياة  نعيش 
عن  تبحث  نقية،  صفحة  مجددا  نعود  أبعاد، 
تاريخ يدون عليها، تجاربنا وعالقتنا وخبرتنا، 
الذروة  تلك  وبلوغ  بيننا  تحول  سدود  هي 
السحرية التي وصل إليها أنتوني هوبكنز على 
عالم  في  يعيش  فأصبح  السينمائي،  الشريط 
خالص،  خيال  وال  خالص  واقع  هو  ال  خاص، 

دائًما بين بين.
لن تخلو جوائز )األوسكار( التي تأجلت هذا 
فإذا  )األب(،  فيلم  من  أبريل،  شهر  إلى  العام 
أن  فيلم فالشك  أفضل  لم يحصل على جائزة 
هوبكنز سينتزع جائزة أفضل ممثل. حالة من 
ولكن ظالله،  الحدث  نتابع  ال  الصدق عشناها، 
البطل  عين  حيرتنا  هي  صارت  البطل  حيرة 
نشعر،  وأيضاً  بها  نرى  عيننا،  هي  صارت 

نضحك ونبكي!



السنة  فصول  من  كغيره  الشتاء  فصل  يشهد 
تناسب  سياحية  وجهات  يقصدون  سياح،  حركة 
طقس هذا الفصل الذي يشهد انخفاضاً في الحرارة 
والرطوبة في دول، وتساقطاً لألمطار والثلوج في 
ثالثة.  دول  في  الطقس  في  واعتداالً  أخرى،  دول 
فما هي أبرز الوجهات السياحية الشتوية في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة وعدد من الدول العربية 

واألجنبية األخرى؟ 

رحالت البر 
في  والسياح  والمقيمون  المواطنون  يستفيد 
فصل  حلول  من  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
الطقس خالله وانخفاض درجات  الشتاء، واعتدال 
في  سياحية  برحالت  للقيام  والرطوبة،  الحرارة 
الصحراء أي »رحالت البر«، حيث يقومون بتناول 
الطعام والشراب والتنزه وممارسة الرياضة وسط 

الصحراء الهادئة. 
ومن أشهر المناطق الصحراوية اإلماراتية التي 
أصبحت وجهة سياحية شتوية، هناك منطقة بدع 
أبوظبي،  بإمارة  العين  منطقة  في  مسعود  بنت 

اإعداد: �سايل اأبو فار�ش 

ليوا  وصحراء  ياس  بني  صير  جزيرة  وصحراء 
بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، ومناطق الورقاء 
والعوير وحتا في إمارة دبي، ومناطق مليحة والذيد 

والبداير في إمارة الشارقة، وغيرها..
الصحراوية  المناطق  هذه  في  للسياح  وتتوافر 
ومخيمات  ومنتجعات  فنادق  منها  بالقرب  أو 
للرياضة  أماكن  إلى  باإلضافة  طبيعية،  ومحميات 
الصحراء  رمال  فوق  يمكنهم  حيث  والترفيه، 
والكرة  القدم  وكرة  المشي  رياضات  ممارسة 
الدراجات  وقيادة  الرمال،  على  والتزلج  الطائرة 
رباعية  والمركبات  والصحراوية  والنارية  الهوائية 
الدفع، وركوب الخيول والجمال، والصيد بالصقور، 
ورمي السهام، والقيام بجوالت سفاري، وحضور 
سباقات خيول وهجن وعروض فنية من موسيقى 
معارض  وزيارة  تراثية وحديثة،  وغناء ورقصات 
القديمة،  األثرية  المواقع  وبعض  التراثية  للحرف 
بواسطة  السماء  في  والكواكب  النجوم  ومشاهدة 

تلسكوبات.
القائمون  يزورها  التي  المحميات  أشهر  ومن 
الشتاء  فصل  خالل  اإلمارات  في  البر  برحالت 

منطقة  في  ياس  بني  صير  جزيرة  محمية  هناك 
الظفرة بإمارة أبوظبي، حيث يستمتعون بمشاهدة 
واآلراك،  والطلح  والسدر  القرم  أشجار  غابات 
العربي  المها  مثل  البرية  الحيوانات  من  وقطعان 
والزرافات والالما، وأسراب من الطيور المستوطنة 
أو المهاجرة مثل النعام األفريقي وطائر الحبارى، 
مثل  المثمرة  األشجار  من  بساتين  إلى  باإلضافة 
هواية  ممارسة  ويمكنهم  الهندي،  والتمر  النخيل 

الفروسية و ركوب الخيول.
البر  برحالت  القائمون  يزور  دبي،  إمارة  وفي 
محمية المها البرية التي تقع في منطقة صحراوية 
على طريق دبي – العين، وهي من أهم المحميات 
الطبيعية الوطنية المخصصة لحيوان المها في دولة 
اإلمارات، والتي افتتحت عام 2001، وتبلغ مساحتها 
على  فيها  السياح  ويطلع  مربع.  كيلومتر   226.11
والماعز  والريم،  العربي،  والمها  العربي،  الغزال 
والطيور،  والسحالي،  البري،  والضب  البرية، 

والنباتات الصحراوية.
لمعايیر  وفقاً  البرية  المها  محمية  صنفت  وقد 
فئة  ضمن  الطبيعة  لصون  العالمي  االتحاد 

وجهات سياحية.. في الشتاء
سياحة
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المتنزهات الوطنية المحمية، وهي مسجلة في قاعدة 
البيانات العالمية للمناطق المحمية التي يشرف على 
الحفاظ  لمراقبة  العالمي  المركز  وتدقيقها  إدارتها 
لمنظمة  البيئي  للبرنامج  التابع  البرية  الحياة  على 
اإلمارات،  مجموعة  حالياً  وتديرها  المتحدة،  األمم 

مع تقديم دعم لوجستي لها من قبل بلدية دبي. 

التخييم 
ومن الوجهات السياحية الشتوية هناك التخييم 
إلى  العودة  سياحة  فعاليات  أبرز  من  يعد  الذي 
يرغبون  الذين ال  للسياح  توفير  الطبيعة، وفرصة 
الفنادق  في  لإلقامة  كبيرة  مالية  تكاليف  بدفع 

والمنتجعات.
في  التخييم  بسياحة  أستراليا  قارة  وتشتهر 
ونيوزيلندا،  أستراليا  في  وتحديداً  الشتاء،  فصل 
اللتين يقصدهما عدد كبير من السياح من مختلف 
واالسترخاء  الهدوء  محبي  من  العالم،  أنحاء 
نظراً  وذلك  التخييم،  في  المتوافرة  والمغامرة 
لوقوعهما في النصف الجنوبي من الكرة األرضية. 
وبالتالي يكون الطقس فيهما معتدالً، وأكثر مناسبة 
للتخييم الشتوي من طقس دول واقعة في النصف 
الشمالي من الكرة األرضية، حيث يسجل انخفاض 
لألمطار  وتساقط  وبرد  والرطوبة  الحرارة  في 

والثلوج. 
وفي أستراليا، يخيم السياح في المناطق الريفية 
التي تحتوي على مناطق صحراوية هادئة، وأنهار 
متدفقة، وسهول عشبية وغابات كثيفة، وغيرها من 

المناظر الطبيعية الجميلة.
في  األسترالية  الطريقة  تجربة  للسياح  ويمكن 
التخييم، وهي النوم داخل كيس ضد الماء ومجهز 
والنجوم،  القمر  ضوء  تحت  وشراشف  بفرشة 
السائح بنفسه  الطعام فوق حفرة يحفرها  وإعداد 
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سياحة

مثل  متنوعة  فعاليات  في  للمشاركة  للسياح 
و  الجبلية،  أو  الهوائية  أو  النارية  الدراجات  قيادة 
المعدنية  أو  المطاطية أو الخشبية  الزوارق  ركوب 
فيها،  تنافسية  أو  ودية  سباقات  في  والمشاركة 
الحيوانات  من  وغيرها  والطيور  األسماك  وصيد 
وتسلق  المشي،  ورياضة  بصيدها،  المسموح 
والبغال،  الخيول  مثل  الحيوانات  وركوب  الجبال، 

وغيرها من الفعاليات الممتعة والمفيدة.

التزلج 
التزلج هو وجهة سياحية شتوية بامتياز سواء 
في دول عربية مثل لبنان، أو في دول أجنبية مثل 

سويسرا والواليات المتحدة األمريكية.

وفي لبنان يتوجه السياح العرب واألجانب طوال 
الجبلية،  التزلج  مناطق  إلى عدد من  الشتاء  فصل 
لبنان  محافظة  في  تقع  التي  األرز  منطقة  ومنها 
سطح  مستوى  عن  ارتفاعها  ويتراوح  الشمالي، 
فيها  ويقع  متر،   3000 إلى   2000 بين  ما  البحر 
منتجع األرز للتزلج، وهو أول منتجع تأسس في 
الرياضي  النشاط  لهذا  1920 خصيصاً  عام  لبنان 
السياحي. ويصل السياح إلى قمة الجبل بواسطة 
المصعد الكهربائي »التلفريك«، ومنه يتزلجون على 

المنحدرات والمسارات الثلجية.
جبل  محافظة  في  تقع  التي  كفرذبيان  وبلدة   
لبنان على ارتفاع 2465 متراً فوق مستوى سطح 
البحر، يقع فيها منتجع مزار الذي يضم 42 منحدراً 
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ويشعل فيها النار.
للسائح نصب خيمته  أما في نيوزيلندا، فيمكن 
الهادئة  الشواطئ  مثل  األماكن  من  كبير  عدد  في 

والتالل الجميلة والغابات الخضراء.
الحر،  بالتخييم  للسياح  تسمح  ونيوزيلندا 
األماكن  جميع  على  لهم  مسموح  التخييم  أن  أي 
المحميات  خصوصاً  الدولة  من  المملوكة  العامة 
بيئية  شروطاً  عليهم  تفرض  ولكنها  الطبيعية، 
وعدم  المكان،  نظافة  على  المحافظة  مثل  صارمة 
فيها  الموجودة  بالكائنات  أو  بالطبيعة  اإلضرار 
مثل الحيوانات والطيور واألسماك، والتخلص من 

النفايات بطريقة صديقة للبيئة.
كوجهة  كينيا  فتشتهر  أفريقيا،  قارة  في  أما 
للتخييم في فصل الشتاء وعلى مدار السنة، ويخيم 
الوطنية  مارا«  »ماساي  محمية  في  عادة  السياح 
تحتوي  حيث  واسعة،  حيوانات  حديقة  وسط  أي 
هذه المحمية على أكبر عدد من األسود في العالم، 
باإلضافة لحيوانات الفهود ووحيد القرن والثيران 
والفيلة والغزالن وحمار الوحش، و 570 نوعاً من 
الطيور، وعدد من األشجار والنباتات، واألنهار التي 

تجول فيها التماسيح.
والطيور  الحيوانات  كثرة  من  الرغم  وعلى 
والتماسيح في هذه المحمية، فإن السياح المخيمين 
وآمن  فخم  مخيم  داخل  وأمان  أمن  في  يكونون 
متخصص  فريق  بفضل وجود  الساعة  مدار  على 

بالحراسة والخدمات السياحية. 
أستراليا  في  الشتوية  التخييم  وتترافق سياحة 
فرص  مع  الدول  من  وغيرها  وكينيا  ونيوزيلندا 
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ومساراً للتزلج، يبلغ طولها 80 كيلومتراً.
جبل  محافظة  في  أيضاً  تقع  التي  فقرا  وبلدة 
للتزلج  لبناني  ناد  أول  فيها  تأسس  والتي  لبنان، 
هواة  يستقبل  الذي  فقرا«  »نادي  هو   1974 عام 
داخل  من  القادمين  السياح  من  التزلج  ومحترفي 
كذلك  يقع  الذي  اللقلوق  ومنتجع  وخارجه.  لبنان 
في محافظة جبل لبنان على ارتفاع يتراوح ما بين 
1750 و2000 متر عن مستوى سطح البحر. وفيه 

منحدرات ومسارات متعددة للسياح المتزلجين.
جبل  محافظة  في  يقع  الذي  الزعرور  ومنتجع 
لبنان، ويطل على جبل صنين، وهو ما يزال يجذب 
مع  وخارجه  لبنان  داخل  من  المتزلجين  السياح 
يزيد  ال  حيث  لبنان،  في  للتزلج  موقع  أصغر  أنه 
فقط.  واحد  كيلومتر  على  فيه  التزلج  مسار  طول 
ومنتجع قناة باكيش ويقع أيضاً في محافظة جبل 
للسياح  مناسبة  ومساراته  منحدراته  وتعد  لبنان 

المتزلجين الهواة مع أفراد أسرهم وأطفالهم.
وفي قارة أوروبا تعتبر سويسرا من بين أكثر 
ومحترفي  هواة  يقصدها  التي  األوروبية  الدول 
التزلج من السياح من مختلف قارات العالم خالل 
الشتوية  التزلج  مناطق  أشهر  ومن  الشتاء.  فصل 
السويسرية، هناك مدينة سان موريس المشهورة 
تتضمن  والتي  األثرياء،  السياح  لدى  خصوصاً 
منحدرات  من  كيلومتراً   350 إلى  طوله  يصل  ما 
إ-لى بحيرة متجمدة  التزلج، باإلضافة  ومسارات 
زيرمات  ومنتجع  فخمة.  عالمية  ومقاٍه  ومطاعم 
السويسرية  الحدود  على  يقع  والذي  للتزلج، 
اإليطالية، ويتضمن مقصورات خاصة يمكن للسياح 

والمشروبات  المأكوالت  وتناول  فيها  االستراحة 
السويسرية التقليدية بعد ممارستهم للتزلج. وقرية 
غربي  جنوب  برن  كانتون  في  تقع  التي  غشتاد 
سويسرا في القسم الناطق باللغة األلمانية. وتتميز 
هذه القرية بوجود منحدرات تزلج صعبة تناسب 

أكثر محترفي التزلح من السياح.
الراغبون  السياح  يتوجه  أمريكا،  قارة  وفي 
الواليات  إلى  الشتاء  فصل  خالل  التزلج  بسياحة 
واليتي  إلى  وخصوصاً  االمريكية  المتحدة 
يقع  كولورادو وكاليفورنيا. ففي والية كولورادو 
منتجع أسبن، وهو أكبر موقع للتزلج في العالم، فيه 
76 مساراً للتزلج يصل طولها إلى 507 كيلومترات، 
عدد  التزلج  ومحترفي  هواة  للسياح  فيه  وتتوافر 
ببيع  المختصة  والمحال  والمطاعم  المقاهي  من 

فيل  ومنتجع  التزلج.  ومعدات  مالبس  وتصليح 
الذي يقع في الوالية نفسها، وهو ثاني أكبر منتجع 
للتزلج في الواليات المتحدة األمريكية بعد منتجع 
منها  السائح  يختار  للتزلج  أماكن   7 وفيه  أسبن، 
خالل  السياح  يقصد  وأيضاً  قدراته.   يناسب  ما 
وادي  يقع  حيث  كاليفورنيا،  والية  الشتاء  فصل 
أسكوا الذي اختير عام 1960 إلقامة بطولة األلعاب 
األولمبية الشتوية ويتوفر للسياح في هذا الوادي 
وتناول  أخرى،  رياضات  وممارسة  للتزلج  فرص 

الطعام والشراب والتسوق.
ألبين  ميدوز  منتجع  يقع  نفسها،  الوالية  وفي 
أكثر  بينها  للتزلج،  منحدراً   13 من  يتألف  الذي 
إال  عليه  يقدر  ال  العالم  في  عمودي  تزلج  منحدر 

السياح محترفي التزلج.
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من هنا وهناك

الختامية  الجولة  استضافت  ياس  حلبة 
التي  »للفورموال1«  الكبرى  أبوظبي  لجائزة 
هاميلتون  لويس  البريطاني  تتويج  شهدت 

بالبطولة للمرة السابعة في مسيرته.

في  مشاركون  فرسان   
علي  جبل  مضمار  سباقات 

بدبي للموسم الحالي.

فيلم  تصوير  عمليات  من  جانب 
الضوء  يسلّط  الذي  )خورفكان( 
على سلسلة األحداث البطولية التي 
سّطرها أهل المدينة في صّد الغزو 
في  المنطقة  اجتاح  الذي  البرتغالي 

العام 1507. 
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أطلقت  سويفت  تايلور  األمريكية  المغنية   
التي  السنة،  هذه  المفاجئة  الثانية  أسطوانتها 
»فولكلور«  أسطوانتها  »أخت«  بأنها  وصفت 
التي صدرت في يوليو )تموز( المنصرم من 

دون ترويج.

محمية  في  الفالمنغو  طيور 
التنوع  ازدهر  حيث  أبوظبي  الوثبة 
في  النباتي  والغطاء  البيولوجي 

اإلمارة خالل الفترة الماضية.  

سد  مياه  تزين  التنين  قوارب 
حتا بدبي في سباق »تحدي قوارب 
 640 بمشاركة  الشعبي«  التنين 

متسابقاً. 
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من هنا وهناك

شهدت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات 
استثنائية  احتفاالت  العالم،  في  الثقافية 
بمناسبة اليوم الوطني التاسع واألربعين لدولة 

اإلمارات العربية المتحدة.  

تحفة فنية متحركة مستوحاة من 
االحتفال الرسمي باليوم الوطني 49 
»المنبت«  بعنوان:  اإلمارات  لدولة 
كما بدت خالل فعالية تجمع األضواء 
والفن والموسيقى في منطقة الجبيل 

بأبوظبي. 

فزاع  بطولة  تدشين  من  جانب 
للرماية بالسكتون التي ينظمها في 
دبي مركز حمدان بن محمد إلحياء 
التراث والتي ستتواصل منافساتها 

يومياً حتى 11 مارس المقبل. 
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عمال يقومون بشحن الجرعات األولى من 
لقاح فايزر المضاد »لكوفيد- 19« في الواليات 

المتحدة.

اكواريوم  الناشونال  في  موظفة 
األكبر  الحوض  ويعد  أبوظبي  في 
والذي  المنطقة  في  المائية  لألحياء 
المدارس  طالب  يمنح  أنه  أعلن 
المفّضل  مدّرسهم  ترشيح  فرصة 
ُبعد  عن  التعلّم  دروس  الستضافة 

من منشأته.

بطولة  سباقات  أحد  من  جانب 
دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 

قدماً في شواطئ جميرا. 



العدد 601 يناير 982021

..äÉ«KGôJ

⁄É°S øªMôdG óÑY ôgÉe : OGóYEG

نزهة

العدد 601 يناير 2021

كلمة السرسودوكو

تراثيــــــات:
 - كان اإلمام أبو حنيفة ماراً مع نفر من جماعته متوجهين إلى المسجِد فوجدوا طفالً يتوضأُ وتنزُل 
دموعه مْن شدة البُكاِء فسأله اإلمام عن سبب ُبكائه؟ فقال الطفل: دعني وشأني يا إمام فألح عليه 
االمام فقال له: قرأُت آيًة في الُقرآن تقول: »َفاَتُّقوا النَّاَر الَّتِي َوُقوُدَها النَّاُس َوالِْحَجاَرُة«، فقال له االمام: 
صحيحٌ يا بنيَّ ولكنَّك ما زلَت صغيراً في السن وال تنطبق عليك هذه اآلية فقال له الطفل: أولسنا يا إمام 
إذا أردنا أن ُنشعل ناراً وضعنا صغير الحطب قبل كبيره! فما كان من اإلمام إال أْن قال لجماعته: والله 
إنه يخاُف الله أكثر منا. يا اللُه! لطفل لم يبلُغ الُحلم على فهمه لكتاب الله وخوفه من الله وكثيرٌ منا بعيد 

ُكل البُعد عن كتاب الله )أفيُقوا يرحُمُكُم اللُه(!

قالوا:
- عندما يحكي لك شخص عن ُحزنه وهو يبتسم تأكد أنه مات من الداخل ألف مرة ..

- البيت الذي يكثر فيه الضيوف بيت ُيحبه الله ..

 طرائف العرب: 
- دخل أبو علقمة النحوي على طبيب فقال له: أمتع الله بك إني أكلت من لحوم هذه الجوازل فطسأُت 
طسأًة فأصابني وجعٌ بين الوابلِة إلى دأية الُعنُق فلم يزل ينمي حتى خالط الخلْب وألِمت له الشراسيف 
فهل عندك دواء؟ فقال له: خذ حرقفاً وسلقفاً وشرقفاً فزهزقه ورقرقه واغسله بماء روث واشربه فقال 

أبو علقمة: لم أفهم عنك هذا فقال: أفهمتك كما أفهمتني!

تمأل الخانات باألرقام الصحيحة من 1- 9 شرط عدم 
تكرار الرقم أكثر من مرة في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي وعمودي.

تشطب الكلمات باالتجاهات كافة الحروف غير المشطوبة تشكل كلمة 
السر »مدينة سورية من 3 حروف«

كشاف- رصيف- مدراجة- جرس- سلة - برميل- باب- عجالت- 
مال- نقد- شمس- شده- فرص- ربوه- فذ- سكة- حم- لص.

 0202عدد يناير 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرط عدم تكرار الرقم 9 – 2الخانات باألرقام من  تمأل
 في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي أكثر من مره

 

 

 

 ــوســـــودوكـ

 0202يناير 

 كلمة السر
ر الس تشكلتشطب الكلمات بكافة االتجاهات الحروف الغير مشطوبة 

 (حروف 3من  )مدينة سورية
عجالت  –باب  –برميل  –سلة  –جرس  –مدراجة  –رصيف  –كشاف 

 -م ح –سكة  –فذ  –ربوه  –فرص  –شده  –شمس  –نقد  –مال  –
 لص
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الكلمات المتقاطعة

الفوارق

المكسرات.
تلفزيوني  مسلسل  تنفس-  بدون  شرب   -10

سوري.
رسم  فن  الجنوبية-  أمريكا  دول  من   -11

األشخاص.
12- صحابي من وجهاء مكة.

أفقياً:
1- ممثل سوري قدير راحل- سورة مكية في 

القرآن الكريم.
2- أحد الخلفاء الراشدين- عملة آسيوية.

3- حرف نصب وامتناع- نبات عطري- سقاية.
مفرزات  من  النفس-  عن  الدفاع  طرق  من   -4

الجسم.
5- يجمع - خاصتي.

6- هرب - عاصمة أوروبية.
7- موسيقا غربية - عاصفة بحرية- جدها في 

باع.
8- واشين - عتاب.

9- مركبات - حروف من زعتر.
من  سيارات  ماركة  بحرية-  10-ظاهرة 

ميتسوبيشي.
11- عاصمة آسيوية- وصى له حق الطاعة.

12- اكلن بنهم- عنفوانها.

عمودياً:
1- فيلم سينمائي مصري كوميدي.

2- شاعر عباسي- رطب بالماء.
3- للتمني- بحر- مخلوقات.

4- حيوان شرس- ليونة.

أوجد الفوارق الـ 10 بين كال الصورتين

5- تقنية العلوم المبتكرة- سوار الثوب.
6- طائش- طرفا نحت- رقم باألجنبي.

7- متحسر وآسف- لقب تركي في زمن الدولة 
العثمانية.

8- أخفى عن العيون »م«- دولة أوروبية.
من  »م«-  رئوي  مرض  األمر-  أدرك   -9
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صحة

د. فريد الحسن

خطر النوبة القلبية

احتشاء عضلة القلب أو ما يعرف بالنوبة القلبية 
هي حالة خطيرة قد تصيب القلب. فلنتعرف عليها 
أكثر فيما يلي مع الدكتور فريد محمد الحسن أحمد 

طبيب ممارس عام في الخدمات الطبية الشارقة.
> ما هي حالة احتشاء عضلة القلب؟

عن  عبارة  هي  القلب  عضلة  احتشاء  حالة   -
التاجية  الشرايين  أحد  يصاب  عندما  تنشأ  حالة 
بانسداد كامل ومفاجئ، أو عندما يتباطأ تدفق الدم 

في هذه الشرايين بشكل ملحوظ.
المذكورين  التباطؤ  أو  االنسداد  يحصل  وقد 
نتيجة عدة عوامل وأمور، مثل: تكون خثرة دموية 
في هذه الشرايين أو تضيق الشرايين من الداخل 

بسبب اإلصابة بتصلب الشرايين. 
بشكل  تعمل  المحيطية  الشرايين  ألن  ونظراً 
تضيق  أي  فإن  القلب،  عضلة  تغذية  على  رئيس 
أو انسداد فيها قد يعيق عمل منطقة معينة أو عدة 
لخفض  يؤدي  قد  ما  القلب،  من عضالت  مناطق 
الذي  األمر  كالمعتاد،  الدم  القلب على ضخ  قدرة 

يؤدي بطبيعة الحال لمضاعفات خطيرة وتلف قد 
يكون دائماً في عضالت القلب.

أسباب احتشاء عضلة القلب وعوامل الخطر
اإلصابة بمرض الشريان التاجي؛ نقص أكسجين 
الدم أو نقص التأكسج؛ تعاطي المخدرات أو بعض 

المواد الكيميائية السامة، مثل الكوكايين. كما قد 
التالية من فرص اإلصابة باحتشاء  ترفع األمور 
عضلة القلب: التدخين، واتباع حمية غذائية غنية 
بالدهون، وارتفاع مستويات الكولسترول السيئ 
واإلصابة  والقلق،  والتوتر  والسمنة،  الجسم،  في 

بارتفاع ضغط الدم، والتقدم في العمر.
القلب  عضلة  الحتشاء  عرضة  أكثر  والرجال 
من النساء، ورغم أن النساء أقل عرضة لإلصابة 
باحتشاء عضلة القلب، إال أن فرص اإلصابة تزداد 
لديهن بعد تجاوز سن اليأس، والوراثة والجينات، 
ونمط حياة هادئ ال يتضمن الكثير من الحركة، 

واإلصابة بمرض السكري.

أعراض احتشاء عضلة القلب 
التي قد تظهر على  إليك قائمة بأهم األعراض 
المصاب باحتشاء عضلة القلب، الشخص الذي يمر 

بنوبة قلبية:
- اآلالم في الصدر، حيث يشعر المريض بنوع 

اإعداد: اأماين اليافعي
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طرق التغذية الصحية في الشتاء كثيرة، ويحتار كثير من األشخاص في المأكوالت التي يتناولونها 
من أجل الشعور بالدفء.

> لماذا نجوع أكثر في فصل الشتاء؟
- ألن فصل الشتاء من أكثر الفصول برودة في الطقس، لذا نحتاج جميعاً إلى الشعور بالدفء، 
حينها يدرك العقل أن الطعام يزيد من درجة حرارة الجسم، لذا يرسل إشارات تشجعك على تناول 

الطعام.
> هل احتياجنا لفيتامين )سي( يزداد في الشتاء؟ 

- تزداد نزالت البرد والسعال ونقص المناعة في فصل الشتاء للكبار والصغار، لذا يفضل تناول 
فيتامين )سي( بكثرة. وهو متوافر بوفرة في الكيوي والجوافة أكثر ما هو متعارف عليه في البرتقال 

والليمون واليوسفي.
> هل هناك عالقة بين قلة التعرض للشمس والزيادة في الوزن؟ 

- يقل التعرض للشمس في الشتاء نتيجة قلة الخروج من المنزل وكثرة ارتداء طبقات من المالبس 
وارتداء القفازات وأغطية الرأس. عند التعرض إلى الشمس ينشط إنتاج فيتامين )د( في الجسم، وأثبتت 
الدراسات العلمية األخيرة أن نقص فيتامين )د(في الجسم يؤدي إلى تخزين كميات أكبر وأسرع من 

الخاليا الدهنية ما يتسبب في زيادة الوزن. 
> ماذا نفعل عند الشعور بالبرد نأكل أم نشرب؟

- التوازن هو أفضل شيء، ولكن الجسم تأتي له إشارات خاطئة نتيجة انخفاض درجة الحرارة. 
أنها إشارة خاطئة من  أن تدرك  بالشبع، فالبد  إذا شعرت  الدافئة، وعندها  المشروبات  بتناول  يبدأ 
الدافئة في  الجسم. إما إذا شعرت بالجوع بعد مرور ربع إلى نصف ساعة من تناول المشروبات 
الشتاء، فهنا شعورك بالجوع الصحيح. ألنه ال يوجد شيء حقيقي سيسد الشعور بالجوع إال بتناول 

الطعام إن كان السبب حًقا الجوع.
> ما هي أفضل الوجبات التي تعطينا الشعور بالدفء في الشتاء؟

- الوجبات المتوازنة البد أن تحتوي على البروتين والنشويات والفواكه والخضراوات. ولكن من 
األطعمة التي تشبعنا وتشعرنا بالدفء ومفيدة ألجسامنا هي الشوربة باختالف أنواعها مثل شوربة 
الشوفان  شوربة  وبروتينات.  وفيتامينات  ألياف  على  الحتوائهما  وذلك  الخضار،  وشوربة  العدس 
على  فتحتوي  العدس  أما شوربة  لفترة طويلة،  بالجوع  الشعور  على نشويات مركبة تسد  تحتوي 
البروتين والنشويات. واألهم أال يتم استخدام الدهون المهدرجة كالزيوت والسمن البلدي أو المصنع 

في عملية إعداد الطعام.
> أهم النصائح للتغذية الصحية في الشتاء؟

- اإلكثار من شرب الماء.
- تناول فيتامين سي للحماية من نزالت البرد.

- التعرض للشمس للحصول على فيتامين د، أو تناول البيض ومنتجات األسماك والعصائر المدعمة 
لفيتامين د أو تناوله على هيئة أقراص.

- عدم النوم بعد تناول الطعام مباشرة.
- عدم تناول الطعام بعد الساعة ٧ مساء.

- ضرورة تقسيم الوجبات على مدار اليوم إلى خمس أو ست وجبات.
- الرياضة جزء أساسي من صحة أجسامنا يجب المحافظة عليها.

- تناول األكالت المركبة من الذرة والبطاطا والبطاطس والشوفان ولكن بكمية معقولة ألنها تشعرنا 
بالشبع فترة أطول أكثر من السكر، مثل سكر مائدة الطعام أو الوجبات التي بها دقيق أبيض.

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

alyafi3@gmail.com

التغذية الصحية في الشتاء

من الضيق والضغط في مركز الصدر.
- شعور بالدوخة أو الدوار.

- شعور بالغثيان أو الرغبة بالتقيؤ.
- آالم في أجزاء مختلفة من الجسم، وكأن األلم 
يمتد تدريجيًا من منطقة الصدر باتجاه الذراعين 

)خاصة الذراع األيسر( والفك والعنق.
- تعرق بارد.

- سعال.
- صعوبة في التنفس.

- خفقان أو عدم انتظام في ضربات القلب.
امتالء  أو  الهضم  عسر  من  بنوع  شعور   -

المعدة أو حرقة المعدة.
وتختلف األعراض الظاهرة وحدتها من شخص 

آلخر تبًعا للجزء المتضرر من عضلة القلب.
> هل تختلف األعراض الظاهرة لدى النساء 

عن األعراض الظاهرة لدى الرجال؟
- في بعض األحيان قد تكون اإلجابة هي نعم، 
بعض  هذه  انًفا،  المذكورة  لألعراض  فباإلضافة 
األعراض التي قد تظهر على المرأة أثناء التعرض 
في  المرأة  على  تظهر  قد  التي  أو  القلبية،  للنوبة 

الفترة التي تسبق التعرض للنوبة القلبية:
- اآلالم في الكتف أو في منطقة أعلى الظهر.

- تعب وإرهاق غير معتاد لعدة أيام.
- ألم في الفك.

التعامل مع احتشاء عضلة القلب
تكمن خطورة هذا النوع من المشاكل الصحية 
المريض بشكل مفاجئ،  تباغت  ما  غالبًا  أنها  في 
ويجب التصرف بسرعة الحتواء الموقف خوًفا من 

وفاة الشخص أو إصابة قلبه بتلف دائم.
القلبية  النوبة  تصيب  قد  الحاالت  بعض  في 
إنذار،  سابق  دون  ومن  مفاجئ  بشكل  المريض 
وفي حاالت أخرى قد تظهر على المريض أعراض 
مبكرة في الساعات أو األيام أو األسابيع األخيرة 
التي تسبق حصول النوبة القلبية، مثل ألم متكرر 
في الصدر تزداد حدته مع الحركة وتخف حدته 

عند الجلوس وأخذ قسط من الراحة.
القلب،  إذا شعرت بأعراض احتشاء عضلة  لذا 

عليك التصرف بسرعة واتباع الخطوات التالية:
االتصال  أو  فوًرا  باإلسعاف  االتصال   -
بشخص تعرفه وموجود بالقرب منك لينقلك إلى 

المستشفى من دون تأخير.
قد  أدوية  أي  تناول  اإلسعاف،  انتظار  أثناء   -
في  باستخدامها  وأوصاك  الطبيب  لك  وصفها 
أن  العلم  مع  األسبرين،  مثل:  الحاالت،  هذه  مثل 
الطبيب  في حال نصحك  إال  يؤخذ  ال  الدواء  هذا 
أخرى،  أدوية  مع  سلبيًا  يتفاعل  قد  دواء  ألنه  به 
أيًضا دواء ال يؤخذ إال  النتروجليسرين، وهو  أو 

بوصفة طبية فقط. 
وبعد الوصول للمستشفى، هناك عدة إجراءات 
طبية يتم اتخاذها تبًعا لحالة المريض، مثل: جراحة 

المجازة التاجية، القسطرة.
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تغذية

الخصوبة،  من  مختلفة  بمراحل  المرأة  تمر 
حيث تبدأ منذ البلوغ وتقل كمتوسط في منتصف 
»سن  إلى  المرأة  تصل  بعدها  ومن  األربعينيات 
قد  تكون  أن  الحال  طبيعة  يعكس  والذي  اليأس«، 
يئسن  )والالئي  تعالى:  لقوله  الحمل  من  يئست 
من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثالثة 
أشهر(. وتلعب التغذية دوراً كبيراً في تحديد هذا 
السن قد تبدأ في أواخر الثالثينيات أو قد تمدد إلى 

اإعداد: �سارة عتيق الهاملي

اخت�سا�سية التغذية املجتمعية-  م�ست�سفى توام

بداية الخمسينيات«.
وترتبط هذه الخصوبة بمستويات اإلستروجين 
المرأة،  جسم  في  إطالقه  يتم  هرمون  وهو 
وبطانة  الحمل  وعملية  الشهرية  دورتها  وينظم 
وال  المرأة.  في  أنثوية  مظاهر  من  وغيرها  الرحم 
مستويات  على  يحافظ  بل  فقط  ذلك  على  يقتصر 
يضمن  ما  الطبيعية  الحدود  ضمن  الكوليسترول 
من  العظام  ويحمي  والشرايين  القلب  سالمة 

المزاجية  الحالة  على  يؤثر  وكذلك  الهشاشة، 
والنفسية للمرأة، باإلضافة إلى أنه يتحكم بالشهية 
الخاليا  وحساسية  الجلوكوز  واستقالب  والوزن 
لإلنسولين. عمل عظيم ولكن ماذا بعد سن اليأس 

أو سن األمل؟؟
يكون  قد  الوحيد  البديل  أن  بعضهم  يعتقد  قد 
من  ولكن  التعويضية،  بالهرمونات  المعالجة 
هذا  في  الكثير  بتقديم  التغذية  تقوم  أن  الممكن 

دور اإلستروجين النباتي في صحة المرأة
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أو  الفوتستروجينات  يكون مصطلح  وقد  المجال، 
“اإلستروجينات النباتية” من المصطلحات المألوفة 
لدى بعضهم وهــي أنــواع مميــزة مــن كيميائيــات 
الفــايتو، تســتمد مكانتهــا مــن خواصــها الحيوية 
بشكل  وتوجد  اإلستروجين  هرمون  تحاكي  التي 
كجزء  موجود  منها  والعديد  النباتات  في  طبيعي 
أن  الممكن  ومن  لنا.  اليومي  الغذائي  النظام  من 
الـذي  المخلـق  اإلسـتروجين  محـل  بكفـاءة  تحـل 

يسـتخدم كـدواء. 
تستحق  التي  المختارة،  األمثلة  بعض  وهنا 
قبل  من  الكـافي  االهتمـام  وتلقى  تعرف  أن 
لغناها  نباتية  مصادر  من  وجميعها  النساء 

بالفوتستروجينات و األوميغا 3:
أضعاف   3 على  تحتوي  الكتان:  بذور   <
اإلستروجين الموجود في فول الصويا ويأتي في 
اإلستروجين  على  تحتوي  التي  المصادر  مقدمة 

ويجب أن تطحن قبل استهالكها.
> السمسم.

> النخالة واأللياف الخشبية.
> فول الصويا / حليب الصويا / جبن التوفو.
> المكسرات، الفستق والجوز والبندق واألفضل 

النية منها.
> الفول السوداني.

> الفواكهة المجففة.
> الفاصوليا الخضراء والبيضاء.

> الحمص والبسلة.
> الخوخ والرمان.

> العنب األحمر واألسود.
> التمر ونوى التمر.

والبروكلي  والكزبرة  والملوخية  السبانخ   <
والقرنبيط والكيل والملفوف.

> البطاطا الحلوة.
الكمون،  الشمر،  السوس،  عرق  الحلبة،   <

الينسون، القرنفل.

ومن الفوائد المترتبة عليها:
دراسة  وجدت  الساخنة:  الهبات  تخفيف   .1
أجريت عام 2014 أن الفوتوستروجينات قللت من 
انقطاع  بعد  النساء  لدى  الساخنة  الهبات  تكرار 

الطمث من دون أي آثار جانبية خطيرة.
2. منع هشاشة العظام.

3. مكافحة مشكالت الحيض.
من  العديد  الثدي:  سرطان  من  الوقاية   .4
اآلسيوية  القارة  في  النساء  أن  أظهرت  الدراسات 
الغنية  األطعمة  من  أصنافاً  يستهلكن  اللواتي 
احتمال  لديهن  يقل  النباتية  باإلستروجينات 
مقارنة  مرات  خمس  الثدي  بسرطان  اإلصابة 
بالنساء األمريكيات واألوروبيات الالتي يستهلكن 

مثل هذه األغذية.
تدعم  قد  القلب:  صحة  تعزيز   .5
الفوتوستروجينات صحة القلب، فقد أجريت دراسة 

عام 2016 أن الفوتوستروجينات تساعد في تحسين 
صحة القلب لدى النساء بعد انقطاع الطمث.

أال  بالسيدات،  الخاصة  الـتوصيات  مـن  إن 
ينتظـرن الوصـول إلـى سـن اليأس، ألخذ االهتمام 
الكافي بأطعمـة الفايتواسـتروجينات، بـل يتوجـب 
لوجود  نظراً  بسنوات  ذلـك  قبـل  منهـا  يـأكلن  أن 
مستويات  على  تؤثر  التي  الملوثات  من  العديد 
اإلستروجين كبعض المبيدات الحشرية والعشبية 
تخزين  في  المستخدمة  البالستيكية  والملوثات 
األطعمة والمعلبات وغيرها من عادات غذائية يقل 

فيها استهالك األغذية الطازجة.
السـيدات  تهـتم  أن  ينبغي  نفسه  الوقت  وفي 
بإعـداد هـذه األطعمـة وتحضـيرها بطـرق اإلعـــداد 
فاعليتهـــا،  على  تحافـــظ  التـــي  المناســـبة 
صـــورتها  فـــي  الحيويـــة  مركباتهـــا  وتبقـــى 

النشـــطة وال تفقد تأثيراتها البيولوجية المفيدة .

مستويات اإلستروجين حسب العمر 
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قراءات

صدر هذا الكتاب عن دار دراجون للنشر والتوزيع، وهو كتاب أدبّي يدور حول رؤية الكاتبة لذات 
اإلنسان النقيّة القادرة على مجابهة تحّدّيات الحياة، والمتسلّحة باإليمان وقوة اإلرادة، حيث قّدمت 

مجموعة من الخواطر التي تكشف عن نظرتها لطبيعة ذات اإلنسان وعالمه.
ويتناول كتاب »عندما أكون أنا« قضية اإلنسان وذاته ومدى قدرته على التغيير، وقد ُوفِّقْت الكاتبة 
في اختيار عنوان كتابها فجاء مناسباً معبّراً عن رؤيتها، كما عرضت خواطرها بطريقة متسلسلة 
جّذابة وبأسلوب مؤّثر يتنّوع بين األساليب الخبرّية واإلنشائيّة لجذب انتباه القارئ، واستخدمت لغة 

عربيّة فصيحة بعيدة عن الركاكة، كما دّعمت آراءها باألدلة المقنعة.
وتطّرق الكتاب إلى األشياء التي تقف حجر عثرة في سبيل تقّدم وتطور اإلنسان، منها المنظر 
الزائف الذي يحاول إخفاء الجوهر الذي ال يمكن أْن يغيّره أي زيف، وعدم إقران القول بالفعل، وجوع 
العقول التي تحول بين اإلنسان واإلبداع، وندرة وجوداألفياء في هذا الزمن الذي يمتلئ بظلمة الغدر، 

وغياب القناعة حيث يمأل بعضهم شعور بالحقد والحسد على اآلخرين.
وختمت الكاتبة مؤلفها بخواطر متفردة عن األم واللغة األم والوطن، فأّكدت على أّن األّم رمز 
للوفاء والبقاء والعطاء الالمحدود، وأوضحت أّن لغتنا العربيّة رمز للتذّوق والجمال والتميّز، كما 
بيّنت أّن الوطن رمز لألصالة واإللهام والمجد الذي أسسه الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان، رحمه الله، حيث سّطر أروع القصص في كتب التاريخ. 

عندما أكون أنا

الناشر: دار دراجون للنشر والتوزيع 2020 ، الطبعة األولى.
تاأليف: نورة اأحمد الظنحاين

اهتمام  من  انطالقاً  العليا،  زايد  بالتعاون مع مؤسسة  الوطني  األرشيف  الكتاب عن  صدر هذا 
الجهتين بذوي التحديات البصرية لتلبية حاجتهم للقراءة المفيدة التي تسهم في تنشئتهم الوطنية 

السليمة، ولتعزيز الحّس الوطني لديهم.
ويشّكل كتاب “زايد من التحدي إلى االتحاد” مرجعاً مهماً في تاريخ اإلمارات العربية المتحدة، 
وفي سيرة القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان- طيب الله ثراه- ومسيرته الحافلة 
باإلنجازات، ويضيف ُبعداً جديداً للبحث العلمي في تاريخ اإلمارات، ونظراً ألهمية هذا المرجع القيّم 
فإن األرشيف الوطني آثر التعاون مع مؤسسة زايد العليا ألصحاب الهمم في طباعته بلغة »برايل« 
مع علمه بضخامة نسخة »برايل« حتى ال تحرُم فئة ذوي التحديات البصرية من المضمون العلمي 
التاريخي الذي يمتاز به الكتاب، والذي يبعث في نفوسهم اإلحساس بالفخر واالعتزاز بتاريخهم 
المجيد، ويعزز لديهم االنتماء لوطنهم الذي بذل القائد المؤسس جهوداً قّل مثيلها من أجل بنائه 
ونمائه ورفعته، والوالء للقيادة الحكيمة التي تسير على خطى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل 

نهيان »طيب الله ثراه« - في اإلنجاز والعطاء.
ويبرز الكتاب بتسلسٍل زمني ثالث مراحل مميزة ومهمةفي حياة الشيخ زايد السياسية، حيث 
كان ممثالً لحاكم أبوظبي في العين، ثم حاكماً ألبوظبي، ثم رئيساً لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

تاأليف: د. جوينتي مايرتا 

زايد من التحدي إلى االتحاد )بلغة برايل(

الناشر: األرشيف الوطني، أبو ظبي، 2020 ، الطبعة األولى.
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يكشف هذا الكتاب كثيراً من األسرار التي أحاطت بالعالم اإلماراتي الصغير أديب البلوشي منذ 
ظهر نبوغه، وهو بعد في الثالثة من عمره، وكيف الحظ والداه أنه طفل غير عادي، ثم اختراعه األول 
الذي فكر فيه وهو لم يتجاوز الخامسة، ليبدأ مشواره مع عالم االختراعات، وتلتفت إليه األنظار وهو 

في السنة األولى من المرحلة االبتدائية بعد أن ذاع صيته عبر الصحف ووسائل اإلعالم.
ويطلع الكتاب القراء على أسفار أديب العلمية، وكيف جاء تمثيله لبلده عربياً وعالمياً، وما هي 
اختراعاته حتى اآلن، ومن أين يستوحي أفكار هذه االختراعات، وكذلك المناصب المحلية والعالمية 
التي يتوالها على الرغم من حداثة سنه، وكيف اختارته كثير من المؤسسات ليكون سفيرها داخل 

الدولة وخارجها.
ال يقتصر هذا الكتاب على سرد قصة نشأة أديب البلوشي وحسب، وإنما يعّد مرجعاً لكل أسرة 
عربية في كيفية اكتشاف ورعاية وتنمية المواهب المتفردة في مجاالت الحياة كافة، حتى يكون لدينا 
آالف النوابغ والعباقرة، فيشرح الكتاب لألسرة كيف تكتشف تميز الطفل، وكيف يجب احتضانه 
ورعايته من قبل األسرة أوالً، ثم الدولة بكل مؤسساتها العلمية والمعرفية، بحيث تتوافر االحتياجات 
الالزمة لتنمية نبوغه ومواهبه لترى النور؛ فتكون بداية لفيض من اإلبداع الذي يخدم وطنه ومن 

ثم العالم.

ومبادئها  قيمها  وترسيخ  السالم«  »ثقافة  تبني  إلى  الدعوة  وتائر  عديدة  سنوات  منذ  تتنامى 
ومفاهيمها وال سيما لدى الشباب واألجيال الناشئة عموماً في التفكير والوجدان والسلوك الفردي 

والجماعي معاً.
ويعالج هذا الكتاب وفق نقد »سوسيو تربوي حضاري متعدد األبعاد« بعض إشكاليات »التربية 
على ثقافة السالم«، ويبحث في إمكانية تشكيل منطلقات مشتركة إلصالح وتحديث وتأهيل النظم 
التربوية الوطنية في مجتمعاتنا العربية واإلسالمية. ولما كانت التربية في مفهومها السوسيولوجي 
إكسابه  عبر  وذلك  السالم«،  وباني  الحرب  »ُمنتُِج  اإلنسان:  بناء  إلى  العبور  الشمولي هي جسر 
الموجهة  المرجعية  واألطر  والمبادئ،  والقيم،  والكفاءات،  المعارف  من  متناغمة  متكاملة  منظومة 
للتفكير والسلوك- فإن مشكالت الحروب وقضايا السالم في العالم تغدو ضمن هذا السياق شأناً 

تربوياً بامتياز.
وتتناول هذه الدراسة الموجهة بالتحليل النقدي »دور المناهج الدراسية« أساساً، في تعزيز »ثقافة 

السالم« لدى األطفال والشباب واألجيال الصاعدة بشكل خاص.
مفهوم  وفي  والسالم،  الحرب  وظاهرتي  السالم«،  »ثقافة  وتعزيز  التربية  في  الكتاب  ويركز 
السالم كمحاولة نقدية للتأصيل، وفي دور السياسات التربوية والمناهج التعليمية في تعزيز »ثقافة 
السالم«، وفي أوضاع التربية على »ثقافة السالم« في مجتمعات العالم الثالث، وفي إمكانية تربية 

النشء وتعزيز »ثقافة السالم« وآفاق دعم المشروع النهضوي العربي... وغيرها.

السالم والعيش المشترك في أنسنة التربية على ثقافة السالم

الناشر: المركز الثقافي للكتاب والنشر والتوزيع، بيروت، 2020، الطبعة األولى، 159صفحة.
تاأليف: م�سطفى حم�سن

تاأليف: اأديب البلو�سي 

العالم اإلماراتي الصغير 

الناشر: موتيفيت ميديا جروب، دبي، 2020، الطبعة األولى، 256 صفحة 
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علوم و تكنولوجيا

يعتبر استكشاف المعادن خاصة النادرة والنفيسة 
على الكويكبات ومحاولة استغاللها هدفاً طموحاً عبر 
يصبح  أن  توقعوا  الذين  الفضاء  علماء  بعض  عنه 
أول  المعادن  تلك  استغالل  في  ينجح  شخص  أول 

تريليونير على األرض.
وقد سلط الضوء على هذا األمر إثر االهتمام الذي 
أبداه العلماء بكويكب غريب يعرف باسم »سايكي 16« 
الذي يعتبر واحداً من الكويكبات العشرة الكبرى التي 
الشمسية،  المجموعة  في  الكويكبات  حزام  في  تقع 
أكثر من 200 كيلومتر بينما كتلته  حيث يبلغ قطره 
وكالة  ّذكرت  وقد  الحزام.  كتلة  من   %1 عن  تقل 
أحد  الكويكب هو  هذا  أن  »ناسا«  األميركية  الفضاء 
الناجين من حوادث االصطدام العنيف بين الكواكب 
في  الشمسي  النظام  كان  عندما  شائعة  كانت  التي 

بداية تشكيله.
تم اكتشاف هذا الكويكب في عام 1852 من قبل 

ترجمة : د. ح�سن الغول 

فلكي ايطالي من مدينة نابولي، وأطلق عليه هذا االسم 
وفقاً لألساطير القبرصية، حيث يعتبر بالمقارنة مع 
النظام  في  األجسام  أضخم  من  األخرى  الكويكبات 
الشمسي، كما يبدو من ناحية الشكل معدنياً وشديد 
منظار  بمساعدة  إعدادها  تم  لدراسة  وفقاً  الكثافة 

هابل للفضاء.
معهد  في  الكواكب  عالمة  بيكر  تراسي  وتقول 
بوالية  أنطونيو  سان  في  لألبحاث  وست  ساوث 
الكويكبات  من  كثيراً  رأينا  األميركية: »لقد  تكساس 
 )16 )سايكي  أن  إال  المعدن  من  بغالبيتها  المكونة 
اكتشافه،  تم  كويكب  أغلى  ويعتبر  نوعه  من  فريد 
إذ يتكون من الحديد والنيكل، ما شجع »ناسا« على 
التخطيط إلرسال مركبة فضائية غير مأهولة له في 
وستقوم   2026 عام  في  ستصل  والتي   2022 عام 

بدراسة الكثير من األمور المتعلقة به«. 
وأشارت هذه العالمة إلى أنه يمكن دراسة موقع 

البنفسجي  فوق  الضوء  باستخدام  الكويكب  هذا 
الفضائي  )هابل(  تلسكوب  استخدمت  كما  المرئي 
ونجحت في إجراء تحليل لم يشهده كويكب من قبل 
ثم أوردت النتائج في دراسة نشرت في دورية علوم 

الكواكب.
وبالمقارنة مع كويكبات أخرى فإن »سايكي 16« 
شديد الضخامة وذو إضاءة كبيرة رغم أنه ال ُيرى 
بالعين المجردة. وهناك حقائق قليلة عنه غير قابلة 
للنقاش، إال أن معظم الفلكيين يتفقون على أنه قد يتم 

الحصول منه على الكثير من المعادن. 
وقد ذكر علماء الفلك التابعون لوكالة »ناسا« أن 
»سايكي 16« قد يكون أغلى الكويكبات على اإلطالق 
إذ يضم كميات ضخمة من المعادن الثمينة كالذهب 
من  ما  يوماً  يقترب  أن  المتوقع  ومن  والبالتينيوم 
األرض وسيظهر المعاً في السماء لياًل ويمكن عندئذ 

رؤيته باستخدام المنظار.

»سايكي 16«.. منجم فضائي ثمين
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مناجم  استغالل  في  العلماء  نجح  حال  وفي 
المعادن الثمينة على هذا الكوكب وجلبها إلى األرض 
على  أسعارها  أن  يعني  هذا  فإن  تسويقها  بهدف 
األرض ستنخفض بشكل كبير جداً، وبالتالي فإنها 
قد تدمر االقتصاد العالمي ألنها ستتجاوز كثيراً ما 

يمكن لهذا االقتصاد أن يتعامل معه.
أنه يوجد على  الكويكب ثبت  وخالل مراقبة هذا 
الفلكية  والوحدة  األرض،  من  فلكية  وحدة   1.6 بعد 
تمثل المسافة من األرض إلى الشمس، وهي قياس 
يستخدمه علماء الفلك لمعرفة المسافة داخل نظامنا 

الشمسي الشائع.
هذا االقتراب المميز من األرض يجعل من »سايكي 
16« جسماً غير عادي، حيث يوجد حاليًا في منطقة 
ويعتقد  والمشتري  المريخ  كوكبي  مداري  تتوسط 
أنه تشكل نتيجة اصطدام كبير حدث خالل مرحلة 

تشكيل النظام الشمسي.
قد  الذي  الفضائي  ويب  جيمس  منظار  وهناك 
والذي سيكون  المقبلة،  الفترة  خالل  ينطلق بصرياً 
أقوى مائة مرة من منظار هابل الفضائي، إال أن األمر 
إلى أشعة  أن عينيه تحولتا  يتمثل في  أهمية  األكثر 
دون الحمراء. حيث سيقوم بإنتاج نوع مختلف تماماً 

من البيانات.
تعمل  مراقبة  أجهزة  »هناك  بيكر:  وتقول 
أكثر  سيكون  ويب  أن  إال  الحمراء،  دون  باألشعة 
قوة وحساسية من تلك األجهزة التي تعتبر بمثابة 
الفلكيين في  المنظار سيساعد  إن هذا  المفتاح، كما 
فهم كيفية نفث الكويكبات للضوء والحرارة إذ إنها 
فإن  الحرارة وهكذا  تلك  تقوم بتسخين وإعادة بث 
عليك االعتماد على ذلك لدى محاولتك معرفة كمية 

الضوء التي تم عكسها«.
ويأخذ الفلكيون بياناتهم من الضوء حيث يقومون 
بتقسيم ما يجمعونه منه ليكون طيفاً في عملية تسمى 
المطيافية أو التحليل الطيفي. وحول ذلك تقول بيكر: 
»كل جزء من الطيف يحمل معلومات مختلفة حول 
علم المعادن والمواد التي على سطح أي كويكب أو 

أي جسم آخر«.
وعادة يتجه الضوء فوق البنفسجي فقط الى قمة 
الطبقة من السطح، لكن إذا نظرت من خالل األشعة 
الحمراء فإنك ستحصل على معلومات، وكلما  دون 
الكويكب نفسه فأنه سيكون لديك  في  ازددت عمقاً 
الضوء المنعكس الذي يستطيع النفاذ ألعماق أكثر. 

إن المهمة الفضائية المتعلقة بـ»سايكي 16« تتمثل 

في القيام برحلة الى كويكب معدني يقع بين كوكبي 
المريخ والمشتري ويدور حول الشمس، حيث تأمل 
الرحلة في الحصول على مزيد  بيكر في أن تسهم 
من المعلومات عن المعادن المتعلقة بسطح الكويكب 
من  كونه  جانب  الى  يحتوي  كان  إذا  ما  ومعرفة 

المعدن على الماء أم ال.
وتقول بيكر أن هناك استكشافات ألطوال موجة 
معينة من الضوء ولهذا فإنه يمكن أن يكون هنالك 
مياه، لكن قد يكون هنالك هيدروكسيل فقط، وبالطبع 
بعض  بل  السطح  على  مياه  برك  وجود  نتوقع  ال 

المياه داخل المادة الصخرية.
التزود  إلعادة  نقطة   »16 »سايكي  يصبح  وقد 
تسعى  بشرية  فضائية  بمهمات  الخاص  بالوقود 
وربما  الفضاء.  في  عمقاً  أكثر  أماكن  إلى  للوصول 
باالنتقال من كويكب  الفضائية  التعدين  تقوم سفن 

إلى آخر وهو أمر قد يحدث في المستقبل البعيد.
تكن  لم  الكويكب  بهذا  المتعلقة  المناقشات  إن 
تذهب بعيداً عن قيمتها الفلكية المفترضة، وقد قيل 
آالف  عشرة  نحو  تبلغ  قد  الكويكب  هذا  قيمة  إن 
كوادريليون )الكوادريليون يساوي 1000 تريليون(، 
وهو أكبر بمرات عديدة من اقتصاد األرض الذي بلغ 
حجمه في عام 2019 نحو 142 تريليون دوالر، وهو 
 .»16 قيمة »سايكي  بالمقارنة مع  يبدو زهيداً  مبلغ 
ولو استطعنا إحضار كل تلك الكميات الضخمة من 
المعادن الثمينة إلى األرض فإن أسعارها ستنخفض 
الخام  المواد  أسواق  انهيار  الى  سيؤدي  ما  كثيًرا 

وتخفيض قيمتها على الفور.
العلماء من جهتهم يعتقدون بأن األمر يحتاج إلى 
تجارية  تعدين  عمليات  في  البدء  أجل  من  عاًما   50
ضخمة على هذا الكويكب، حيث يسود االعتقاد بأن 
تعدين »سايكي 16« قد يضر باقتصاد الكرة األرضية 
االقتصاد  ووضع  احتياجاتنا  على  مبني  أمر  وهو 
ستختلف  ربما  عقود  خمسة  بعد  أنه  إال  الحالي، 

حاجتنا الى هذه المعادن.
لالهتمام  مثيراً  »سايكي 16« كويكباً  ولهذا يبقى 
إلى  العلماء  سيسعى  والذي  الشمسي  نظامنا  في 
معرفة المزيد من المعلومات عنه خالل الفترة المقبلة.
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إن االرتقاء بالذات وتحقيق السعادة للنفس من 
الخلط  يكمن  وهنا  الحياة  هذه  في  المطالب  أعظم 

بين مفهومين؛
يلزم  ما  كل  وتوفير  بالنفس  االعتناء  األول: 

لتحقيق سعادتها ورقيها.
والعناية  النفس  على  اآلخرين  إيثار  الثاني: 

باآلخر قبل الذات.
على  اآلخرين  مصالح  يغلب  لربما  فبعضنا 
أو  نظر  دون  من  أحواله  كل  في  نفسه  مصلحة 
اعتبار لما قد يسببه من هالك نفسه أو تفريق بين 

ما يتعلق بالله تعالى أو بالناس.
وآخر لربما يجعل حظ نفسه فوق كل اعتبار من 

دون نظر إلى ما حوله من دين أو قرابة أو وطن.
وهنا تكمن المشكلة في معرفة إدارة الذات مع 
نفسها أو مع اآلخرين، وعادة ما تكون النتائج هنا 

غير مرضية لوجود الخلل في فقه التعامل.
أهمية  مبينة  الشرعية  النصوص  جاءت  ولقد 
موضحة  كذلك  جاءت  كما  أوال،  بالنفس  العناية 

فضيلة اإليثار.
النصوص  جاءت  أوالً  بالنفس  العناية  ففي 
موضحة أن البداءة بها مطلب شرعي فيما يتعلق 
بطاعة الله تعالى واجتناب نهيه وكذلك في االرتقاء 
من  النفس  يفيد  ما  واكتساب  العلم  بطلب  بالذات 
ُقوا  آَمنُوا  الَِّذيَن  َها  أَيُّ )َيا  سبحانه:  قال  المعارف. 
َوالِْحَجاَرُة  النَّاُس  َوُقوُدَها  َناًرا  َوأَْهلِيُكْم  أَنُفَسُكْم 
َعلَيَْها َماَلِئَكةٌ ِغاَلظٌ ِشَدادٌ الَّ َيْعُصوَن اللََّه َما أََمَرُهْم 

َوَيْفَعلُوَن َما ُيْؤَمُروَن( )التحريم:6(
أن  المؤمنين  لعباده  تعالى  الله  من  حث  فهنا 
النظر في  النار، ثم  يبدؤوا بأنفسهم بإنقاذها من 

األقرب فاألقرب.
وعلموا  آمنوا  الذين  من  يرفع  سبحانه  والله 
يتنافس  المضمار  هذا  وفي  درجات،  وعملوا 

المتنافسون.
ِمنُكْم  آَمنُوا  الَِّذيَن  اللَُّه  )َيْرَفِع  سبحانه:  قال 

َوالَِّذيَن أُوُتوا الِْعلَْم َدَرَجاٍت ۚ َواللَُّه ِبَما َتْعَملُوَن 
َخبِيرٌ( )المجادلة:11(

بالوقت  ال  ْنيا  بالدُّ اإليثَار  هو:  القيم  ابن  قال 
والدِّين وما يعود بصالح القلب. 

من  محذراً  الدؤلي  األسود  أبو  الشاعر  ويقول 
ترك العناية بالنفس وإهمالها:

يا أيها الرجل المعلم غيره *** هال لنفسك كان 
ذا التعليم

تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا *** كي 
ما يصح به وأنت سقيم

ونراك تصلح بالرشاد عقولنا *** أبًدا وأنت من 
الرشاد عديم

ابدأ بنفسك فانهها عن غيها *** فإذا انتهت عنه 
فأنت حكيم

بالعلم منك  ما تقول ويقتدي ***  يقبل  فهناك 
وينفع التعليم

ال تنه عن خلق وتأتي مثله *** عار عليك إذا 
فعلت عظيم 

فال يمكن أن يقوم اإلنسان بتعليم غيره وتوجيهه 
لما  المخالفين  أول  هو  يكون  ثم  له  الخير  وبيان 

يقول.
قال الله تعالى: )أََتأُمُروَن النَّاَس ِبالبِرِّ َوَتنَسوَن 

أَنُفَسُكم َوأَنتُم َتتلُوَن الِكتَاَب( )البقرة: 44( 
َها الَِّذيَن آَمنُوا لَِم َتُقولُوَن  ويقول َجلَّ َوَعال: )َياأَيُّ
َما اَل َتْفَعلُوَن * َكبَُر َمْقتًا ِعنَْد اللَِّه أَْن َتُقولُوا َما اَل 

َتْفَعلُوَن( )الصف: 2، 3( 
وتحثون  الخير  تقولون  لم  أي:  كثير:  ابن  قال 
عليه، وربما تمدحتم به وأنتم ال تفعلونه، وتنهون 
عن الشر وربما نزهتم أنفسكم عنه، وأنتم متلوثون 

به ومتصفون به.
وفي خطاب نبي الله تعالى شعيب عليه السالم 
الهدى واإليمان، وأنه لن  أنه على  لقومه بين لهم 
يترك ما أمره الله به إلى ما يريده قومه من مخالفة 
أمر الله تعالى قال سبحانه: )َوَما أُِريُد أَْن أَُخالَِفُكْم 

ابدأ بنفسك!
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إِلَى َما أَْنَهاُكْم َعنُْه( )هود: 88(. 
فهنا رسالة لكل أب وأم ومعلم وموجه ومسؤول 
التمسك بمكارم األخالق  في  أوالً  أن يلحظ نفسه 
أن  قبل  والقوانين  بالنظم  والتقيد  الفاضلة،  والقيم 

يوجه غيره ويحثهم على فعله. 
به  ويحصل  الخير  به  يستجلب  ما  أعظم  فمن 
دوام النعم ونزول البركة عليه العناية البدء بالنفس 
)َولَو  تعالى:  َقاَل  إليه.  الناس  توجيه  يراد  فيما 
َوأََشدَّ  لَُهم  َخيًرا  لََكاَن  ِبِه  ُيوَعُظوَن  َما  َفَعلُوا  أَنَُّهم 

َتثبِيتًا( )النساء: 66(.  
َحتَّىٰ  ِبَقْوٍم  َما  ُيَغيُِّر  اَل  اللََّه  )إِنَّ  وقال سبحانه: 

ُيَغيُِّروا َما ِبأَنُفِسِهْم( )الرعد:11(
قال الطبري: أخبر الله تعالى في هذه اآلية أنه ال 
يغير ما بقوم حتى يقع منهم تغيير، إما منهم أو من 

الناظر لهم، أو ممن هو منهم بسبب.
ومن أعظم ما يناله اإلنسان من الجزاء ان يخالف 

قوله فعله.
فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت 
)يجاء  يقول:  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول 
بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه 
يدور  كما  فيدور  النار  أمعاؤه( في  تنقطع  )أي 
الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي 
فالن ما شأنك أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا 
عن المنكر؟! قال: كنت آمركم بالمعروف وال آتيه، 

وأنهاكم عن المنكر وآتيه( رواه البخاري ومسلم.
ويقول ابن القيم: )واإليثار المتعلق بالخالق أجل 
من هذا -أي من اإليثار المتعلق بالخلق- وأفضل، 
وهو إيثار رضاه على رضا غيره، وإيثار حبه على 
حب غيره، وإيثار خوفه ورجائه على خوف غيره 
واالستكانة  والخضوع  له  الذل  وإيثار  ورجائه، 
وكذلك  لغيره،  ذلك  بذل  على  والتملق  والضراعة 
به على  الفاقات  الطلب منه والسؤال وإنزال  إيثار 

تعلق ذلك بغيره( .
فال يحل تقديم أحد على الله تعالى فيما يتعلق 
أو  به،  وأمر  افترضه  فيما  إليه  والتقرب  بطاعته 

االنشغال بالدنيا عنه.
أَنََّما  )َواْعلَُموا  تعالى:  قال  سبحانه  قال 
َعِظيمٌ(  أَْجرٌ  ِعنَدُه  اللََّه  َوأَنَّ  ِفتْنَةٌ  َوأَْواَلُدُكْم  أَْمَوالُُكْم 

)األنفال:28(
قال ابن كثير: أي: اختبار وامتحان منه لكم؛ إذ 
أعطاكموها ليعلم أتشكرونه عليها وتطيعونه فيها، 

أو تشتغلون بها عنه، وتعتاضون بها منه؟ 
ُتلِْهُكْم  اَل  آَمنُوا  الَِّذيَن  َها  أَيُّ )َيا  تعالى:  وقال 
َيْفَعْل  َوَمن  اللَِّه ۚ  ِذْكِر  أَْواَلُدُكْم َعن  َواَل  أَْمَوالُُكْم 

َذلَِك َفأُولَئَِك ُهُم الَْخاِسُرون( )المنافقون:9(  
"يأمر تعالى عباده المؤمنين باإلكثار من ذكره، 
الكثيرة،  والخيرات  والفالح،  الربح  ذلك  في  فإن 
وينهاهم أن تشغلهم أموالهم وأوالدهم عن ذكره، 
أكثر  عليها  مجبولة  واألوالد  المال  محبة  فإن 
النفوس، فتقدمها على محبة الله، وفي ذلك الخسارة 

العظيمة".
وسكونه  اإليمان  طمأنينة  المؤمن  يجد  ولن 
النفس  محاب  على  تعالى  الله  محاب  بتقديم  إال 
الله عنه قال:  واآلخرين عن أنس بن مالك رضي 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )ثالث من 
الله  كان  من  اإليمان:  حالوة  بهن  وجد  فيه  كن 
يحب  كان  ومن  سواهما،  مما  إليه  أحب  ورسوله 
المرء ال يحبه إال لله، ومن كان أن يلقى في النار 
أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله 

منه( رواه البخاري ومسلم
ببذل  النفس  على  اآلخرين  بتقديم  يتعلق  وأما 
في  والنظر  حوائجهم  وقضاء  لهم  المعروف 
مصالهم، فقد جاءت النصوص الشرعية مرغبة في 

هذا الخلق العظيم.
الذين  األنصار  في  وتعالى  تبارك  الله  قال 
أموالهم  وآثروهم في نصف  المهاجرين  استقبلوا 
ُؤوا الدَّاَر َواإلِيَماَن ِمن َقبْلِِهْم  ودورهم : )َوالَِّذيَن َتبَوَّ
ُيِحبُّوَن َمْن َهاَجَر إِلَيِْهْم َوال َيِجُدوَن ِفي ُصُدوِرِهْم 
َكاَن  َولَْو  أَنُفِسِهْم  َعلَى  َوُيْؤِثُروَن  أُوُتوا  ا  مَّ مِّ َحاَجًة 
ُهُم  َفأُْولَئَِك  َنْفِسِه  ُشحَّ  ُيوَق  َوَمن  َخَصاَصةٌ  ِبِهْم 

الُْمْفلُِحوَن( )الحشر: 9(
أنفسهم،  حاجة  على  المحاويج  يقدِّمون  "أي: 
إلى  احتياجهم  حال  في  قبلهم  بالنَّاس  ويبدؤون 

ذلك"   
البر لن ينالها المؤمن إال ببذل ما يحبه  ومقام 
ا  ِممَّ ُتنِفُقواْ  َحتَّى  الْبِرَّ  َتنَالُواْ  ) لَن  تعالى:  الله  قال 
َعلِيمٌ (  ِبِه  اللَّه  َفإِنَّ  َشْيٍء  ِمن  ُتنِفُقواْ  َوَما  ُتِحبُّوَن 

)آل عمران: 92(
ويصف سبحانه عباده أنهم يبذلون ما يحبونه 
تعالى:   قال  شكورا  وال  جزاء  بذلك  يريدون  ال 
َتْفِجيًرا  ُروَنَها  ُيَفجِّ اللَِّه  ِعبَاُد  ِبَها  َيْشَرُب  )َعيْنًا 
ُه ُمْستَِطيًرا  َيْوًما َكاَن َشرُّ ِبالنَّْذِر َوَيَخاُفوَن  ُيوُفوَن 
َعاَم َعلَى ُحبِِّه ِمْسِكينًا َوَيتِيًما َوأَِسيًرا  َوُيْطِعُموَن الطَّ
َوال  َجَزاء  ِمنُكْم  ُنِريُد  ال  اللَِّه  لَِوْجِه  ُنْطِعُمُكْم  إِنََّما 
ُشُكوًرا ( )اإلنسان: 9-6(. وقال ابن مسعود في 
صحيح  وأنت  تتصدق  أن  هو  حبِّه(:  )على  قوله 

شحيح، تأمل البقاء، وتخشى الفقر.  
وعن أبي هريرة رضي الله عنه: »أنَّ رجاًل أتى 
النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فبعث إلى نسائه، فقلن: 
ما معنا إالَّ الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه 
- أو يضيف- هذا؟ فقال رجل ِمن  وسلم: َمن يضمُّ
األنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته، فقال: أكرمي 
الله عليه وسلم. فقالت:  الله صلى  ضيف رسول 
طعامك،  هيِّئي  فقال:  صبياني.  قوت  إالَّ  عندنا  ما 
إذا  صبيانك  ونوِّمي  صورة،  سراجك  وأصبحي 
أرادوا عشاء. فهيَّأت طعامها، وأصبحت سراجها، 
ثمَّ قامت كأنَّها تصلح سراجها  ونوَّمت صبيانها، 
فأطفأته، فجعال يريانه أنَّهما يأكالن، فباتا طاويين، 
عليه  الله  صلى  الله  رسول  إلى  غدا  أصبح  ا  فلمَّ
ِمن  عجب  -أو  اللَّيلة  الله  ضحك  فقال:  وسلم، 
فعالكما-،« فأنزل الله: )َوُيْؤِثُروَن َعلَى أَنُفِسِهْم َولَْو 
َفأُْولَئَِك  َنْفِسِه  ُشحَّ  ُيوَق  َوَمن  َخَصاَصةٌ  ِبِهْم  َكاَن 
البخاري  رواه  الُْمْفلُِحوَن( ]الحشر:9[.  ُهُم 

ومسلم.
أم  به  قامت  واإليثار  للتضحية  آخر  مثال  وهنا 
الله  عائشة رضي  المؤمنين  أّم  فعن  بناتها  اتجاه 
عنها أنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، 
منهما  واحدة  كلَّ  فأعطت  تمرات،  ثالث  فأطعمتها 

تمرة. ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها 
تأكلها  أن  تريد  كانت  التي  التَّمرة،  ابنتاها، فشقَّت 
صنعت  الذي  فذكرت  شأنها،  فأعجبني  بينهما، 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: )إنَّ الله 
النَّار(  ِمن  بها  أعتقها  أو  الجنَّة،  بها  لها  أوجب  قد 

رواه مسلم.
اشتداد  عند  اإليثار  مقام  في  القيم  ابن  قال 
األغيار،  لغلبة  شديدة  اإليثار  هذا  الحاجة:)ومؤنة 
عظيمة،  فيه  فالمحنة  والطبع،  العادة  داعي  وقوة 
والمؤنة فيه شديدة، والنفس عنه ضعيفة، وال يتم 
ليسير على من  وإنه  به،  إال  العبد وسعادته  فالح 

يسره الله عليه(.  
وقد أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
األشعريين رضي الله عنهم، وهم من صحابته لما 
اتصفوا من خلق اإليثار، خاصة في وقت الشدائد.

عنه  الله  رضي  األشعري  موسى  أبي  عن 
إنَّ  وسلم:  عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  قال: 
األشعريِّين إذا أرملوا في الغزو، أو قلَّ طعام عيالهم 
بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثمَّ 
ويَّة، فهم منِّي،  اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسَّ

وأنا منهم(. 
وقال أبو العبَّاس القرطبي: هذا الحديث يدلُّ على 
أنَّ الغالب على األشعريِّين اإليثَار، والمواساة عند 
الحاجة... فثبت لهم بشهادة رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: أنَّهم...كرماء مؤثرون.  
تعامله  في  المسلم  حياة  في  اإلثار  وألهمية 
مع اآلخرين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن 
الغاية من اإليمان واالرتقاء في درجاته من  بلوغ 

متطلباته محبة الخير لآلخرين كما يحبه لنفسه.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: )ال يؤمن أحدكم حتى يحب 

ألخيه ما يحب لنفسه( متفق عليه.
قال ابن بطال رحمه الله: قال أبو الزناد: ظاهره 
التساوي، وحقيقته التفضيل، ألن اإلنسان يحب أن 
يكون أفضل الناس، فإذا أحب ألخيه مثله، فقد دخل 

هو في جملة المفضولين" .
واإليثار كما قال الجرجاني في كتابه التعريفات: 
اإليثَار أن يقدِّم غيره على نفسه في النَّفع له، والدَّفع 

عنه، وهو النِّهاية في األخوة.
وقال ابن مسكويه: اإليثار: هو فضيلة للنَّفس بها 
ه حتى  يكفُّ اإلنسان عن بعض حاجاته التي تخصُّ

ه. يبذله لمن يستحقُّ
تضييع  إلى  يؤد   لم  ما  هنا  المحمود  واإلثار 
الوقت، أو حصول فساد مترتب عليه، أو يسبب في 
بعد أو تضييع حق لله تعالى وأن ال يتسبب بإلحاق 

الضرر على آخرين.
رائع  مثال  المبارك  الوطن  هذا  في  واليوم 
في  أرواحهم  قدموا  فشهداؤنا  واإليثار،  للتضحية 
ونرى  ومجتمعهم،  ووطنهم  دينهم  حفظ  سبيل 
قيادتنا الرشيدة تبذل العطاء في وقت الشدة لتنال 

اإلنسانية كرامتها واستقرارها.
كما حظي وطننا بنماذج رائعة من أبطال الصف 

األول. يضحون بأنفسهم ألجل اآلخرين.
فخير الناس عند الله وأحبهم إليه أنفعهم للخلق.
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أعلن المكتب الرئيس لشركة جينيسيس الشرق 
 ،GV80 في80   إطالق جي  عن  وأفريقيا،  األوسط 

أول سيارة رياضية متعددة االستخدامات.
يمثل الحرف »G« في جي في80   اسم عالمة 
جينيسيس، ويدل حرف V في االسم على »التنوع« 
في  حصرياً  تتوفر  التي  االستخدامات  وتعدد 
الكورية.  العالمة  هذه  من  الرباعي  الدفع  سيارات 
رؤية  يحقق  في80  جي  طراز  إنتاج  إن  كما 
معرض  في  مرة  ألول  عرضت  التي  جينيسيس 

نيويورك الدولي للسيارات 2017.
تنضم جي في80  إلى المجموعة التي تتضمن 
أيضاً سيارات سيدان جي70 وجي80 الجديدة كلياً 

 999 - خا�ص

وجي90 مع وجود مزايا مشتركة لهوية التصميم. 
ويعد التصميمان الداخلي والخارجي نتيجة تعاون 
بين استوديوهات جينيسيس للتصميم في كل من 

كوريا الجنوبية والواليات المتحدة وألمانيا.
عالمة  تميز  التي  تصميم  عناصر  تظهر   
جينيسيس على الفور في جي في80  من مختلف 
عن  المميزة  األمامية  الشبكة  وتعبر  الجوانب، 
خطوط  امتداد  مع  جينيسيس،  عالمة  تصميم 
التصميم الجانبية على طول السيارة والذي يوحي 
كل  فوق  القوة  خطوط  وتبرزه  التصميم،  بدقة 
عجلة لتؤكد على أناقة السيارة وفخامتها. كما إن 
المصابيح الرباعية، التي تحيط في الشبكة األمامية 

اإلضاءة  تقنية  بفضل  األنظار  تلفت  المميزة، 
المتطورة.

تأمل  كما  سيصبح  الرباعية  المصابيح  شكل 
الشركة عالمة مميزة وفريدة ضمن تصميم سيارة 
عن  البسيطة  التفاصيل  تعبر  حيث  جينيسيس، 
الهوية المميزة. وسيكون هناك خطان يعبران عن 

هذه العالمة.
في  يظهر  الذي   G-Matrix نمط  واستلهم 
اإلضاءة من التصميم الخارجي الذي يشاهد عندما 
يوجه الضوء على األلماس. يظهر هذا النمط أيضاً 

على العجالت المتوفرة بقياس 22 بوصة.
الصلب  بلوحة  في80   جي  هيكل  تحسين  تم 

جمال المساحة البيضاء
جي في 80..

سيارات
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األلومنيوم  إلى  باإلضافة  القوة،  عالي  الساخن 
وغطاء  األبواب  في  المستخدم  الوزن  خفيف 

المحرك والباب الخلفي، ما يمكنها 
من تحقيق وزن تنافسي.

الداخلي  التصميم  يركز 
في جي في 80 على »جمال 
وهي  البيضاء«،  المساحة 
الفلسفة  سمات  من  سمة 
الهندسية األنيقة في كوريا 
الجنوبية. ويتضح مفهوم 
»الرفاهية في المكان« من 

خالل اإلحساس بالمساحة 
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سيارات

الواسعة في المقصورة .
في80  جي  لـ  الداخلية  المقصورة  عرض  يبرز 
من خالل تصميم فتحات التهوية الرقيقة واألنيقة 
شاشة  إن  كما  الركاب.  مقصورة  عبر  تمر  التي 
بوصة   14.5 بقياس  والترفيه  المعلومات  عرض 
لوحة  أعلى  األمام ووسط  في  إلى جزأين  تنقسم 
الصلبة  والمفاتيح  األزرار  عدد  تقليل  تم  القيادة. 
أو  الجمالية  لألغراض  سواء  األدنى،  الحد  إلى 
لسهولة االستخدام. وبالنسبة للمواد المتغيرة ذات 
السطوح من  تغطي جميع  فإنها  الفخم،  المستوى 
داخل مقابض األبواب إلى وسادات الركبة المبطنة 

التي تبطن الجوانب السفلية من وحدة التحكم.
الكونسول  في  المركزية  التحكم  وحدة  تغطي 
الوسطي قاعدة نقل السرعات اإللكترونية التي تعمل 
ويسهم  قرصي.  بتصميم  بالسلك  التبديل  بتقنية 
التعرف على الكتابة اليدوية في لوحة التحكم التي 
تعمل باللمس في مساعدة المستخدمين على تعيين 
وجهة الوصول أو إدخال البيانات من دون الحاجة 
إلى تشغيل لوحة مفاتيح على شاشة المالحة — 
ببساطة عن طريق استخدام أحرف مكتوبة بخط 

اليد على لوحة التحكم التي تعمل باللمس.
 

واحة متنقلة
تتميز جي في80  بأول تطبيق في العالم لتقنية 
إلغاء الضجيج النشط على الطريق )رانك(، والتي 
القيادة.  أثناء  كبير  بشكل  الطريق  ضوضاء  تقلل 
الرقمية،  اإلشارات  معالجة  علم  إلى  واستناداً 
في  التحكم  تقنيات  على  يتفوق  رانك  تطبيق  فإن 
الضوضاء الحالية التي تعتبر محدودة، حيث إنها 
المواد  مثل  الفيزيائية،  التكنولوجيا  على  تعتمد 
الهدوء  على  الحفاظ  أجل  من  الجسم،  وهياكل 
صوتية  موجات  التطبيق  يولد  المقصورة.  داخل 
من مراحل معاكسة خالل 0.002 ثانية عن طريق 

األمر  الفعلي،  الوقت  في  الطريق  تحليل ضوضاء 
غير  الطريق  كبير من ضوضاء  بشكل  يقلل  الذي 

المنتظمة والمتزامنة.
لإلعجاب  والمثيرة  المذهلة  المزايا  وتشمل 
أيضاً   2021 في80  جي  في  الموجودة  األخرى 
على  يحتوي  الذي   Ergo Motion السائق  مقعد 
سبع خاليا هوائية لتقليل التعب الناتج عن ساعات 
القيادة الطويلة. ومن خالل التحكم بلمسة واحدة، 
يمكن القيام بالتعديل من الصف األمامي، ليسمح 
بذلك بتحقيق مستوى الراحة الذي توفره سيارات 
الليموزين في مقاعد الصف الثاني. كما يتوفر أيضاً 

مقاعد ُمدفأة ومهواة.
تعبر جي في80  بأصالة عن مزايا جينيسيس، 
وتعتمد على منصة دفع خلفي فريدة، ويعتبر الدفع 
قيادة  تجربة  السيارة  وتقدم  اختيارياً.  الرباعي 
سيارات الدفع الرباعي األنيقة والرياضية المتميزة 
من خالل تجربة قيادة مريحة ومتوازنة مع محرك 
لعزم  األقصى  الحد  ويبلغ  أعلى.  وأداء  قوة  أكثر 

الدوران 54.0 كغ/ متر مع محركي بنزين بشاحن 
توربيني )بنزين توربو 2.5، وبنزين توربو 3.5(، 
الشرق  منطقة  في  متوفرين  سيكونان  واللذين 

األوسط وأفريقيا.
فيه  التحكم  يتم  الذي  التعليق  نظام  ويقدم 
من  تعد  التي  الطريق  معاينة  ميزة  مع  إلكترونياً 
المساعدة  جينيسيس،  بعالمة  الخاصة  المزايا 
خالل  من  للركاب  المثلى  الراحة  لتوفير  الالزمة 
التعرف على المعلومات الموجودة على الطريق في 

األمام مسبقاً باستخدام الكاميرا األمامية.
 

معايير السالمة 
كما هو الحال بالنسبة لجميع سيارات جينيسيس، 
فإن طراز جي في80 يوفر مستوى ال مثيل له من 
أنظمة السالمة النشطة والقياسية، وذلك تأكيداً على 
الركاب  بأمان  التجارية  للعالمة  الهندسي  االلتزام 
السائق  مساعدة  بأنظمة  تتميز  فهي  وراحتهم. 
المتقدمة التالية والتي تتضمن العديد من التقنيات 
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المبتكرة في العالم.
القيادة  • نظام تثبيت السرعة الذكي مع أنماط 
SCC- المدمجة: يعتمد نظام تثبيت السرعة الذكي
يشكل  وهو  الهندسية،  التقنيات  أحدث  على   ML
االصطناعي  الذكاء  على  قائمة  ذكية  مالحة  تقنية 
بشكل  التعرف  من  في80  جي  تمكين  في  تساعد 
وتنفيذ  لسائقيها  القيادة  خصائص  على  مستقل 

القيادة المستقلة التي تماثل قيادة البشر.

النظام  هذا  األمامي:  االصطدام  منع  مساعد   •
إيقاف جي في80   في  تلقائياً  المساعدة  قادر على 
االصطدام  خطر  يبرز  حيث  معينة  مواقف  في 
بمركبة مقتربة على الجانب األيسر أو األيمن من 
التقاطع. يمكن أيضاً ل جي في 80   المساعدة في 
كان  إذا  المحتملة،  االصطدام  مخاطر  عن  الكشف 

أحد المشاة على مقربة من السيارة أثناء الحركة.
العمياء  النقطة  في  االصطدام  تجنب  مساعد   •

 
كادر   
 

 المزايا الفنية
  

   80جي في  
2.5بنزين توربو     3.5بنزين توربو 

 4,945 الطول اإلجمالي )مم(
 1,975 العرض اإلجمالي )مم(

 1,715 االرتفاع الكلي )مم(
 2,955 قاعدة العجالت )مم(

عرض اإلطارات         
 1,674 )أمامية( )مم(

عرض اإلطارات 
 1,689 )خلفية( )مم(

 I4 2.5 T-GDi V6 3.5 T-GDi نوع المحرك
 RWD/AWD نظام الدفع

 3,470 2,497 اإلزاحة )سم مكعب(
الطاقة القصوى 

(PS/rpm) 304/5,800  380/5,800  

-أقصى عزم دوران )كغ
4,000-43.0/1,650 م / دورة في الدقيقة(  54.0/1,300-4,500  

 80 سعة خزان الوقود
  
 

)BCA(: يعد هذا النظام في األساس جهاز مراقبة 
تقليل  في  ويساعد  نشطة،  بقدرات  العمياء  النقطة 
فرصة التعرض ألي مركبة متحركة، عند مغادرة 

الموقف الموازي على سبيل المثال.
• مساعد منع االصطدام الخلفي: يستخدم هذا 
اكتشاف ومنع  في  للمساعدة  خلفياً  راداراً  النظام 

االصطدام بالعوائق.
• مساعد تنبيه السائق: يراقب هذا النظام انتباه 
السائق أثناء القيادة، من خالل تحليل أنماط القيادة 
وسلوكيات السائق، مثل التوجيه المتقطع والتباطؤ 
مثل  السيارة،  إشارات  خالل  من  الطبيعي،  غير 
زاوية التوجيه وعزم التوجيه وموضع السيارة في 
مسار المرور. وتراقب الكاميرا الموجهة إلى األمام 
السائق وتصدر رسائل وأصوات تحذير عند التعب 

أو النظر إلى األمام
الكاميرات  توفر  المحيطية:  الرؤية  شاشة   •
درجة   360 بزاوية  األبعاد  ثالثي  عرضاً  للسائق 
السيارة  ركن  لتسهيل  أخرى  صور  مع  للمحيط، 
بأمان. تتضمن جي في80 أيضاً 10 وسائد هوائية 
بشكل قياسي، ومن ضمنها وسادة هوائية مثبتة 
لتخفيف  األماميين  المقعدين  بين  المنتصف  في 
التزام  من  في80   جي  تستفيد  الداخلي.  التأثير 
نطاق  على  والراحة  بالخدمة  جينيسيس  عالمة 

واسع باستخدام تقنية التحكم عن بعد الرائدة.
تقدم جينيسيس جي في80  تجربة قيادة متميزة 
تتميز بالراحة والمتعة من خالل مزايا الراحة عالية 
التقنية مثل البيئة المثالية للترفيه والمعلومات التي 
الذكاء  تقنيات  أحدث  على  باالعتماد  توفيرها  يتم 
ونظام  المتصلة  السيارات  وتقنيات  االصطناعي 

تكييف الهواء المبتكر.
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ريدغ دسشار ءاسسيم
عضو سابق في املجلس الوطني االتادي

maysarashed@gmail.com
عضو سابق في املجلس الوطني االتادي

maysarashed@gmail.com
عضو سابق في املجلس الوطني االتادي

د. ميساء غدير

maysarashed@gmail.com

»عام العزة« هو أقل ما يمكن أن نصف به حال دولة اإلمارات عام 2020، العام الذي اختلف عن غيره من األعوام 
على األقل في خمسين عاماً مضت. فقد شهد العالم في األعوام السابقة منعطفات مهمة، قادت بعض الدول نحو 
القمة في حين هوت بأخرى نحو القاع، وظلت دول في مستوى ثابت بين االثنين، لكن العام الماضي كان شاهداً 
على أصعب أزمة صحية واجهها العالم وأثقلته وطوعته لكل المتغيرات في جميع القطاعات حتى إنها لم تستثن منها 
قطاعاً من دون تأثر. كان ذلك العام »سلبياً« على الجميع، فقد خلق أزمات اقتصادية وسياسية، وعطل مشاريع، 
وأجل الكثير منها، وتسبب في خسائر عظيمة لم يحسب لها أي من المحللين والمفكرين حساباً. واألكثر من ذلك 
القلق الذي جعل بعضهم يتقدم بخطى مرتبكة، ويتأخر خطوات، باستثناء  العالم والعاملين فيه بلجام  أنه لجم 
دولة اإلمارات التي أخذت على عاتقها مسؤولية االنطالق نحو المستقبل، ومسؤولية المضي قدماً في مشاريعها 
الطموحة من دون أن تسلم زمام إدارة األمور إلى »كوفيد- 19«، بل إنها وضعته نصب عينيها وفي دائرة اهتمامها 
بما قدمته من رعاية صحية، وبما استحدثته من إجراءات احترازية أخضعت لها الجميع مؤسسات وأفراداً، وبما 

توصلت إليه من اتفاقيات لتأمين اللقاح الذي تؤمن به على صحة الناس وسالمتهم.
المشاريع التي أعلن عنها في اإلمارات، على الصعيدين المحلي واالتحادي كانت شاهداً على إرادة القيادة في 
اإلمارات التي ال تعرف المستحيل، وال تميل للخضوع والركون للخوف والقلق. وأينما نقلت عينيك وجدت إنجازات 
ضخمة تحققت. وستكون محل فخر بشكل ال يقل عن إنجازات سبقتها، بل إن الفخر بها مضاعف ألنها أنجزت 
في ظروف استثنائية. فمن مسبار األمل انطلق الطموح وعانق الفضاء، وفي خورفكان عانقت السياحة بمشاريع 
فريدة قلوب السائحين مواطنين ومقيمين، واستقبلت أبوظبي سباق الفورموال، واحتضنت شارقة الثقافة المثقفين 
والقراء في بيت الحكمة الذي بات معلماً ثقافياً يضاهي أهم مكتبات العالم. ولم تتوقف طموحات دبي ورحلتها نحو 
المستقبل فبدأت االستعداد الستقبال إكسبو 2020 وافتتحت متحف المستقبل، واستقبلت كل السائحين من دول 
العالم في مشاريعها ووجهاتها الترفيهية بكثير من الحيطة واالهتمام. وال يتسع المجال لذكر المزيد من المشاريع.
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، »رعاه الله«: 
المراتب وقدرتهم االستثنائية على تخطي كل  أبناء الوطن على االرتقاء به إلى أعلى  الكبيرة في إصرار  »ثقتنا 
المواقف الصعبة، بل وتحويلها إلى فرص جديدة للنجاح، ترفع سقف طموحاتنا لمستقبل دولتنا التي ال نرضى لها 

مكانة سوى القمة، وشعبنا الذي نريد له أن يكون دائماً في المقدمة«.
الشاهد في كل ما ذكرناه أن األزمات أياً كان نوعها يمكن للدول المتقدمة، الطموحة، صاحبة الرؤى أن تتعامل 
معها بالشكل الذي ال يقل عن كفاءتها في تعاملها مع المكتسبات والموارد التي تهيئ لها فرص النجاح، فالعقل 
الذي أنجز وصنع إنجازاً هو نفسه العقل الذي يخطط في األزمات وهو الذي يخطط لتجاوزها بأقل الخسائر، فهو 
إن أنصت لألزمات وخضع لها وأوقف كل مشاريعه لبلغت الخسائر مبلغاً عظيماً قد يذهب بكل ما تحقق على 

أرض الواقع. 
ال شك في أن أزمة »كوفيد- 19« هي األكبر في خمسين عاماً مضت على الرغم من أنها صحية، ولكنها في الوقت 
نفسه كانت فرصة لقناصي الفرص الذين برهنوا على قدرتهم على النظر إلى الجزء المملوء من الكوب واستثمروا 
فيه ليس من أجل الحاضر فحسب، بل من أجل أجيال يحق لها أن تتقارب وتتكافأ فرصها مع فرص أجيال نعمت 
بالخير كله في دولها فيما مضى من أعوام. وهو ما قامت به دولة اإلمارات التي أثبتت تفوقها في إدارة جائحة 
»كوفيد- 19«، وقّدمت تجربة أساسها اإلصرار والعزيمة، وميّزها نهج عمل اعتمد على تكاتف الجميع في التعامل 
مع أحد أصعب المواقف التي واجهت العالم بأسلوب استباقي قائم على التخطيط العلمي السليم، لتحّول هذا الوضع 
االستثنائي إلى فرصة للتعلم واكتساب الخبرات والتطوير وصناعة اإلنجازات على شتى الُصعد. وهو ما يضاعف 
مسؤوليتنا ويجعلنا مدركين ألسلحة البد من التسلح بها، أهمها اإلرادة والعزيمة واإلصرار واإلخالص في العمل، 

فبه نعز وبه نتقدم وبه تنهض األمم. 

في وسط األزمة.. نهضة وعزة 
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 نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
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أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات
وإلى شعب دولـة اإلمـــارات الكريـم

بمناسبـــة اليــوم الوطني التـاسـع واألربعين
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٢٦ مليون درهم
مجموع الجوائز النقدية التي 

نقدمها لعمالئنا هذا العام.
من حسابات ”توفير المليونير“ من بنك أبوظبي التجاري 

للصيرفة اإلسالمية.

تأهل لربح جائزة أو أكثر من مئات الجوائز السنوية مع حسابات التوفير من 
بنك أبوظبي التجاري للصيرفة اإلسالمية.

٢٦ مليون درهم قيمة جوائزنا السنوية في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
ضاعف فرصك لربح مليون درهم شهريًا والكثير من الجوائز األخرى.

حساب توفير المليونير اإلسالمي:
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٥٫٠٠٠
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١٩٫٢٠٠٫٠٠٠

قيمة كل جائزة
(بدرهم ا�مارات)

وتيرة منح الجائزة
ً
يا ا�جمالي السنويعدد الجوائز شر

(بدرهم ا�مارات)

لمعرفة المز يد، يرجى ا�تصال بالرقم ٢٦٢٦ ٥٦ ٦٠٠ أو إرسال ’MSA‘ في رسالة
adcbislamic.com إلى رقم ٢٦٢٦، أو تفضل بز يارة

حسابات ”توفير المليونير“

تطبق األحكام والشروط.

حساب توفير المليونير اإلماراتي:
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