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مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية

اأظهرت جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد )كوفيد- 19( متا�سك املجتمع يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة وت�سامنه القوي، وهذا الت�سامن من العوامل الرئي�سة التي اأ�سهمت بقوة 

يف جناح جهود الدولة وموؤ�س�ساتها املعنية بح�سر التاأثريات ال�سلبية لهذه اجلائحة، التي 

طالت تداعياتها غري امل�سبوقة كل دول العامل الذي اأ�سبح كله يف الهم �سرق.

هذا التما�سك والتالحم مل ياأت من فراغ واإمنا هو نتاج طبيعي ومتوقع ملجتمع تاأ�س�س 

اآل  ال�سيخ زايد بن �سلطان  وقام على قيم البذل والت�سامح والتعا�سد على يد املغفور له 

وجود  دون  من  تقدم  اأي  حتقيق  ميكن  ل  اأنه  يوؤمن  كان  الذي  ث��راه«،  اهلل  »طيب  نهيان، 

ال�سعد  على  املبذولة  الر�سمية  اجلهود  لدعم  الأ�سا�سية  الركيزة  يكون  قوي  جمتمع 

املختلفة لإحداث تنمية �ساملة. وقد عملت قيادتنا الر�سيدة ب�سكل متوا�سل على دعم 

كل ما من �ساأنه تر�سيخ هذا الت�سامن وتعميقه ب�سكل م�ستمر، حتى و�سل اإىل درجة عالية 

من الر�سوخ، على نحو اأ�سبحت معه دولة الإمارات اأمنوذجًا للتما�سك املجتمعي.

من قبل اأن يظهر للعيان فريو�س كورونا عملت الدولة على اعتماد ا�سرتاتيجيات تقوم 

مرونة  اأكرث  باجتاهات  وخططها  وبراجمها  �سيا�ساتها  فكّثفت  امل�ستقبل،  ا�ست�سراف  على 

واملعرفة  البتكار  خالل  من  التحديات،  مواجهة  على  وق��درة  �سمولية  واأك��رث  وتنوعًا، 

املجالت،  �ستى  يف  املتقدمة  التقنيات  ا�ستخدام  اإىل  ي�سعى  رقمي  اقت�ساد  اإىل  والتحول 

مبا ينه�س بالقت�ساد ويحرك عجلة التنمية، وي�سع العمل احلكومي على امل�سار ال�سحيح 

يف كل املجالت، �سمن ا�سرتاتيجية تنموية مت�سي قدمًا يف حتقيق خطة اخلم�سني عامًا 

املقبلة، وتبقي الدولة يف �سدارة موؤ�سرات التناف�سية العاملية.

اآخر تلك التوجهات جت�سدت بانطالق اجتماع حكومة دولة الإمارات عن ُبعد، بعنوان: 

»ال�ستعداد ملرحلة ما بعد كوفيد –19« لو�سع خطط و�سيا�سات واآليات تغطي احتياجات 

القطاعات الأكرث اإحلاحًا، وو�سع مقاربات م�ستقبلية لالآفاق القت�سادية والتنموية.

وهناك عوامل عديدة اأكدت هذا التما�سك املجتمعي القوي يف الدولة ملواجهة اجلائحة، 

حيث مت اإطالق العديد من املبادرات املجتمعية والأهلية لدعم الفئات التي تاأثرت بهذه 

اجلائحة. ويف الواقع، فاإنه مل ي�ستغرق الأمر وقتًا طوياًل لإطالق هذه املبادرات، ما يدل 

على جاهزية الإمارات ملواجهة مثل هذه الأزمات، التي فاجاأت دول العامل املختلفة، حني 

وثمة  منعزلة،  جزر  اإىل  وحّوله  غرة  حني  على  العامل  دول  الفتاك  الفريو�س  هذا  غزا 

العديد من هذه املبادرات، ومنها اإن�ساء »�سندوق الإمارات وطن الإن�سانية« وبرنامج »معًا 

نحن بخري« وغريها الكثري. 

الآثار  لحتواء  تبذلها  زالت  وما  الر�سيدة  القيادة  بذلتها  التي  اجلبارة  اجلهود  اإن 

جهود  جناح  يف  الأكرب  الأثر  لها  كان  واملجتمع  القت�ساد  على  كورونا  لفريو�س  ال�سلبية 

الدولة يف هذا املجال وت�سدرها دول العامل يف تخفيف اآثار هذا الوباء على امل�ستويات 

رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زايد  بن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  الفريق  اأك��ده  الذي  الأم��ر  وهو  كافة، 

جمل�س الوزراء وزير الداخلية، الذي قال اإن دولة الإمارات بقيادة �سيدي �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل«، وتوجيهات �سيدي �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 

دبي »رعاه اهلل«، و�سيدي �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 

نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة واإخوانهم اأ�سحاب ال�سمو حكام الإمارات، تفوقت يف 

التعامل املتميز مع جميع الأزمات والظروف ال�ستثنائية وجعلت الإيجابية اأ�سا�س العمل 

لتحقيق التنمية.

اأننا بهذه اجلهود اجلبارة �سنتمكن بعون اهلل دولة وقيادة و�سعباً من تخطي  ول �سك 

هذه الأزمة وننت�سر عليها.

وحياكم اهلل 
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أقوال ومواقف

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

والطبيعة. 

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
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مستقبل  لها  ليس  الزراعة  يقولون:  كانوا 
تعالى  اهلل  بعون  ولكن  بالدنا،  في 
وتصميمنا نجحنا في تحويل الصحراء إلى 

أرض خضراء.
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أخبار الوطن

خليفة بن زايد: قواتنا امل�سلحة �ستظل القوة احلار�سة لعزة هذا البلد  

وّجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة القائد األعلى للقوات المسلحة »حفظه الله« 
تحية اعتزاز وفخر ألبناء اإلمارات األبطال العائدين من 
أرض اليمن، وأكد أن قواتنا المسلحة ستظل على الدوام 
القوة الحارسة والدرع الحامية لعزة هذا البلد ورفعته.

درع  »مجلة  عبر  وجهها  كلمة  في  سموه  وقال 
الوطن« في الذكرى الرابعة واألربعين لتوحيد القوات 
المسلحة: »لقد صدقتم ما عاهدتم الله والقيادة والوطن 
عليه، وشاركتم بكفاءة وفاعلية في إنجاح مهام قوات 
تحالف دعم الشرعية وقدمتم الجريح و الشهيد فأثبتم 

والء وانتماء وشجاعة«.
وحيا سموه الضباط والجنود أبناء وبنات اإلمارات، 
لجاهزيتكم،  مطمئنون  بكم،  فخورون  »إننا  قائالً: 
العظيم  اليوم  هذا  ذكرى  وفي  دعمكم،  في  ماضون 
يشهده  ظرف صعب  مع  يتزامن  الذي  العام  هذا  من 
المستجد،  كورونا  وباء  انتشار  نتيجة  بأسره  العالم 
جميع  في  الضحايا  أرواح  على  ترحماً  األيادي  نرفع 
الصحة  بتمام  مكان  كل  في  للمصابين  داعين  الدول، 
وبنات  ألبناء  التقدير  عن  ومعربين  العافية،  وموفور 
وطننا العاملين بجد وإخالص في جميع ساحات البذل 

والعطاء«.

الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  توجه 
نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  الله«،  »حفظه 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي»رعاه الله«، وصاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
المسلحة، بالتهنئة إلى شعب دولة اإلمارات العربية المتحدة والمقيمين على 
أرضها على اإلنجاز الذي حققه مركز أبوظبي للخاليا الجذعية، ونجاحه في 
تطوير عالج بالخاليا الجذعية لفيروس كورونا المستجد »كوفيد – 19«، 
بعد  إدخالها  المريض وإعادة  الجذعية من دم  الخاليا  يتضمن استخراج 

تنشيطها.
وعبر سموهم عن خالص شكرهم وتقديرهم وشعب اإلمارات لفريق 
األطباء والباحثين والعاملين في مركز أبوظبي للخاليا الجذعية على جهده 
الكبير في التوصل إلى هذا اإلنجاز العلمي الذي من شأنه أن يسهم ضمن 
الجهود الدولية التي تبذل حالياً للقضاء على فيروس »كورونا« المستجد 

»كوفيد – 19«، والمحافظة على سالمة وصحة سكان العالم أجمع.
اإلنسان  تولي حياة  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  أن  وأكد سموهم 
أولوياتها وخططها،  قمة  أهمية قصوى، وتضعه على  وصحته وسالمته 
وستواصل تعزيز التدابير واإلجراءات والمبادرات االستباقية التي تضمن 
سالمة مجتمعها من مواطنين ومقيمين وزائرين إلى أرضها، والمحافظة 
على أرواحهم وصحتهم، منوهين بأن دولة اإلمارات العربية المتحدة كانت 
حريصة منذ بداية أزمة »كورونا« على سرعة اتخاذ الخطوات والتدابير 

االحترازية الكفيلة بحفظ أمنها الصحي واالجتماعي واالقتصادي.
وأشاد سموهم بجهود القطاعات والمؤسسات في الدولة كافة، وكوادرها 
المخلصة التي تؤدي مهماتها بكفاءة عالية ومسؤولية ومهنية، خالل هذه 
في  األول  الدفاع  خط  بخاصة  الصعب،  والتحدي  االستثنائية،  الظروف 
مواجهة فيروس »كورونا« من الكوادر الطبية والتمريضية والصحية كافة، 

وكل من ينتمي إلى القطاع الصحي بفروعه جميعها.

.. ويهنئ شعب اإلمارات والمقيمين 
على اإلنجاز العلمي بتطوير عالج »كورونا«
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محمد بن راشد: الإمارات بقيادة »خليفة« قادرة على مواجهة الأزمات 
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
دولة  أن   الله«  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 
خليفة  الشيخ  السمو  بقيادة صاحب  المتحدة  العربية   اإلمارات  
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«، قادرة على مواجهة 
التطوير  مسيرة  دعم  ومواصلة  المستقبل،  وصناعة  األزمات 
والتنمية، ومواكبة المتغيرات العالمية واالستفادة منها بما يرسخ 
صاحب  رؤى  أن  إلى  مشيراً  العالمية،  وريادتها  اإلمارات  مكانة 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
األعلى للقوات المسلحة تمثل منهج عمل مستقبلي لفريق اإلمارات.

جاء ذلك، بمناسبة اختتام اجتماع حكومة دولة اإلمارات الذي 
 »19  – بعد كوفيد  ما  لمرحلة  »االستعداد  بعنوان  ُبعد«  »عن  عقد 
الوزراء وأصحاب  السمو والمعالي  »كورونا«، بمشاركة أصحاب 
من  أكثر  التنفيذية، ومسؤولي  للمجالس  العامين  األمناء  السعادة 
وباحثين  عالميين  وخبراء  ومحلية،  اتحادية  حكومية  جهة   100

ومخططين استراتيجيين في مختلف مجاالت العمل الحكومي.
 وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم »رعاه 
الله« في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع »تويتر«: »اختتمنا 
بعد  الدولة  استراتيجية  إلعداد  اإلمارات  حكومة  اجتماعات  اليوم 
كوفيد 19.. سنراجع هيكل الحكومة وحجمها.. قد ندمج وزارات.. 
رشاقة  أكثر  نحتاج حكومة  تغييرات..  هيئات.. وسنجري  ونغير 
ومرونة وسرعة لتواكب أولويات وطنية جديدة ومختلفة. مخطئ 

من يظن أن العالم بعد كوفيد 19 كالعالم قبله«.
وأضاف: »سموه أن دولة اإلمارات تتبنى معايير واضحة لنجاح 
أي حكومة، تقوم على معايير تعزيز المرونة والجاهزية  والقدرة 
على التأقلم وتبني التغيير وإعادة ترتيب األولويات وتطوير الخطط 
وترتيب  أكبر  بسرعة  المتغيرات  مع  للتكيف  واالستراتيجيات 

األولويات الوطنية بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة«.
وأشار سموه إلى أن حكومة اإلمارات واجهت تحدي »كورونا« 

الفيروس،  لمواجهة  األول  الصف  في  الوطنية  كوادرنا  عالية..  بكفاءة 
من  الماضية  القليلة  األشهر  امتداد  على  تمكنت  القطاعات  بقية  وفي 
تأكيد ريادة دولة اإلمارات وقوة حكومتها وقدرتها على التحدي وتلبية 
أرهق  الذي  الوباء  هذا  تبعات  مواجهة  اآلن  التحدي  الناس..  تطلعات 

العالم، وتحقيق أفضل النتائج.
وكان  اجتماع حكومة دولة اإلمارات عن ُبعد  عقد تجسيداً لتوجيهات 
الدولة  رئيس  مكتوم نائب  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
صياغة  على  بالعمل  الله«،  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس 
»استراتيجية دولة اإلمارات لما بعد كوفيد - 19« »كورونا«، عبر تعزيز 
جاهزية القطاعات الحكومية كافة ، ورفع مستوى الكفاء واالرتقاء باألداء 
على المستويين االتحادي والمحلي، بما يستجيب مع التحديات الراهنة 
والمستقبلية في ظل تفشي فيروس »كورونا« المستجد )كوفيد - 19( 
في العالم ، وما أفرزته من تداعيات اقتصادية ومجتمعية غير مسبوقة.  
عمل  فريق  أكبر  اإلمارات..  فريق  نشكل  اليوم  »نحن  وقال سموه: 

حكومي في تاريخ دولتنا.. مهمته نقل اقتصادنا ومجتمعنا وقطاعاتنا 
الصحية والتعليمية والخدمية إلى بر األمان لمرحلة ما بعد كوفيد - 19«، 
تنفيذ  وآليات  يتطلب منظومة عمل مختلفة  ذلك  كثيرة.. وكل  والمهام 

جديدة.. تعتمد الجرأة والحسم والسرعة في اتخاذ القرارات«.
وأضاف سموه: »هدفنا اليوم ليس فقط حماية صحة الناس، وإنما 
التي  الكريمة  الحياة  وحماية  المكتسبات..  وحماية  االقتصاد..  حماية 
تعبنا عليها خمسين سنة ونحن نصنعها لشعبنا، ما حققناه على مدى 
الخمسين عاماً الماضية سيكون األساس لتخطي هذه المرحلة والمضي 
قدماً في رحلة الخمسين عاماً المقبلة ونحن أكثر منعًة اقتصادياً وصحياً 

ومجتمعياً«.
وختم سموه بالقول: »ثقتي فيكم كبيرة.. وثقة أخي صاحب السمو 
القائد األعلى  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
للقوات المسلحة أيضاً فيكم كبيرة.. والمهمة الرئيسيّة اليوم عندنا هي 

النهوض بدولة اإلمارات على نحو أسرع من أي دولة في العالم«.

.. ويهنئ شعب اإلمارات والمقيمين 
على اإلنجاز العلمي بتطوير عالج »كورونا«
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أخبار الوطن

محمد بن زايد..  يوجه بفح�س»كورونا« جماين للمواطنني وبع�س الفئات

.. ويوجه بسداد تكاليف العالج بالخاليا الجذعية لمصابين بـ»كورونا«

بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وجه 
القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد 
المجاني  الفحص  المسلحة ببدء  للقوات  األعلى 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  للمواطنين 
في إطار اإلجراءات الوقائية والتدابير اإلحترازية 
فيروس  لمواجهة  اإلمارات  دولة  تتخذها  التي 
وأعلنت   .)19  - )كوفيد  المستجد  كورونا 
وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية 
دولة  في  والكوارث  واألزمات  الطوارئ  إلدارة 
السمو  صاحب  أن  مشترك  بيان  في  اإلمارات 
أيضاً  وجه  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ 
بالفحص المجاني لعمالة الخدمة المساعدة في 
الفئات،  من  عدد  جانب  إلى  المواطنين  منازل 
الحامل  والمرأة  الهمم  أصحاب  تشمل  والتي 
عاماً،   50 عن  أعمارهم  تزيد  ممن  والمقيمين 
باإلضافة إلى الذين لديهم األعراض المصاحبة 
المصابين  من  المقربين  والمخالطين  للفيروس 
على أن تقوم الجهات الصحية المختصة بتحديد 
مواعيد وتوقيتات الفحوصات وإعالم الجمهور 
ووقاية  الصحة  وزارة  وأوضحت  بها.  الكريم 
الطوارئ  إلدارة  الوطنية  والهيئة  المجتمع 
أن  اإلمارات  دولة  في  والكوارث  واألزمات 
مبادرة صاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب 
إطار  في  تأتي  المسلحة  للقوات  األعلى  القائد 
السبل  توفير كل  الرشيدة على  القيادة  حرص 
الممكنة واتخاذ كل اإلجراءات الكفيلة بالتصدي 
على  حرصاً  المستجد  »كورونا«  لفيروس 
سالمة المجتمع وأفراده من مواطنين ومقيمين 

وحفاظاً على حياتهم.

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات المسلحة، بسداد تكاليف عالج الحاالت الحرجة المصابة 

بفيروس»كورونا« المستجد »كوفيد - 19« عن طريق الخاليا الجذعية.
وتأتي مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بعد إعالن 
مركز أبوظبي للخاليا الجذعية عن تمكنه من الوصول إلى هذا العالج المساعد، 
حيث  »كورونا«،  بـ  مصابة  حالة   73 على  الدولة  في  العالج  تجربة  ونجاح 
شفيت وظهرت نتيجة فحص»كورونا« سلبية بعد إدخال العالج إلى الرئتين 

من خالل استنشاقه بواسطة رذاذ ناعم.
وتهدف مبادرة صاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
المسلحة إلى تعزيز وتشجيع األبحاث الطبية لتطوير عالج داعم للمصابين 
بفيروس »كورونا« المستجد باإلمكانات البشرية والفنية، وتوفير المستلزمات 
والتقنيات الخاصة به، وتسهيل إجراءات تعميمه على مستشفيات الدولة كافة.

هذا  يعكس  حيث  الحرجة،  الحاالت  الجذعية  بالخاليا  العالج  ويستهدف 
دولة  وسعي  الجهود  تضافر  المتخذة  الطبية  اإلجراءات  إلى  إضافة  العالج 

اإلمارات العربية المتحدة لإلسهام في وضع حد لوباء»كورونا« ) كوفيد - 
.)19

وكان مركز أبوظبي للخاليا الجذعية، قد أعلن عن تمكنه من الوصول إلى 
التي  األعراض  على  التغلب  على  المرضى  يساعد  حيث  الداعم،  العالج  هذا 

يسببها فيروس »كورونا المستجد«، ولكنه ال يقضي على الفيروس نفسه.
ويتضمن استخراج الخاليا الجذعية من دم المريض واعادة إدخالها بعد 
تنشيطها، وتمت تجربة العالج في الدولة على العديد من الحاالت حيث شفيت، 
وظهرت نتيجة فحص »كورونا« عليها سلبية بعد إدخال العالج إلى الرئتين 

من خالل استنشاقه بواسطة رذاذ ناعم.
ويستهدف التأثير العالجي تجديد خاليا الرئة، وتعديل استجابتها المناعية 
لمنعها من المبالغة في رد الفعل على عدوى »كورونا« »كوفيد - 19«، والتسبب 

في إلحاق الضرر بمزيد من الخاليا السليمة.
ويتم تقديم العالج للمرضى تزامناً مع التدخل الطبي التقليدي، وسيستمر 

تطبيقه كداعم لبروتوكوالت العالج المعمول بها وليس كبديل لها.
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سيف بن زايد:  الإمارات تفوقت يف التعامل مع الأزمات
أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية أن دولة اإلمارات العربية المتحدة بقيادة سيدي 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  سيدي  وتوجيهات  الله«، 
»رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم 
الله«، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو 
التعامل  في  تفوقت  اإلمارات،  حكام  لالتحاد  األعلى  المجلس  أعضاء 
اإليجابية  وجعلت  االستثنائية  والظروف  األزمات  جميع  مع  المتميز 

أساس العمل لتحقيق التنمية«.
جاء ذلك، في كلمة »عن بعد«، ألقاها الفريق سمو الشيخ سيف بن 
زايد آل نهيان في اجتماع حكومة دولة اإلمارات في إطار االستعداد 
– 19( »كورونا«. وأوضح سموه أن حكومة  لمرحلة ما بعد )كوفيد 
دولة اإلمارات بقيادة وتوجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد 
الوطنية قبل  الله« كانت جاهزة بكوادرها  آل مكتوم »رعاه  بن راشد 
أبناء الوطن والعمل  األزمة، وبفضل اإليجابية التي زرعها سموه في 

وخلق  اإلنساني  والتعامل  المباشر  والتواصل  الواحد  الفريق  بروح 
الفرص والبحث عن المستقبل واالستفادة من الدروس، أصبحت قادرة 
على متابعة العمل والعبور إلى المستقبل وما بعد »كوفيد 19« بجاهزية 
أكبر وكفاءة عالية. وأضاف الفريق سمو نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية أن دولة اإلمارات أصبحت في مصاف الدول المتقدمة، 
واستطاعت أن توظف التجارب الناجحة والمخرجات التي تقدمها القمة 
ونقل  الحكومات  لتعلم  عالمية  منصة  باعتبارها  للحكومات  العالمية 
لجميع  واستعدادها  مكانتها  تعزيز  في  الرائدة  والتجارب  الخبرات 
التالحم  الظروف واألزمات، ما انعكس على األسلوب االستثنائي في 

ما بين الشعب والقيادة.
وأشار سموه إلى أنه في الوقت الذي كان هم الدول منصباً على ما 
يجري داخلها من تداعيات نتيجة انتشار فيروس »كورونا« المستجد، 
وظفت اإلمارات إمكاناتها ليس فقط لمساعدة العالقين من أبنائها خارج 
الحدود، بل ساعدت العالقين ومن تقطعت بهم السبل من مختلف الدول 
الشقيقة والصديقة بصرف النظر عن أي اعتبار ما أكد الروح اإليجابية 

التي تتمتع بها الدولة.

.. ويوجه بسداد تكاليف العالج بالخاليا الجذعية لمصابين بـ»كورونا«

.. ويترأس اجتماع مجلس جودة الحياة الرقمية 
آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  ترأس 
الداخلية  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان 
االجتماع األول لمجلس جودة الحياة الرقمية للعام 

2020، والذي عقد عن ُبعد.
كل  المرئي  االتصال  من خالل  االجتماع  حضر 
من : معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة 
رئاسة  مكتب  عام  مدير  الحياة  وجودة  للسعادة 
الحياة  الوزراء ونائب رئيس مجلس جودة  مجلس 
وزير  العلماء  سلطان  بن  عمر  ومعالي  الرقمية، 
دولة للذكاء االصطناعي، ومعالي علي راشد قناص 

الكتبي رئيس دائرة اإلسناد الحكومي في أبوظبي، 
وكيلة  السويدي  األكرف  إبراهيم  موزة  وسعادة 
وزارة تنمية المجتمع، وسعادة المهندس عبدالرحمن 
محمد الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة 
عبدالجبار  عبدالله  وسعادة  المساندة،  والخدمات 
للخدمات  المساعد  العدل  وزارة  وكيل  الماجد 
المساندة، وسعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام 
الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت، وسعادة سعيد 
االتحادية  للمؤسسة  العام  المدير  النظري  محمد 
للشباب، وسعادة الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر 

المديرة العامة لدائرة دبي الذكية، إلى جانب ممثلين 
عن أولياء أمور وهما محمد خميس المهيري وحصة 

عبيد الطنيجي، وعدد من المختصين.
وناقش المجلس سبل تعزيز جودة الحياة الرقمية 
والبرامج  والسياسات  اإلماراتي،  المجتمع  في 
المقترحة لتعزيز الجودة الرقمية والتي تستند إلى 
مبدأ المواطنة الرقمية اإليجابية واآلمنة، إلى جانب 
مناقشة عدد من المبادرات والمشاريع التي يشرف 
عليها المجلس في سبيل تحقيق األهداف المرسومة 

له.
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الغالف
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تحيل فكرة التباعد الجسدي التي فرضها االنتشار السريع لفيروس »كوفيد-١٩«على 
اآلخر باعتباره مصدر عدوى، وجب تجنبه واالبتعاد عنه. كما تحيل على تنظيم جديد 
للوجود البشري يتجلى من خالل تقطيعات لغوية ومعيشية ثنائية وجديدة من قبيل 
والمريض  لألعراض  الحامل  والمعافى،  المريض  والسليم،  للفيروس  الحامل  ثنائية 
لتضبط  الجسدي  التباعد  معايير  جاءت  هنا  من  المخالط.  وغير  والمخالط  السلبي 
العالقة بين األفراد وتعزلهم عن بعضهم بعضاً تجنباً لوقوع الكارثة، ولكن ما هي 

كلفة ذلك على صعيد العالقات األسرية واالجتماعية؟

رهائن 
الجنرال كورونا
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الغالف

حتقيق: لر� �لظر��صي

عودة الوعي
كورونا يعطينا فر�سة اأخرى لنتعرف اأكرث على من ي�سكن معنا يف ذات البيت.

يئن من جائحة كورونا،  العالم  العالم....كل 
تغيّر العالم الذي كنا نعرفه كثيراً، تغيرت حياتنا 
وأصبحنا  وسلوكياتنا،  عاداتنا  عهدناها،  التي 

نعيش واقعاً جديداً لم نعتده ولم نتوقعه.
على  جديدة  قوانين  فرض   »19 »كوفيد- 
التباعد الجسدي وألزمنا بالحجر  حياتنا، منها 

المنزلي، 
وبالرغم من كل التحديات التي نواجهها، إال 
أن الجهود الجبارة التي تقوم بها دولة اإلمارات 
العربية المتحدة في كل المجاالت للتصدي لهذا 

الجهود  وأكبر  أهم  من  تعتبر  الوبائي  الخطر 
الوقائية على مستوى العالم.

على  الضوء  نسلط  لن  التحقيق  هذا  في 
كورونا، ببساطة، ألنه ال يوجد إنسان يقاسمنا 
الكثير عن خطورة هذا  الكوكب إال وسمع  هذا 
أعداد  في  تناولناه  أننا  كما  وأبعاده،  الفيروس 

سابقة.
البحث  الصحفي  التحقيق  هذا  في  سنحاول 
عن الجانب اإليجابي في هذه القصة، عن نجاح 

الناس في التعايش مع هذا الوباء القاتل.

الفيروس  هذا  أن  المختصون  يرى  حيث 
استطاع أن يعيد اكتشاف حياتنا العائلية، وأن 
من  على  أكثر  لنتعرف  أخرى  فرصة  يعطينا 

يسكن معنا في ذات البيت!
التباعد الجسدي الذي فرضه كورونا جعلنا 
التعلم عن  البيت طول الوقت، حيث أصبح  في 
بعد، العمل عن ُبعد، التسوق عن ُبعد، فأضحى 
ومقر  والمدرسة  البيت  هو  الصغير  المنزل 
العائلة  قلب  آن واحد، وهكذا أصبح  العمل في 
مجتمعاً تحت سقف واحد، وطاولة طعام واحدة، 
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العفاري: الأفراد 

هم الذراع التنفيذي 

للقوانني والأنظمة

الدناين: و�سائل 

الإعالم وال�سو�سل 

ميديا اأ�سهمت يف 

ت�سكيل الوعي يف زمن 

الكورونا

استطاع الفيروس أن يعيد لألسرة ذلك الدفء 
الغائب كثيراً بفعل التكنولوجيا.

األمني  الجانب  في  خبراء  نرى  تعالوا 
والنفسي واالجتماعي واإلعالمي ونتعرف كيف 

يحللون هذا الجانب من أزمة كورونا.
المسؤولية المجتمعية 

إدارة  مدير  العفاري  حمود  الدكتور  العقيد 
لشرطة  العامة  القيادة  في  المجتمعية  الشرطة 
أبوظبي يؤكد أن في هذه الظروف االستثنائية 
بأهمية  وعي  هناك  يكون  أن  جداً  المهم  من 
أهمية  وعلى  لألفراد،  المجتمعية  المسؤولية 
في  المختصة  السلطات  مع  الجمهور  تعاون 
توجيهاتها وإجراءاتها المقررة في هذه األوقات 

الحرجة.
الذراع  هم  األفراد  أن  العفاري  ويوضح 
التنفيذي للقوانين واألنظمة، وأن عدم استجابتهم 
لما تقرره السلطات العامة في هذه األزمة يؤثر 
بشكل عميق على الصحة العامة للمجتمع وعلى 
على  الحفاظ  تقتضي  التي  العليا  المصلحة 

الموارد البشرية واالقتصادية للدولة.
الشريك  هو  الجمهور  إن  العفاري:  ويقول 
أهدافها  تحقيق  في  للشرطة  األساسي 
االستراتيجية في حماية الفرد وتحقيق النظام، 

وقد أثبت الجمهور عبر سنوات من التعاون مع 
الشرطة أنهم أهل للثقة والمسؤولية المجتمعية 
والوالء  االنتماء  فرد حس  كل  فيها  يثبت  التي 

لهذا الوطن.
 

تكاتف اجتماعي 
في  المجتمعية  الشرطة  إدارة  مدير  ويشدد 
ضرورة  على  أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة 
للقانون،  المخالفة  السلوكيات  كل  عن  االبتعاد 
نفوس  في  الخوف  تبث  التي  اإلشاعات  كنشر 
بالتباعد  الخاصة  القواعد  ومراعاة  األفراد، 
أواًل  الفرد  مصلحة  الى  تهدف  التي  الجسدي 
ومصلحة المجتمع ثانياً، مؤكًدا على أن القانون 
التي  السلوكيات  لهذه  مشددة  عقوبات  فرض 
لمن  مسؤولية  وعدم  منخفضاً  وعياً  تعكس 

يرتكبها.
من  مزيداً  يتطلب  الوقت  هذا  أن  ويضيف: 
التكاتف االجتماعي ومزيداً من حس المسؤولية 
بكل  األزمة  هذه  إدارة  من  الدولة  تتمكن  حتى 

احترافية مدعومة بتعاون ودعم من الجمهور.
 

عصر كورونا 
الدكتورة  تناولت  فقد  النفسي  الجانب  أما 

األمراض  طب  اختصاصية  هويدي  بن  أسماء 
والتي  أبوظبي،  في  )ميديكلينيك(  في  النفسية 
ومختلفة  جداً  خاصة  فترة  نعيش  أننا  توضح 
جائحة  بسبب  معها  التعايش  لنا  يسبق  ولم 

كورونا وما نتج من إجراءات وقائية.
وتضيف الدكتورة أسماء: أن التغير المفاجئ 
من  العديد  نفسية  في  أثر  الحياة  نمط  في 
األشخاص، لكن بفضل الله اإلنسان يمتلك قدرة 
سريعة للتأقلم مع التغيرات وتقبل الوضع، وأن 
أموراً ال يمكن السيطرة عليه أو تغييرها، ولكن 
يمكننا التعايش معها، خصوصاً أن هذه المرحلة 
مرحلة تعتبر مؤقتة وستعود الحياة إلى سالف 

عهدها.
أن  إلى  النفسي  الطب  اختصاصية  وتشير 
يجب  التي  اإلجراءات  من  الجسدي  التباعد 
العدوى بالفيروس، ولكن هناك  اتباعها لتجنب 
في  الفراغ،  هذا  لسد  متوافرة  بديلة  حلوالً 
التواصل االجتماعي ممكن عن طريق التواصل 
المرئي  االتصال  خالل  من  أو  عبر  اليومي 

بالفيديو.
كما أن التواجد داخل المنزل فرصة لتوطيد 
بعضاً،  بعضنا  من  والتقرب  األسرية  العالقات 
فهو  األسري  االستقرار  على  الحفاظ  في 
أساسي في الظروف الخاصة من خالل توفير 
األنشطة  بتكثيف  األفراد  لجميع  إيجابي  مناخ 
وتقسيم  الدائم  والتواصل  المشتركة  العائلية 
قد  األفراد  أحد  إرهاق  ألن  المنزل  في  األدوار 

يؤثر سلباً على جميع أفراد األسرة.
إن  النفسي:  الطب  اختصاصية  وتضيف 
األطفال يتأقلمون بطريقة مختلفة مع األوضاع، 
نشرح  أن  علينا  يجب  لذلك  العمر،  بحسب 
الخاصة به  الذي نعيشه والمستجدات  الوضع 

بصفة مبسطة لتجنب إرباكهم.
حياة صحي  نمط  على  المحافظة  يجب  كما 
مرتبط  والجسدية،  النفسية  الصحة  لتعزيز 
باآلخر وذلك من خالل األكل الصحي المتوازن، 
النوم،  من  كافية  ساعات  على  والحصول 
والحفاظ  والتأمل،  التنفس  تمارين  وممارسة 

على روتين يومي.
 

التباعد 
الدكتور  الناحية االجتماعية، فقد تناولها  أما 
مستور أرحيم أستاذ علم االجتماع المشارك في 
جامعة العين، حيث قال: إن مايحدث اآلن على 
المستوى االجتماعي يحتاج إلى بحث ودراسة، 
الشبكة  في  المتمثلة  المعلوماتية  الثورة  فبعد 
االجتماعي  التواصل  ووسائل  المعلوماتية 
تكون  تكاد  إنها  القول  يمكننا  التي  االفتراضية 
العالم الواقعي، وعالقاتنا االجتماعية المباشرة 
في  غريباً  وربما  افتراضياً  عالماً  التي صارت 

كثير من األحيان! 
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في ظل كل هذا يأتي مصطلح اجتماعي جديد 
)التباعد الجسدي( للحد من انتشار الفيروس، 
في  يتمثل  إيجابياً  جانباً  أفرز  التباعد  وهذا 
العائلة  أفراد  بين  البيت  في  اإلجباري  التقارب 
العائلة  ترميم جسور  على  يساعد  ما  الواحدة، 
التي كانت تعاني كثيراً في ظل وجود السوشل 
ميديا التي أثرت كثيراً على الحياة االجتماعية، 
هناك  أصبح  االفتراضي  التواصل  وبعد  اآلن 
تواصل عائلي حقيقي بين جدران البيت الواحد، 
الطريق  يفتح  البيت  داخل  الوقت  كل  قضاء 
كان  الذي  العائلي  المجرى  إلى  المياه  إلعادة 

يعاني الجفاف.
هذه  في  الوقت  من  االستفادة  كيفية  وعن 
الفترة، يقول الدكتور أرحيم إنه في هذه الفترة 
يجب على جميع أفراد األسرة أن يغتنموا هذه 
البيت لالهتمام  الفرصة اإلجبارية للمكوث في 
منهم،  وأكثر  أكثر  التقرب  ومحاولة  بالعائلة 
التعليمية  المواقع  من  االستفادة  أيضاً  وعليهم 
للحياة  أجمل  وجوه  اكتشاف  محاولة  ومن 

والتعليم والثقافة.

اكتشاف الذات 
االتصال  استاذ  الدناني  عبدالملك  الدكتور 
في كلية اإلمارات للتكنولوجيا في أبوظبي يرى 
أن التباعد الجسدي سلوك مقصود يهدف إلى 
الحفاظ على مسافة جسدية أكبر من المعتاد عن 
األشخاص اآلخرين، أو تجنب االتصال المباشر 
العامة  األماكن  في  األشياء  أو  باألشخاص 
أو جانحة معدية،  خالل مدة تفشي أي مرض 
التقليل من عدد اإلصابات بمخاطر هذا  بهدف 
العزل  فإن  لآلخرين،  العدوى  انتقال  أو  الوباء 
مغادرته  وعدم  المنزل  في  والبقاء  الذاتي 
إال  المنزل  من  الخروج  عدم  يعني  سبب  ألي 
على  يدل  السلوك  وهذا  القصوى.  للضرورة 
أنه عمل إيجابي وسخي يقدمه الشخص لنفسه 
ولآلخرين، وذلك يعد عمالً إنسانياً وأساسياً من 

جهة أي فرد من أفراد المجتمع.
ويضيف قائالً: وعلى الرغم من بروز العديد 
الفرد  حياة  في  حصلت  التي  المتغيرات  من 
التباعد  سلوك  فرض  بداية  منذ  والمجتمع 
الجسدي بسبب وباء »كوفيد- 19« العالمي، فإن 
تبدو  قد  الجسدي  التباعد  ظل  في  الفرد  حياة 
جديدة ألفراد المجتمع، فإنه من المهم أن نفهم 
أن الشعور بالقليل من البعد في الوقت الحالي 
أمر طبيعي، حيث بات التباعد الجسدي ضرورياً 

بالنسبة لحياة الفرد والمجتمع.

اأرحيم: التباعد اأفرز 

التقارب الإجباري 

لرتميم ج�سور العائلة

هويدي: نعي�ش فرتة 

خا�سة جدًا ومل ي�سبق 

لنا التعاي�ش معها ب�سبب 

جائحة كورونا

اإلمارات  دولة  أن  الدناني  الدكتور  ويوضح 
الصحي  المستوى  على  كبيراً  دوراً  لعبت 
كورونا،  جائحة  من  للقفز  والتقني  واألمني 
التطور  لعب  الحصر  ال  المثال  سبيل  فعلي 
التقني الحاصل في الدولة دوراً كبيراً في تهيئة 
الظروف التعليمية المتطورة للتعليم اإللكتروني 
الدول  من  العديد  منها  حرمت  والتي  ُبعد،  عن 
األخرى، كما قدمت المكتبات الوطنية والعربية 
المتاح  اإللكترونية  الكتب  من  العديد  والعالمية 
استخدامها بالمجان ألفراد المجتمع كافة، والتي 
كانت حكراً على من يشترك فيها بمقابل، ويمكن 
أن يستفيد منها الطالب من المنزل في إنجازات 
وحسب  المطلوبة،  البحثية  وأوراقه  واجباته 

االحتياج والتخصص.
ومواقع  اإلعالم  وسائل  أن  إلى  ويشير 
في  مهم  بدور  قامت  االجتماعي  التواصل 
للثقافة  الترويج  بهدف  الجسدي  التباعد  زمن 
في  بفعالية  وأسهمت  السليم،  المعرفي  والزاد 
وتشكيل  الوباء  بمخاطر  المجتمعية  التوعية 
عن  فضالً  األفراد،  لدى  االجتماعي  الوعي 
التعليمية  والمؤسسات  األساس لألسرة  الدور 
والمدنية. وهذا يعني أن وسائل اإلعالم ومواقع 
التواصل االجتماعي أسهمت في تشكيل التكامل 

التعليمي والثقافي في زمن التباعد الجسدي.
ويختم قائالً: إن التباعد الجسدي أفرز مبدأ 
التعاطف االجتماعي الحقيقي بين أفراد المجتمع، 
منصات  خالل  من  الوهمي  التعاطف  وليس 

التفاعل االجتماعي في العالم االفتراضي.
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حتقيق: ليلى عبد�حلميد- م�صر 

العيش في زمن كورونا
هل ت�سمد الأ�سر يف التعاي�س مع احلظر املنزيل اإذا ا�ستمر الوباء لفرتة طويلة؟

استمعت األسر في أنحاء العالم كافة، وفي 
التعليمات  إلى  خاصة،  العربية  مجتمعاتنا 
نصائح  وإلى  المنزلي،  بالحظر  الحكومية 
المنازل  في  والبقاء  الجسدي  بالتباعد  األطباء، 
إيثاراً للسالمة من تفشي وباء كورونا، وصار 
منذ  تداوالً  األكثر  البيت(  في  )خليك  هاشتاج 

اندالع الوباء.
سكان  نصف  نحو  فإن  التقارير،  وبحسب 
العالم أي ما يقرب من 4 مليارات نسمة، ظلوا 
دول  غالبية  إعالن  منذ  بيوتهم  في  محبوسين 
العالم حظر التجول، وإلزام السكان بالبقاء في 

بفيروس  اإلصابة  رقعة  اتساع  مع  المنازل، 
كورونا، األمر الذي خلق المزيد من الصعوبات 
التي  تلك  خصوصاً  كافة،  لألسر  والمشاكل 
أو  للعمل  سواء  الخروج  على  أفرادها  اعتاد 

للتسوق والتنزه.
باألزمات  مروراً  الزوجية  المشاكل  ومن 
تسريح  جراء  األسر،  بها  تمر  التي  المادية 
ماليين العمال من وظائفهم، وانتهاًء بالمشاكل 
النفسية، تبدو سلبيات جائحة كورونا، لكن في 
المشرق  الجانب  إلى  ينظر  من  هناك  المقابل 
يراه بعضهم ويغيب عن  األزمة والذي قد  من 

اآلخرون.
العنف  وتيرة  ارتفاع  إلى  التقارير  وتشير 
وإسبانيا  وبريطانيا  فرنسا  في  المنزلي 
في  األزواج  بقاء  جراء  المتحدة،  والواليات 
الذي دعا  األمر  المنزلي،  الحظر  البيوت بسبب 
أنطونيو غوتيريس األمين العام لألمم المتحدة، 
الدول إلى اتخاذ تدابير كافة، لمعالجة ما أسماه 
ضد  المنزلي  العنف  في  المروعة  بالطفرة 
النساء والفتيات المرتبطة بتداعيات تفشي وباء 

كورونا.
الدول،  من  عديد  في  الحكومية  السلطات 
خصصت خطوط اتصال، وفرقاً لتقديم التوعية 
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نفسية  بأزمات  تمر  التي  لألسر  واإلرشادات، 
واجتماعية ناجمة عن الحظر المنزلي، والتباعد 
تصميم  في  متخصصون  نشط  كما  الجسدي، 
وطأة  من  للتخفيف  بوك  الفيس  عبر  صفحات 
ظهرت  إذ  طويلة،  لساعات  المنازل  في  البقاء 
صفحات تدعو الشباب بالتحديد إلى المشاركة 
مع  الحظر  قبل  ذكرياتهم  عن  التعبير  في 
تخفف  بحيث  المدن،  وزيارة  الرحالت  أجمل 
وطأة  من  واإلنسانية  االجتماعية  المشاركات 

الحظر.
في  األسر  تشغل  التي  التساؤالت  وتبقى 
ونحن في  العربية كافة، خصوصاً  المجتمعات 
على  األسر  تعتاد  حيث  الصيف  موسم  بداية 
السفر لقضاء العطالت واالستمتاع باإلجازات..

في  المنزلي  الحظر  مع  التعايش  سيتم  كيف 
اإلصابة  رقعة  اتساع  مع  الحال  استمر  حال 
الوضع  إبقاء  إلى  الدول  بالفيروس، واضطرت 

على ما هو عليه خوفاً من تفاقم الوضع؟

الحبسة اإلجبارية
طويلة،  لفترات  المنازل  في  البقاء  حقق  هل 
مضطرة  نفسها  وجدت  التي  لألسر  فوائد 
المنزل من دون خروج؟  محبوسة أليام داخل 
الحديثة  التكنولوجيا  وسائل  أسهمت  وهل 
من  التخفيف  في  ميديا،  السوشال  خصوصاً 
وطأة الحصار المنزلي والتباعد الجسدي؟ وهل 
توطدت صلة الرحم بين أفراد العائلة أم تأثرت 
المشاكل  زادت  هل  الجسدي؟  التباعد  بحالة 
األسرية والزوجية عن معدالتها المعتادة، جراء 
وجهاً  المنزل  في  اليوم  طوال  الزوجين  بقاء 
بالعمل  مشغولين  الطرفان  كان  بعدما  لوجه، 

خارج المنزل؟
أستاذ  البابلي  عبدالمحسن  هدى  الدكتورة 
شمس،  عين  بجامعة  البنات  بكلية  االجتماع 
واقتصادية  ونفسية  اجتماعية  آثاراً  ترصد 
فرضه  الذي  المنزلي  الحجز  لتداعيات  عدة 
إن  األسر..تقول:  على  كورونا  فيروس  تفشي 
أبرز السلبيات الناجمة عن ما تسميه )الحبسة 
أن  ذلك  الزوجية،  الخالفات  كثرة  االجبارية(، 
بقاء أفراد األسرة من األب واألم واألوالد كافة 
المعتاد،  غير  على  المنزل،  في  طويلة  لساعات 
تحت ضغط )الحجز المنزلي( أسهم في ارتفاع 

وتيرة الخالفات الزوجية حتى ألسباب تافهة.
وتضيف: )انشغال كال الزوجين بالعمل، كان 
يمنع الطرفين من الدخول في خالفات روتينية 
لكن  األوالد،  وحياة  األسرة  بمشكالت  خاصة 
الوضع اآلن صار مختلفاً، فربما يثور كل طرف 
ألتفه األسباب التي لم يكن تجعله يسلك المسلك 
لتقارير  المنزل..وطبقاً  في  البقاء  قبل  نفسه 
بشكل  ازدادت  الزوجية  الخالفات  فإن  أولية، 
ملحوظ مع حجز كورونا، لذلك ينصح الزوجان 
بأن يحوال )حبسة الحجز( إلى جوانب إيجابية 

في تقوية العالقة الزوجية.
المجتمعات  في  األسر  بعض  أن  وتتابع 

العربية، قد تعتاد على الحياة والعيش مع الحظر 
المنزلي، ألنها اعتادت البقاء في المنزل لفترات 
بشغل  األسر  من  النوعية  هذه  وتقوم  طويلة، 
ساعات يومها بأعمال كثيرة داخل المنزل بدون 
النزول  اعتادت  التي  أو كلل، عكس األسر  ملل 
من المنزل، والذهاب للعمل والتنزه، والمشاركة 
العائلية،  والزيارات  االجتماعية  المناسبات  في 
فهذه النوعية من األسر هي التي تواجه بالفعل 
الشعور  إلى  تدفعها  قد  مشكالت نفسية حادة 

باالكتئاب.
إلى  بالنظر  العربية  األسر  البابلي  وتنصح 
أن  وهو  المنزلي،  الحجز  من  اإليجابي  الجانب 
تبدأ في اكتشاف نفسها، إذ إن البقاء في المنزل 
لفترة طويلة، يجعل الزوجين يلقن باالً واهتماماً 
السابق،  في  يتوافر  لم  ما  وهو  باألبناء،  أكبر 
بسبب انشغال الجميع، الزوج والزوجة بالعمل، 

واألبناء بالمدرسة والدروس.
يكون  أن  يمكن  كورونا  عصر  أن  وتؤكد 
فرصة جيدة لألسرة..وعلى سبيل المثال، يمكن 
المنزلية،  للزوج أن يساعد زوجته في األعمال 
في  بالفعل  رصده  جرى  إيجابي  شيء  وهذا 
بدأوا  األزواج  من  فالكثير  البيوت،  من  عديد 
ويشاركون  مرة،  ألول  ربما  المطبخ  يدخلون 
في تحضير الطعام، أو التدريس لألبناء، فضالً 
عن التواصل مع األهل واألقارب والجيران عن 
لالطمئنان  االجتماعي،  التواصل  مواقع  طريق 

عليهم، األمر الذي يسهم في زيادة صلة الرحم 
قبل  الحاالت  من  كثير  في  مفقودة  كانت  التي 

ذلك، بسبب انشغال الجميع.
وهنا ظهر الدور الحقيقي الذي استحدثت من 
أجله وسائل التواصل االجتماعي، إذ تخفف في 
عصر كورونا من وطأة التباعد الجسدي بعدما 
أدرك الجميع مخاطر السالم باأليدي أو العناق، 
وكذلك صعوبة التجمع في المناسبات كما كان 
كثر  السبب  ولهذا  الوباء،  تفشي  قبل  يحدث 
استخدام وسائل الواتساب والماسنجر والفيس 
زمن  في  واألصدقاء  األهل  بين  للتواصل  بوك 

كورونا.

اآلثار النفسية
للتباعد  النفسية  التداعيات  يخص  وفيما 
الجسدي والحظر المنزلي جراء جائحة كورونا، 
األمراض  أستاذ  الرخاوي  يحيى  الدكتور  يرى 
والسلبية  اإليجابية  االستجابات  أن  النفسية، 
الناتجة عن األزمة واردة، وتتوقف على موقف 
فالشخص  األزمة،  هذه  قبل  واألسرة  الفرد 
االنطوائي قد ال يجد فارقاً كبيراً بين ما هو قبل 
وما هو بعد التباعد الجسدي، بعكس الشخص 
االنبساطي، فإنه قد يشعر باختناق غير مألوف.

ويضيف: )إعادة االكتشاف واردة، ليس فقط 
اكتشاف  أيضاً  وإنما  لذاتها،  األسرة  اكتشاف 
الفرد لنفسه، فنحن قد نمضي طول عمرنا من 
الفرصة، الكتشاف  لنا مثل هذه  تتاح  أن  دون 
معهم  تعيش  من  اكتشاف  عن  فضالً  النفس، 
الذي كان يتصور أنه قريب  وبهم، فاألب مثالً 
جداً من أوالده وبناته، ألنه ال يرفض لهم طلباً، 
سوف يكتشف مع بقائه االجباري في المنزل، 
أنه أصبح يجالس أبناءه وجهاً لوجه، ويكتشف 
أول  من  بهم  وعالقته  به  وعالقتهم  طباعهم 
هؤالء  أن  يتبين  وهو  بذلك  يفرح  وقد  وجديد، 

هم أوالده، وقد يفاجأ بما لم يخطر على باله(.
أن  النفسي،  للطب  كأساتذة  ندعو  هنا  ومن 
للتعرف  لإلفاقة  فرصة  كورونا،  جائحة  تكون 
المجتمع  هذا  في  أفراد  وأننا  أسرنا،  على 
الصغير، وليس فقط في المجتمع األوسع، وأن 
وقتنا البد أن يقسم بين هذه المجتمعات وبين 
أنانيتنا وانشغاالتنا الخاصة، وأن التربية ال تتم 
يحل  أن  يصح  ال  الموبايل  وأن  النية،  بحسن 
محل التواصل الرحمي الحيوي الحقيقي، واألمر 
فرصة  لتكون  جاءت  كورونا  أزمة  أن  الثاني 
حقيقية، لكسر غرور اإلنسان وتحسين عالقته 
من  وأنجز  أدوات  من  امتلك  مهما  وأنه  بربه، 
القضاء  لحسابات  خاضعاً  يظل  فسوف  تقدم، 
إلى صاحب  انتماؤه البد أن يمتد  والقدر، وأن 
أن  يمكن  الذي  والقدر،  للقضاء  والنهي  األمر 
يشمله بالرحمة، ما دام قد احتاط كما ينبغي في 

حدود قدراته البشرية.
الخوف من  أليس  قائالً:  الرخاوي  ويتساءل 
المرض بهذه الصورة الجماعية التي عمت العالم 
كله، إجماعاً على حرصنا على الحياة؟ أال يمكن 

يحيى الرخاوي: 

جائحة كورونا فر�سة 

لالإفاقة للتعرف على 

اأفراد الأ�سرة من 

جديد
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للحياة  نجعل  أن  في  للتفكير،  هذا  يدفعنا  أن 
قيمة أكثر من جمع المال، وقتل بعضنا بعضاً، 
خيرات  مشاركتنا  حق  من  األضعف  وحرمان 

الدنيا؟
ويؤكد أن األزمة سوف تحدث هزة اقتصادية 
جسيمة ستصيب الفقراء ومحدودي الدخل أكثر 
الجميع  على  يجب  الذي  األمر  األثرياء،  من 
وطأة  لتخفيف  التعاون  الظروف  هذه  مثل  في 
التي  والجسدية  والمادية  النفسية  األزمات 

ستنجم عن تداعيات األزمة.

عودة إلى المودة والرحمة
وهذا هو ما تنبهت إليه دار اإلفتاء المصرية، 
األساسي  المحصن  هو  الدين  أن  ترى  التي 
أن  يمكن  التي  واالجتماعية  النفسية  لألزمات 
المنطلق  هذا  ومن  كورونا،  جائحة  تسببها 
لجنة  أمين  الورداني  عمرو  الدكتور  يشارك 
برنامج  في  المصرية  اإلفتاء  بدار  الفتوى 
الدينية  الناحية  تلفزيوني أسبوعي، يتناول من 

كيفية التعامل مع آثار األزمة.
ظل  في  حرصت  اإلفتاء  )دار  ويضيف: 
جائحة  خلقتها  التي  االستثنائية  الظروف 
كورونا، على تخصيص برامج وخطوط اتصال 
للراغبين في تلقي استشارات للمشاكل األسرية 

الناجمة عن أزمة كورونا(.
أبرز  هى  األسرية  الخالفات  إن  ويقول: 
المشاكل التي قد تواجه األسر بسبب الضغوط 
طويلة  لفترة  البقاء  لها جراء  تتعرض  قد  التي 
اإلفتاء  دار  في  نحرص  لذلك  المنزل،  في 
أن  على  المصرية  الديار  مفتي  من  وبتوجيه 
تحويل  على  والعربية  المصرية  األسر  ننصح 
الجسدي  والتباعد  المنازل  في  البقاء  فرصة 

إلى  للسالمة،  إيثاراً  الجميع  على  فرض  الذي 
روح  واستعادة  والتراحم  للتقارب  فرصة 
الحب والمودة والسكينة والتعاون، وترميم ما 
يحتاج إلى ترميم من عالقات بين أفراد األسرة 

الواحدة، فالبيوت تبنى على الحب وعلى المودة 
وعلى الرحمة. ويتابع أنه ينبغي أن يعلم الجميع 
يعاني  قد  بعضنا  وأن  واحدة،  سفينة  في  أننا 
ضغوطاً وظروفاً نفسية غير معتادة، فيحتاج كل 

عمرو الورداين: 

فر�سة للتقارب 

وا�ستعادة روح احلب 

واملودة وال�سكينة 

جمال غيطا�ش: 

الأزمة اأعادت و�سائل 

التوا�سل الجتماعي 

اإيل الدور الذي 

اخرتعت من اأجله

الغالف
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هذه  تمر  حتى  ومساعدته  اآلخر  دعم  إلى  منا 
المرحلة بأمن وسالم، فالمؤمن للمؤمن كالبنيان 
الشريف،  الحديث  ذكر  كما  بعضاً  يشد بعضه 
كما يجب على الزوج خالل تواجده في البيت، أن 
يشارك زوجته في أعمال المنزل بود، إذا كانت 
الزوجة بحاجة إلى ذلك، ذلك أن رسول الله عليه 
أهله،  خدمة  في  يشارك  كان  والسالم  الصالة 

كما قالت السيدة عائشة.
اإلرشاد  وحدة  فإن  الورداني،  وبحسب 
وحدة  وهي  المصرية،  اإلفتاء  بدار  األسري 
المشاكل  من   %80 أن  وجدت  بالبحث،  معنية 
في  أخطاء  سببها  األسر  تواجه  التي  األسرية 
يمارس  عندما  المثال  سبيل  فعلى  التنشئة، 
زوج العنف مع زوجته، وجد أن هذا الشخص 
معه  أو  أمامه،  أمه  مع  إما  العنف  ُيماَرس  كان 
شخصياً، أو مع أخته، فصار العنف بشكل من 

األشكال جزءاً من تكوينه الشخصي.
جائحة  من  اإليجابيات  من  أن  ويضيف: 
كورونا، الحوار الذي تواجد بين أفراد األسرة 
الواحدة والذي ربما كان مفقوداً بسبب انشغال 
مدارسهم  في  واألوالد  العمل  في  الزوجين 
وجامعاتهم، ذلك أنه يمكن التغلب على المشاكل 
األسرية والزوجية كافة من خالل الحوار، ولكن 
أحد  يخفي  وأال  مثمراً،  حواراً  يكون  أن  يجب 
يصنع  لن  ذلك  ألن  بداخله،  الصادقة  المعانى 
والزوجة،  الزوج  بين  ولطيفاً  مرحاً  حواراً 

فالتكلف والتصنع يفسدان الحياة.
الحوار اإليجابي يجب أال يتطرق  ويؤكد أن 
الطرفين  أحد  يكره  التي  الموضوعات  إلى 
الزوجية  المشاكل  لوقوع  منعاً  فيها،  الحديث 
نمر  التي  الظروف  هذه  مثل  وفي  واألسرية، 
كيفية  عن  األسري  الحديث  يكون  ال  لماذا  بها 
االستعداد لمرحلة ما بعد كورونا؟ وهل ستتغير 
طباع الناس بعد انتهاء هذه الجائحة؟ وما هى 

توقعات الحياة وشكلها بعد ذلك؟.

دور إيجابي للتكنولوجيا
غيطاس  جمال  الكاتب  يرصد  جانبه  ومن 
المعلومات،  تكنولوجيا  مجال  في  المتخصص 
في  المتخصصة  العصر  )لغة  مجلة  ومؤسس 
التكنولوجيا  تلعبه  الذي  الدور  التكنولوجيا، 
الجسدي  للتباعد  السلبية  اآلثار  تقليل  في 
قبل  ما  فترة  خالل عصر كورونا..يقول: )في 
االستخدام  صور  كانت  كورونا،  وباء  اندالع 
السلبي للتكنولوجيا خصوصاً وسائل التواصل 
معها  ارتبط  إذ  االنتشار،  واسعة  االجتماعي 
فقط  ووسيلة  للوقت،  مضيعة  أنها  مثل  أمور 
للترفيه والتسلية، والكثير منها يعمق االنعزالية، 
جيد  غير  بديالً  ويقدم  االجتماعي،  والتفكك 
فرض  مع  لكن  المباشرة،  اإلنسانية  للعالقات 
العالم  أنحاء  في  األسر  على  المنزلي  الحجز 
حدث  كورونا،  وباء  تفشي  اتساع  مع  كافة 
وعادت  االستخدام.  أنماط  في  ملحوظ  تغير 
االجتماعي  التواصل  ووسائل  اإلنترنت  شبكة 

إلى دورها الذي اخترعت من أجله، وهو العمل 
الفرد  إنتاجية  وتحسين  دعم  أدوات  من  كأداة 
وتحسين  المهني،  األداء  وتطوير  والمؤسسة، 
العالقات السائدة في المحيط الفردي واألسري 

واالجتماعي، وعالقات العمل(.
ويضيف: أن أعداداً كبيرة من المستخدمين، 
والشرائح  والفئات  األعمار  مختلف  من 
االجتماعية، والمهنية واالقتصادية، انخرطت في 
استخدام اإلنترنت، خصوصاً وسائل التواصل 
االجتماعي، بهدف دعم تفاصيل الحياة اليومية، 
العملية والشخصية والتعليمية، بأكثر كثيراً ما 
تستخدم في األنماط السطحية المعتادة، وأدى 
اإلنترنت،  استخدام  زيادة في  إلي حدوث  ذلك 
العدد  في  سواء  أحياناً،  الطفرة  حد  إلى  تصل 
بعض  تقدره  والذي  للمستخدمين،  اإلجمالي 
المتوسط خالل  25% في  بأكثر من  الدراسات 
بعض  وحققت  أبريل،  إلى  يناير  من  الفترة 
هو  كما   ،%400 تجاوز  نمواً  والنظم  التطبيقات 
وأدوات  الفيديو،  مؤتمرات  تطبيقات  في  الحال 

العمل الجماعي والتشاركي عبر الشبكة.
ويتابع غيطاس أن إجراءات الحجر الصحي، 
شبكة  استخدام  من  كثفت  الجسدي،  والتباعد 
نقلت  بعدما  األخيرة،  األشهر  خالل  اإلنترنت 
وضعية  إلى  االختيار،  وضعية  من  الماليين 
االضطرار في االستخدام، وجاء قطاع الخدمات 
التي  القطاعات  مقدمة  في  والمصرفية  المالية 
اإللكترونية،  والتطبيقات  الحلول  إلى  لجأت 
التي  الطارئة  األوضاع  مع  للتكيف  كوسيلة 
يفرضها الوباء، يليه قطاع التعليم، والعديد من 

القطاعات التجارية األخرى.
وهناك العديد من المؤشرات، الدالة على أن 

التغير الذي حدث بشكل اضطراري في أنماط 
استخدام تقنية المعلومات.

وطارئ  مؤقت  أنه  على  إليه  ينظر  وكان 
وضعاً  يصبح  ألن  فعلياً  يتجه  الوباء،  بفعل 
دائماً ومستمراً، حتى بعد انحسار الوباء، ففي 
مجال األعمال، يتوقع أن يستمر التوسع في 
على  اعتماداً  ُبعد،  العمل عن  القبول بأسلوب 
وسائل ونظم العمل التشاركي والتعاوني عبر 
اإلنترنت والهواتف الذكية. ويشير إلى نتائج 
المتخصصة  جارتنر  مؤسسة  أجرته  مسح 
من  األول  النصف  خالل  االستشارات  في 
قادة  من   750 شمل  الماضي،  أبريل  شهر 
األعمال والشركات، إذ أعرب أكثر من 80% من 
المشاركين عن رغبتهم في عدم الرجوع عن 
أسلوب العمل عن بعد، بعدما تبين بالتجربة، 
قد  والتشاركي  التعاوني  العمل  أدوات  أن 
عليها  لالعتماد  الكافية،  بالدرجة  نضجت 
حيث  من  فعالة  أنها  ثبت  كما  بها،  والوثوق 
والوجود  بالذهاب  مقارنة  التشغيل،  تكلفة 

المباشر بمقار العمل.
أما في المحيط األسري واالجتماعي، خاصة 
في المنطقة العربية، يتوقع غيطاس أن يستمر 
التقنية،  استخدام  أنماط  في  اإليجابي  التطور 
الحكومية  الخدمات  تلقي  مجاالت  في  خاصة 

إلكترونياً، وسيكون التعليم أبرز مجاالتها.
جيدة  فرصة  ستكون  كورونا  أزمة  أن  كما 
لالنخراط  احتياجاً  الفقيرة واألكثر  أمام األسر 
في الحياة الرقمية، عبر بوابة الهواتف المحمولة 
والتكلفة  األدنى  المواصفات  ذات  الذكية، 
االقتصادية األقل، والتي باتت تقدم العديد من 

الخدمات األساسية المعيشية.
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حتقيق: ليلى بوتبغة- �ملغرب

تحت رحمة كورونا!
هل يكون التباعد اجل�سدي فر�سة ا�ستثنائية لالأ�سرة اأم حتديًا �سعبًا؟ 

أشياء كثيرة تغيّرت، إن لم أقل إن كل شيء 
تغيّر وأن العالم، فجأة، فقد أُلفته وعادّيته واتخذ 

من االستثناء طبعاً له.
الخوف الذي كان يسكنني، أنا التي أقطن في 
مدينة كبيرة، من التأخر عن العمل بسبب تعطل 
وسيلة النقل أو من ضياع صوري وڤيديوهاتي 
وسجّل أرقام معارفي نتيجة سرقة هاتفي أو 
هذا  الطبيب..  عند  أو  السوق  في  ازدحام  من 
شبه  قلق  محله  ليحّل  نهائياً  تالشى  الخوف 
ما  كل  مجهول  )المرئي(  شيء  من  مزمن 
أو  يمّكنني من تصوره  سمعت وقرأت عنه ال 
وغيرني  عالمي/العالم  غير  تمثله، شيء  حتى 

بشكل جذري متالعباً بهندسة وجودي وأبعاده 
وفاصالً، بلحظة ظهوره الفجائي، حياتي/الحياة 

إلى ما قبل وما بعد.
لقد سبب فيروس »كوفيد- 19«، أو ما يحب 
المستجد،  التاجي  بالفيروس  تسميته  بعضهم 
المكان  معالم  معه  تبدلت  الواقع  في  انكماشاً 
وتحويله  وتجزيئه  تقطيعه  اضطراراً  تّم  الذي 
من امتداد وَسعة وسكن إلى نقطة؛ نقطة تمركز 
سيل  بموجب  له،  أريد  َمْعلم  في  إحداثية  أو 
التحذيرات الجارف، أن يتقلص إلى ُبعدي الطول 
والعرض كي يصير مستوياً بإطالق وسطحياً 
بالتمدد  األثير،  ُثنائيّه  للزماِن،  يسمح  وكي 

الالنهائي.
العامة  إني أعيش حالة اإلبعاد أو ألقل بلغة 
حالة )التباعد الجسدي(، حيث أشعر بأني رهينة 
محبسين: المكان الذي ال يراد لي مغادرته، إال 
استثناء وبرخصة، والزمان الذي يتمدد ويتكرر 

بشكل رتيب وممل.
فرضها  التي  الجسدي  التباعد  فكرة  تحيل 
االنتشار السريع للفيروس على اآلخر باعتباره 
عنه.  واالبتعاد  تجنبه  وجب  عدوى،  مصدر 
البشري  للوجود  جديد  تنظيم  على  تحيل  كما 
ومعيشية  لغوية  تقطيعات  خالل  من  يتجلى 
ثنائية وجديدة من قبيل ثنائية الحامل للفيروس 

الغالف
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والسليم، المريض والمعافى، الحامل لألعراض 
المخالط.  وغير  والمخالط  السلبي  والمريض 
من هنا جاءت معايير التباعد الجسدي لتضبط 
العالقة بين األفراد وتعزلهم عن بعضهم البعض 

تجنباً لوقوع الكارثة.

تباعد اجتماعي أم جسدي؟
اجتماعي،  بتباعد  يتعلق  ال  األمر  أن  يبدو 
فالعالقات االجتماعية مستمرة بشكل أو بآخر. 
والحال أننا إزاء تباعد مادي وجسدي باألساس.

تؤكد الصحافية إيمان أغوتان، صحافية بقناة 
ميدي 1 تي ڤي المغربية، هذه الفكرة قائلة: )ال 
اتفق على تسميته بالتباعد الجسدي بل أفضل 
استعمال عبارة التباعد الجسدي(. وتشرح كيف 
أن العالقات االجتماعية بين األفراد أخذت فقط 
)على  المادي:  التباعد  ظل  في  جديدة  أشكاالً 
المتباعدة  األجساد  تقرب  التكنولوجيا  اعتبار 
ألتِق  لم  ومتانتها.  دفئها  للعالقات  وتحفظ 
صديقاتي والمقربات وعائلتي التي تقطن بمدينة 
دائم  تواصل  على  لكننا  أسابيع،  منذ  أخرى 
تفاصيل  ونتقاسم  مرات  عدة  يومياً  ونتحدث 
الحياة اليومية صوتاً وصورة، بل األكثر من ذلك 
أن وضع الحجر الصحي جعلني أبادر للسؤال 
والمعارف  األصدقاء  من  العديد  أحوال  عن 
الحاجة  أن  وبما  مدة.  منذ  بهم  ألتق  لم  الذين 
وكأصدقاء  كأسرة  صرنا  فقد  االختراع  أم 
تقنية  للتواصل عبر  نعتمد على تطبيقات ذكية 
الفيديو مع أكثر من شخص في الوقت نفسه، 
ونتحدث لساعات وكأننا في لقاء بأحد المقاهي. 
هي تجربة جديدة فريدة ال أرى أنها تنال من 
العالقات االجتماعية بقدر ما تسهم في تقويتها 
وتمنحها زخماً جديداً، بدليل أن أمهاتنا وجّداتنا 
حرصن على تعلم استخدام هذه التقنيات للبقاء 

على تواصل مع األبناء واألحفاد(.
الجسدي في مجرد  التباعد  ُيختزل  لكن هل 

تباعد مكاني مرتبط بالحجر الصحي؟
الدكتور حمزة شينبو، دكتور في علم  يميز 
النفس بكلية علوم التربية جامعة محمد الخامس 
)الدعم  بخلية  نفسي  واختصاصي  بالرباط 
النفسي عن بعد »كوفيد- 19« بالجامعة نفسها، 
قائالً:  الجسدي  والتباعد  المنزلي  الحجر  بين 
مفهومي  توضيح  عند  نقف  أن  نرى  )بداية 
ونقصد  الناس،  عموم  لدى  متداول  بسيط 
بالمصاب  خاص  إجراء  وهو  المنزلي  العزل 
الذي ظهرت عليه أعراض المرض والذي عليه 
ظهور  بعد  أيام  سبعة  لمدة  بالمنزل  المكوث 

أولى األعراض.
المنزلي  الصحي  الحجر  مفهوم  نجد  كما 
عليه  ظهر  من  أسرة  أفراد  جميع  بقاء  ويعني 
في  يوماً.  عشر  أربعة  مدة  بالمنزل  األعراض 
جملة  يعني  الجسدي  التباعد  مفهوم  أن  حين 
اإلجراءات غير الطبية لوقف انتشار الفيروس، 
بعد  عن  والتواصل  المصافحة  عدم  ويشمل 
الكمامات  ووضع  والتعقيم  البيت،  في  والبقاء 

الضرورية...  األمور  لقضاء  التنقل  حالة  في 
وهذا يعتبر وضعاً مستجداً يكسر العادة لدينا. 
فأصبحنا في وضع التباعد الجسدي نقوم بكل 
الدراسة  ذلك  في  بما  البيت  داخل  من  شيء 
والعمل والرياضة. فنتج عن ذلك تقييد لحركتنا 

االجتماعية(.
أن  الجسدي/المكاني  التباعد  استطاع  لقد 
فالكل  العالم،  أرجاء  في  بائساً  وضعاً  يخلق 
بعد  قسراً  البعيدة  األخرى  األجساد  إلى  يحّن 
إغالق المدارس والجامعات والمحالت التجارية 
وقاعات الرياضة.. يتجلى هذا البؤس في كون 
بأنه جسد معزول، فهو  اإلنسان أصبح يحس 
لم يعد موجوداً وسط أجساد أخرى. لقد حرم 
من االختالف الذي يعتبر أساسياً لوجوده. لقد 

صرنا نوجد في الـ)ال – مكان(.

أجساد متباعدة وأرواح متصلة
انتقل  الجائحة  فرضته  الذي  الجديد  الواقع 
بالحياة اإلنسانية من الواقعي إلى االفتراضي، 
فقط،  ِضعفاًً  وال  موازياًً  الرقمي  العالم  يعد  لم 
بتعميم  الرقمية  انتصرت  )العالم(.  هو  أصبح 
بعد  عن  يتم  شيء  كل  بعد(،  )عن  وضعية 
وبوسيط هو شبكات االتصال واإلنترنت التي 
التواصلية  وضعياتنا  بناء  تعيد  أن  استطاعت 
وقنواتها وفق رؤية جديدة كلياً في عالم متصل 
لكن  متباعدة،  األجساد  أن  صحيح  باستمرار. 
األرواح متصلة بشكل مستمر على مدار اليوم: 
والمسنجر..  الواتساب  على  الفيديو  مكالمات 

الرسائل الصوتية والصور المرسلة.
الوهاب  عبد  محمد  السيد  يقول  ذلك،  في 
)إن  اإلسالمي:  الفكر  في  الباحث  رفيقي، 
التكنولوجيا رغم مشاركتها في زيادة الضغط 
السريع  الترويج  بسبب  الناس  على  الممارس 
لألخبار عن كورونا وانتشاره وفتكه ببعضهم 
وعدد حاالت الشفاء.. لكن ال يمكن إنكار دورها 

في تحقيق التواصل مع اآلخرين، الخروج من 
وفرت  اإلنترنت  شبكة  إن  المفروضة:  العزلة 
فضاءات للتعلم واالستفادة واكتساب الخبرات، 
من  العديد  وممارسة  واللعب،  للهو  ومجاالت 

الهوايات(..
بصدد  أغوتان  إيمان  الصحافية  تقول  كما 
حجر  هي  )التكنولوجيا  نفسها:  الموضوعة 
فمن  اليوم،  التواصل  وِفي  اإلخبار  في  الزاوية 
فيسبوك  االجتماعي  التواصل  منصات  خالل 
وتويتر وانستغرام.. يتابع معظم الناس األخبار 
باتت  وقد  بأول،  أوالً  الجديد  يالحقون  بل 
أكثر  التواجد  على  حريصة  االعالم  وسائل 
فأكثر في العالم الرقمي وتأمين خدمات اإلخبار 
والتحسيس والتعبئة وخاصة في هذه الظرفية 
في  عملي  جانب  إلى  لي  بالنسبة  االستثنائية، 
مؤسسة إعالمية، وهي تلفزيون ميدي 1 تي ڤي، 
أخذت على عاتقي بث اليفات بشكل شبه يومي 
على حسابي الخاص في انستغرام أو فيسبوك، 
األشخاص  من  اآلالف  عشرات  يتابعني  حيث 
على شكل برامج تلفزيونية حوارية استضيف 
ومثقفين  القانون  في  وخبراء  أطباء  فيها 
لتبسيط  االقتصاد  في  وخبراء  وإعالميين 
المتابعين..  تساؤالت  على  واإلجابة  المعلومة 
والمسؤولية  الواجب  علي  أمالها  مبادرة 
االجتماعية باعتباري إعالمية في نشر وتعميم 
الزائفة  األخبار  ومحاربة  الصحيحة  المعلومة 
وإيصال صوت المواطن وتعبئته أكثر فأكثر في 
معركة فاصلة يخوضها وطني العزيز والبشرية 

جمعاء ضد هذا الوباء(.
رغم هذا الوجه اإليجابي الذي تعرضه علينا 
المكاني/ التباعد  وضع  في  اليوم  الرقمية 
لالتصال  تقدمه  الذي  الشكل  أن  إال  الجسدي، 
حيناً،  صوتية  ظاهرة  االنسان  يرجع  البشري 
ومرئية حيناً آخر مقصياً بذلك أبعاده المختلفة 
المرتبطة بالكثافة الشعورية لدى الفرد والتي ال 

 حمزة شينبوإيمان أغوتان
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الغالف

تظهر إال من خالل التفاعل الجسدي القائم على 
اليدين  حركات  الصوت،  )نبرة  المكاني  القرب 
الفضاء  في  والتموقع  الوجه،  وتعابير  والرأس 
والمصافحة،  اآلخر،  من  االبتعاد  أو  باالقتراب 

والعناق(.
لقد اختفت وضعية التواجه face to face في 
التواصل، لتحل محلها وضعية التواصل عن ُبعد 
من  ملموس ومسطح،  غير  إنسانا  التي تصنع 

دون رائحة وال ملمس.

كم لبثنا..؟
الحجر  من  الثامن  األسبوع  بداية  في  إننا 
لماليين  المعيش  الوضع  تغير  وقد  الصحي، 
الناس القابعين في منازلهم قسراً. يقول السيد 
الفكر  في  الباحث  رفيقي،  الوهاب  عبد  محمد 
الجسدي  التباعد  سياسة  )أثرت  اإلسالمي: 
التي فرضت علينا على الوضع المعيشي إيجاباً 
وسلباً، وتبدو السلبية المهيمنة هي العجز عن 
أفراد  من  كبير  عدد  اجتماع  نتيجة  التحرك 
طويل،  ولوقت  ضيقة  مساحة  داخل  األسرة 
إلى  محالة  ال  يؤدي  إذ  هيناً،  ليس  أمر  وهو 
مشاكل  ينتج  ما  األسرة  أفراد  بين  االحتكاك 
والدفء  للحميمية  عودة  نجد  بالمقابل  أسرية. 
على  للتعرف  الفرصة  وإتاحة  األسرة  قبل  من 
أفرادها بشكل أفضل، واالهتمام بدراسة األبناء 
واالنشغال  قرب  عن  تعلمهم  عملية  ومواكبة 
الذي لم  بممارسة هوايات وألعاب معهم األمر 

يكن متاحاً بشكل أكبر قبل هذه الفترة..(.
فوزي  الدكتور  يقول  نفسه  السياق  في 
ابن  بجامعة  االجتماع  علم  أستاذ  بوخريص، 
الطوارئ  إجراءات  )وعموماً  بالقنيطرة:  طفيل 
الصحية )البقاء في البيت، والتباعد الجسدي.(، 
قد تدفع باألشخاص األكثر هشاشة إلى مزيد 
ال توجد هشاشة  من اإلهمال واإلقصاء. طبعاً 
بعض  في  هشاشة  هناك  وإنما  ذاتها،  في 
الغالب  في  نستند  وغالبا  المحددة.  الشروط 
لتحديد  المالي(  )البعد  العيش  موارد  لمعيار 
عالم  في  خاصة  هشاشة،  في وضعية  األفراد 
االستهالك  وعلى  السوق  منطق  على  قائم 
أساساً. صحيح أن البعد االقتصادي للهشاشة 
هشاشة  كل  أن  إلى  بالنظر  كبيرة،  أهمية  له 
إلى شكل  لتترجم  بالفعل  لها فرص  اقتصادية 
أبعاداً  صعوبات اجتماعية. لكن يبقى أن هناك 
أخرى ممكنة، اجتماعية باألساس. حيث نجد في 
في وضعية هشاشة  أشخاصاً  متعددة  حاالت 
كما  مهمة،  مالية  إمكانيات  على  توفرهم  رغم 
هشاشة  وضعية  في  أشخاصاً  نجد  أن  يمكن 
الى  يدفعنا  ما  وهو  متقدمة.  علمية  بمستويات 
أفراد  كل  أن  وهي  أساسية  خالصة  تحصيل 
المجتمع قد يمرون بمراحل أو فترات معينة من 

الهشاشة. 
منطقة  مثل  الهشاشة  اعتبار  يمكن  وهكذا،   
اضطراب، بين االندماج واالقصاء. تزداد أهمية 
الرابط  ضعف  بفعل  وتتفاقم  المنطقة  هذه 

االجتماعي وتزايد عزلة الفرد وضعف القدرات 
والمهارات الحياتية. فإذا وجد الشخص نفسه 
في خضم الفقر والروابط االجتماعية الضعيفة 
وفي مواجهة ضيق األفق، وغموض المستقبل، 
وعدم  والاليقين،  الالمتوقع  دائرة  واتساع 
في  فهو  الضغوطات  هذه  تجاوز  على  القدرة 

وضعية هشاشة..(

مئة يوم من العزلة
صحيح أن اإلنسان كائن متأقلم، فهو يملك 
القدرة على التكيف مع الوضعيات جميعها، إال 
أن هذه العزلة المفاجئة والمستمرة إلى تاريخ 
غير معلوم أثرت في نفسية الناس على اختالف 
أعمارهم ومستواهم الفكري واالجتماعي. يقول 
النفسي:  االختصاصي  شينبو،  حمزة  الدكتور 
)تتلقى خلية الدعم النفسي عن بعد كوفيد- 19 
بجامعة محمد الخامس اتصاالت كثيرة يومياً، 
النفسية  هواجسهم  عن  المتصلون  فيها  يعبر 
أربعة  بين  للبقاء  اضطرارهم  بسبب  وقلقهم 
من  الخوف  عن  تعبيرهم  من  أكثر  جدران، 
ما هي  نتساءل  وهنا  ذاته(.  في حد  الفيروس 

التأثيرات النفسية لهذا التباعد الجسدي؟
يضيف: )نشير إلى كون الدراسات واألبحاث 
الفترة  هذه  خالل  النفسية  التأثيرات  حول 
محدودة ويصعب التكهن بها اآلن، فهي تدخل 
فقط في دائرة المالحظات اإلكلينيكية الروتينية 
العلمي.  الدليل  درجة  إلى  بعد  لم تصل  والتي 
لكن يمكننا هنا أن نقف على هذه اآلثار من خالل 
األوبئة  خالل  المذكورة  النتائج  مع  التعاطي 
الخنازير(..  و)أنفلونزا  كـ)سارس(  السابقة 
هذه  على  الدراسات  هذه  من خالل  تبين  فلقد 
األوبئة أن األفراد المعزولين عانوا من صعوبات 
كالقلق  المدى  طويلة  أو  قصيرة  إما  نفسية 
االنفعالية  والحساسية  واإلجهاد،  واالكتئاب، 
من  نضيف  كما  اإلدمان.  مواد  تعاطي  وأيضاً 
خالل  والشكاوى  اإلكلينيكية  مالحظاتنا  خالل 

التباعد الجسدي في وباء »كوفيد- 19« ظهور 
المشكالت السلوكية لدى األطفال واضطرابات 
الزوجي  والعنف  المزعجة،  والكوابيس  النوم 

والصعوبات الدراسية والملل(..
إجراءات  الدكتور حمزة شينبو  يقترح  لذلك 
)الحفاظ  قائالً:  النفسي  الضغط  من  للتخفيف 
والنوم  باألكل  الخاصة  الطبيعية  العادات  على 
باكراً  للنوم  الذهاب  يتوجب  إذ  حاسم،  أمر 
األطفال  بقلق  واالهتمام  باكراً،  واالستيقاظ 
وتفادي  وواضحة  مبسطة  معلومات  وتقديم 

مناقشة الوباء أو الموت أمامهم.
إضافة إلى تجنب كثرة اإلشاعات والمعلومات 
والتحكم في فضول البحث في مختلف المواقع 
واالكتفاء بمعلومات موثوقة صادرة عن وزارة 
الصحة ومنظمة الصحة العالمية، كما يستحسن 
في  واحدة  مرة  األخبار  مع  التعامل  يكون  أن 
األنشطة  ممارسة  نغفل  أن  دون  من  اليوم. 
النفس حركية داخل البيت واللعب مع األطفال، 
وللتمدرس،  لألنشطة  زمنية  جدولة  واعتماد 
والتفهم والتعاطف وتشجيع االعتراف وتجديد 
والمساعدة  والتعاون  والرحمة،  الحب  أواصر 
والطبخ. ويمكن  كالنظافة  المنزلية  األعمال  في 
أيضا التواصل مع خلية للدعم النفسي عن بعد 

ومشاركة المخاوف والتفريغ العاطفي..(

حب وعنف وأشياء أخرى.. 
يقول الدكتور فوزي بوخريص في جواب عن 
سؤال وضع العالقات الزوجية في ظل الحجر 
الصحي: يصعب الحسم في طبيعة العالقة التي 
والخالفات  الصحي  الحجر  ظروف  بين  تربط 
الزوجية. لكن المؤكد أن وضعية الحجر الصحي 
أثرت بشكل مختلف على النساء والرجال، بسبب 
اختالف أدوارهم في األسرة والمجتمع، وبسبب 
كما  الثقافي.  ورأسمالهم  االجتماعي  وضعهم 
الزوجين واألبناء بالبقاء  التزام  إلى  أنه بالنظر 
الحجر،  مدة  وطوال  اليوم  طيلة  البيت  في 

فوزي بوخريصهند بضاض
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وباستحضار كل الضغوطات الممكنة في ظله، 
العنف  والسيما  العنف،  ارتفاع  احتمال  فهناك 
بنسبة  يوجدن  النساء  أن  بحكم  النساء،  ضد 
كبيرة في الخطوط األمامية لمواجهة الجائحة، إذ 
تستمر النساء في تحمل أعباء األسرة، تنضاف 
عمليات  وتتبع  المكثفة،  الوقاية  إجراءات  إليها 
تمدرس األبناء عن ُبعد وغيرها من األعباء. في 
هذا الصدد أكد المجلس الوطني لحقوق االنسان 
بالمغرب على ارتفاع حاالت العنف ضد النساء 
الصحي،  بالحجر  المرتبطة  الظروف  بسبب 
ومعلوم أن العنف الممارس ضد النساء يمارس 
في هذه الظرفية الخاصة، في الوسط األسري 
أساساً، بسبب تراجع تواجد النساء في أماكن 

العمل وفي الفضاءات العامة.
والواقع أنه على الرغم من أن النيابة العامة 
إلى انخفاض عدد  أشارت في آخر إحصاءاتها 
المتابعات في قضايا العنف ضد النساء خالل 
المعدل  عن  مرات  بعشر  الصحي  الحجر  فترة 
واقع  تعكس  ال  النسبة  هذه  أن  إال  الشهري، 
تواجه رصد ظاهرة  أكبر عقبة  أن  ذلك  الحال، 
هي  األسري  الوسط  في  النساء  ضد  العنف 
في   93.4 )بنسبة  المعنفات  النساء  إحجام 
المائة( عن تقديم أي شكاية بالمعنف العتبارات 
في  العنف  هذا  يتم  إذ  سوسيو-اقتصادية. 
لكونه  والصمت  التكتم  من  إطار  في  الغالب 
يمارس بين أفراد تربطهم عالقة من المفترض 
أنها عالقة حميمية وقرابية، فالمعتدي غالباً ما 
يكون أحد أفراد األسرة األقرباء ضد فرد آخر، 
ما يصعب في الغالب اإلبالغ عنه، كما أن العنف 
في  القانون،  يجرمها  ال  ممارسة  هو  األسري 

الكثير من البلدان، باعتبارها شأناً عائلياً يفضل 
عدم التدخل فيه. ويتفاقم هذا التكتم واإلحجام 
التنقل  فيها  يتعذر  التي  الظرفية،  هذه  مثل  في 
خارج البيت لتقديم الشكايات لدى مصالح األمر 
االنصات  مراكز  لدى  النفسي  الدعم  لطلب  أو 

والدعم النفسي والقانوني للنساء المعنفات. 
المحاكم  تشهد  أن  كذلك،  واألمر  وطبيعي، 
قضايا  في  المتابعات  عدد  في  نسبياً  ارتفاعاً 
وما  األسري،  الوسط  في  النساء  ضد  العنف 
للروابط  وتفكك  انحالل  من  ذلك  عن  ينجم 
الزوجية واألسرية عموماً. وقد جاء أيضاً على 
لسان األستاذة هند بضاض، مربية متخصصة، 
في السياق نفسه: يعّد وضع التباعد الجسدي أو 
الحجر الصحي الذي فرضته الظروف الوبائية 
واستثنائية  ذهبية(  )فرصة  بمثابة  الراهنة؛ 
كل  لتوفر  نظراً  وذلك  العالم،  حول  لألسر 
البيت، هذا  المؤسسة )األسرة( داخل  مكونات 
مطمئناً  وملجأ  آمناً،  مالذاً  أصبح  الذي  األخير 
لكل من اآلباء واألمهات، وكذلك األطفال. وحرّي 
لحل  الواسع  الحيز  هذا  استغالل  األسر  بكل 
الخالفات، والتعرف على مكامن الضعف والقوة، 
والتواصل البناء، وتوطيد األواصر، والتعبير عن 
األسري  والحنان  للدفء  والسماح  المشاعر، 
أن يسود. األمر الذي يفتقده الكثيرون في ظل 
والدراسة  العمل  وروتين  الحياة،  ضغوطات 

االعتياديين.
لكن على الرغم من هذا األمل المنشود، فإن 
بتوقعات  تنذر  سوسيولوجية  مؤشرات  ثمة 
أخرى، إذ إن هذا الوضع نفسه، قد يفضي إلى 
توترات ومشاحنات أسرية تحيل الحياة الداخلية 

أو المغلقة إلى جحيم، وذلك نظراً لطبيعة العالقة 
التعامل  انسجامهما،  ومدى  الزوجين  بين 
والوالدين،  األبناء  بين  أو  األخوة  بين  المعتاد 
على  يترتب  قد  الذي  والملل  الرتابة  وأيضا 
هذه األوضاع في غياب ترشيد وتنظيم الوقت، 
وملء الفارغ منه ببرنامج جماعي غني، يزيد من 
تعزيز الروابط وإرساء التقارب، ويبقى التباعد 
الجسدي بالنسبة للعالقات األسرية، متأرجحاً 
بين السلب واإليجاب، متوقفاً على واقع األسرة، 

ومستوى اإلجراء..

وهكذا..
فوزي  الدكتور  قاله  بما  الختام  يمكن 
بوخريص متحدثاً عن المجتمع الذي نعيش فيه 
اليوم )مجتمع الخطر(، الذي يعتبر امتداداً لعالم 
وهي  ضمنه  نوجد  الذي  والكوارث  األزمات 
ال  عولمة  محالة  ال  معها  تجر  معولمة  كوارث 
فقط  والسياسية  االقتصادية  التأثيرات  تطال 
واالنفعاالت  واألحاسيس  المشاعر  تطال  وإنما 
أيضاً : )على حد تعبير عالم االجتماع األلماني( 
الذي  )الخطر(  مجتمع  ظل  ففي  بيك،  أولريش 
يعاين اليوم أحد أهم تمظهراته، نعيش )تحوالً 
كل  في  التفكير  إعادة  علينا  يفرض  للعالم(، 
وفي  وقوانيننا  العمومية  سياستنا  في  شيء 
العمومية  وفضاءاتنا  مساكننا  وتنظيم  هندسة 
رغم  التحول  هذا  إلخ.  ومدننا..  ومدارسنا 
واالقتصادية.(  )الصحية  وصعوباته  تحدياته 
فيه جوانب إيجابية، بحيث أن بعض المآسي أو 
هو  كما  لنا،  محررة  تكون  أن  يمكن  الكوارث، 

الحال بالنسبة لوباء كورونا.
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الغالف

حتقيق: �صايل �أبوفار�س - لبنان

لبنان بين مطرقة كورونا
وسندان األزمة االقتصادية

بقاء عدد كبري من اأ�سحاب العمل واملوظفني والعمال وزوجاتهم واأولدهم يف املنازل 

وجهًا لوجه على مدار 24 �ساعة كان له تاأثريات على الأ�سرة والفرد.

العالم  دول  معظم  مثل  مثله  لبنان  يعاني 
من انتشار وباء )كورونا(، وتسببه حتى اآلن 
بعشرات الوفيات وبمئات اإلصابات، وبزيادة 
منها  يعاني  التي  االقتصادية  األزمة  حدة 

اللبنانيون منذ سنوات.
وعلى الرغم من القرارات والتدابير الصحية 

واالقتصادية واألمنية التي اتخذتها الحكومة 
اللبنانية في إطار إعالن حالة )التعبئة العامة(، 
يرتفع يوماً بعد يوم عدد الموتى والمصابين 
بوباء )كورونا(، ويرتفع عدد الذين يخسرون 
المالية  ومدخراتهم  عيشهم  ولقمة  عملهم 
يطبق  لذا  العينية،  وغير  العينية  وممتلكاتهم 

اللبنانيون اليوم حالة الحجر المنزلي والتباعد 
محاولة  مع  )كورونا(،  من  وقاية  الجسدي 
واالجتماعية  األسرية  الروابط  على  الحفاظ 
)كورونا(  مطرقة  بين  وهم  بعد،  عن  ولو 

الخطير وسندان األزمة االقتصادية الحادة.
بوباء  واإلصابات  الوفيات  عدد  تزايد  مع 
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وتزايد  يوم،  بعد  يوماً  لبنان  في  )كورونا( 
الضغط على المستشفيات الحكومية وبعض 
أقسام  فيها  التي  الخاصة  المستشفيات 
لفحص المصابين بكورونا ورعايتهم صحياً، 
قامت الحكومة اللبنانية بإعالن حالة )التعبئة 
ألسابيع  بتمديدها  وتقوم  ألسابيع،  العامة( 
إضافية كلما انتهت، وذلك بناء على توصيات 
المجلس األعلى للدفاع ووزارة الصحة العامة 
حيث  )كورونا(،  لمكافحة  الوطنية  والهيئة 
تمت دعوة اللبنانيين لتطبيق الحجر المنزلي 
منازلهم  في  البقاء  عبر  الجسدي  والتباعد 
مثل  القصوى  للضرورة  إال  الخروج  وعدم 
شراء طعام وشراب وأدوية، أو زيارة طبيب.

وشملت القرارات والتدابير الحكومية إقفال 
والجامعات  والكليات  والمعاهد  المدارس 
الحكومية والخاصة وتحويل الدراسة عن ُبعد 
إذا أمكن، وإلغاء االمتحانات الرسمية للشهادة 
المؤسسات  واقفال  )اإلعدادية(،  المتوسطة 
الحكومية واقتصار العمل فيها على الموظفين 
في  الجماعية  الصلوات  ووقف  الضروريين، 
المساجد والكنائس، وإقفال المقاهي والمطاعم 
ودور السينما والمسارح والنوادي والمالعب 
والحدائق  التجارية  والمراكز  الرياضية 
والمسابح العامة والفنادق والمالهي وغيرها 
العمل  واقتصار  التجمعات،  أماكن  من 
الموظفين  على  الخاصة  المؤسسات  في 
الضروريين، وتحديد ساعات عمل للعديد من 
والبقاليات  واألفران  المطاحن  مثل  القطاعات 
حركة  وتقييد  والصيدليات،  والسوبرماركت 
والقرى  والمدن  بيروت  العاصمة  في  التنقل 
اللبنانية من خالل وقف حافالت النقل العام 
والخاص، وتطبيق نظام المفرد والمزدوج أي 
يوم للمركبات التي تحمل لوحة تنتهي برقم 
تحمل  التي  للمركبات  التالي  واليوم  مفرد، 
المعابر  وإقفال  مزدوج،  برقم  تنتهي  لوحة 
الحدودية مع سورية، واقتصار حركة مطار 
بيروت الدولي على الرحالت الضرورية مثل 
إعادة المغتربين أو الطالب اللبنانيين من عدد 
من الدول العربية واألجنبية، أو تسفير عمال 
يرغبون  لبنان  في  وأجانب  عرب  ومقيمين 
التدابير  من  وغيرها  بلدانهم،  إلى  بالعودة 

االحترازية والوقائية..

تفاوت في االلتزام 
العالم،  دول  معظم  في  الحال  هو  وكما 
الجسدي،  بالتباعد  اللبنانيين  من  قسم  التزم 
الروابط  على  أمكن  ما  المحافظة  وحاولوا 

األسرية والجسدية ولكن عن ُبعد. 
يلتزم  لم  اللبنانيين  من  آخر  قسم  وهناك 
روابطه  على  واستمر  الجسدي،  بالتباعد 
لوجه  وجهاً  المباشرة  واالجتماعية  األسرية 
إما عن استهتار أو للضرورة مثل فئة الذين 
يعيشون من الدخل اليومي كسائقي سيارات 
اإلصابة  نسب  رفع  مما  والعمال،  األجرة 

الملتزمين  بوباء )كورونا( بين صفوف غير 
بالتباعد الجسدي، وما دفع الحكومة اللبنانية 
بناء على توصيات من وزارة الصحة العامة 
ووزارة  )كورونا(  لمكافحة  الوطنية  والهيئة 
إلى  واألمنية  العسكرية  واألجهزة  الداخلية 
اتخاذ قرارات اإلقفال التام ومنع التجول التام 
لساعات ثم أليام، وتغريم المخالفين لقرارات 
واإلقفال  الجسدي  والتباعد  المنزلي  الحجر 

التام ومنع التجول بغرامات مالية.
اإلعالمي  المكتب  أكد  المجال،  هذا  وفي 
لوزير الصحة العامة أنه )يبقى الرهان على 
بالحجر  اللبنانيين  المواطنين  والتزام  وعي 
المنزلي وعدم االختالط، وهناك مناطق لبنانية 
تشهد التزاماً باإلجراءات الوقائية، وفي مناطق 
أخرى هناك تفلت وعدم التزام، ومع أنه ليس 
من السهل على المواطنين اللبنانيين البقاء في 
الحجر المنزلي ألشهر ال سيما في ظل سوء 
األوضاع المعيشية، ولكن حتى اآلن ال خيار 

أمامهم سوى البقاء في منازلهم(.
الداخلية  لوزير  اإلعالمي  المكتب  أما 
والبلديات اللبناني، فوصف عدم التزام العديد 
من اللبنانيين بإجراءات الوقاية والسالمة من 
وباء )كورونا(، بأنه )يمثل ضرباً من األنانية 
وصحة  بصحتهم  والالمباالة  واالستهتار 
حياة  سيعرض  الذي  األمر  مجتمعاتهم، 

الكثيرين للخطر المحتم(.
المجتمع  صحة  )ضمان  أن  إلى  وأشار 

القانون  هي حق وأولوية قصوى ال يتهاون 
وأفراد  مؤسسات  من  الجميع  وأن  بشأنها، 
اتخذتها  التي  اإلجراءات  تطبيق  عن  مسؤول 
على  تقتصر  ال  المسؤولية  وهذه  الحكومة، 
مجتمعية  مسؤولية  هي  بل  فحسب،  الدولة 
مع  السيما  المواطنين  جميع  مع  تشاركية 

اتخاذ الحكومة اإلجراءات الصحية كافة(. 
اللبنانيين  من  الملتزم  القسم  تعايش  وقد 
بالتباعد الجسدي مع الحجر المنزلي واإلغالق 
فراغهم  أوقات  قضاء  عبر  التجول،  ومنع 
األخبار  متابعة  في  أما  المنزل  في  الطويلة 
مواقع  أو  واإلذاعية  التلفزيونية  والبرامج 
أو  االجتماعي،  التواصل  مواقع  أو  اإلنترنت 
في ممارسة المطالعة والرياضات والهوايات 
منهم  عدد  وقام  اإللكترونية،  واأللعاب 
أو  للغناء  والنوافذ  الشرفات  على  بالوقوف 
أو  والدعاء،  الصالة  أو  الموسيقى،  عزف 
للتصفيق تحية شكر وتقدير للطواقم الطبية 

العاملة للحد من انتشار وباء )كورونا(.

تأثيرات أسرية 
العمل  أصحاب  من  كبير  عدد  وبقاء 
وزوجاتهم  اللبنانيين  والعمال  والموظفين 
في  والجامعات  المدارس  طالب  وأوالدهم 
المنازل وجهاً لوجه على مدار 24 ساعة، كانت 

له تأثيرات على األسرة والفرد.
األسرة  داخل  الخالفات  تزايد حدوث  فقد 

جريج: تقليل متابعة 

اأخبار )كورونا( يبعد 

الهواج�ش ال�سلبية عن 

اللبنانيني

عجاقة: خ�سائر 

القت�ساد اللبناين ب�سبب 

)كورونا( قد ت�سل اإىل

 5 مليارات دولر 
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الغالف

األقارب  ومع  األوالد  ومع  الزوجين  بين 
المقيمين معهم، ووصلت في عدد من الحاالت 
اللفظي  العنف  الطرفين  أحد  استخدام  إلى 

والجسدي. 
لقوى  العامة  المديرية  تقارير  وسجلت 
 %100 بنسبة  ارتفاعاً  اللبناني  الداخلي  األمن 
في عدد بالغات العنف األسري التي وردت 
إلى مخافر أي مراكز الشرطة في لبنان خالل 
شهر مارس 2020 مقارنة بالشهر الذي سبقه 

أي فبراير 2020.
ظل  في  اللبنانيون  حرص  وبالمقابل، 
الزيارات  تبادل  وصعوبة  الجسدي  التباعد 
العائلية واالجتماعية على المحافظة على صلة 
الرحم مع األهل واألقارب ولو عن ُبعد، وذلك 
المعاصرة،  التكنولوجية  الوسائل  باستخدام 
برامج  فيها من  المتحركة وما  الهواتف  مثل 
و)بوتيم(  كـ)واتساب(  الهاتفي  للتواصل 
وما  اإلنترنت  باستخدام شبكة  أو  وغيرهما، 
مثل  االجتماعي  التواصل  مواقع  من  فيها 
)فيس بوك( و)تويتر( و)أنستغرام( وغيرها..
اكتشاف  اللبنانية  األسر  من  عدد  وأعادت 
ذاتها من خالل مساندة أفرادها لبعضهم بعضاً 
النفسية  التأثيرات  لمواجهة  ومادياً  معنوياً 
واالقتصادية لوباء )كورونا(، وتشاركوا في 

متابعة البرامج اإلذاعية والتلفزيونية ومواقع 
اإلنترنت والتواصل االجتماعي، وفي ممارسة 
واأللعاب  والهوايات  والرياضات  المطالعة 
اإللكترونية والصالة والدعاء والغناء وعزف 
الموسيقى وغيرها من األمور، مما أعاد جزءاً 
كبيراً من التماسك األسري الذي ضعف قبل 

وباء )كورونا(.
كما أسهمت خطة الحكومة اللبنانية إلعادة 
في  اللبنانيين  والطالب  المغتربين  من  عدد 
لبنان،  إلى  العربية واألجنبية  الدول  عدد من 
بناء على رغبتهم، في عودة صلة الرحم بينهم 
عالقتهم  تقوية  وفي  وأقاربهم،  أهلهم  وبين 
وباء  قبل  ضعفت  التي  ووطنهم  بأسرهم 

)كورونا(.

حاالت نفسية
لبنان،  في  كورونا  وباء  انتشار  وتسبب 
والوفيات،  اإلصابات  عن  اليومية  واألخبار 
وعدم إيجاد دواء ولقاح له حتى اآلن، وتطبيق 
ألشهر،  الجسدي  والتباعد  المنزلي  الحجر 
بظهور حاالت نفسية على عدد من اللبنانيين، 
والهلع  والخوف  واالكتئاب  بالقلق  تتمثل 
بحسب الدكتور سايد جريج )طبيب نفسي( 
والتباعد  المنزلي  الحجر  أن  أوضح  الذي 

واالكتئاب،  القلق  منسوب  يرفعان  الجسدي 
فعندما يرتفع منسوب الخوف من األمراض 
واألوبئة مثل وباء كورونا، يتحول هذا القلق 

إلى اكتئاب وخوف وهلع. 
المبالغ  الهلع  من  للحد  )أنه  وأضاف: 
اللبنانيين  على  يجب  كورونا،  وباء  من  فيه 
عن  واالبتعاد  والرياضة،  المطالعة  ممارسة 
اإلمكان،  قدر  االجتماعي  التواصل  مواقع 
وتقليل متابعة األخبار التي تتناول هذا الوباء 
باستثناء إرشادات الوقاية، وذلك بهدف إبعاد 

األفكار والهواجس السلبية عنهم(.
منسوب  ارتفع  )إذا  أنه  على  وشدد 
االكتئاب والخوف والهلع لدى بعضهم، فهم 
نفسي  طبيب  مع  التواصل  إلى  سيحتاجون 

لمساعدتهم ولو عبر الهاتف(.

خسائر اقتصادية
أدت التأثيرات السلبية لوباء )كورونا( على 
إلى  لبنان،  في  االقتصادية  القطاعات  جميع 
يعاني  التي  الحادة  االقتصادية  األزمة  زيادة 
منها اللبنانيون منذ سنوات، في دولة وصلت 
ديونها بداية عام 2020 إلى نحو 89.5 مليار 
دوالر أمريكي بحسب صندوق النقد الدولي، 
مع دين عام نسبته 150% من الناتج المحلي.
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لبنان  في  )كورونا(  وباء  انتشار  وترافق 
اللبنانية  الليرة  صرف  سعر  تراجع  مع 
بسبب  األمريكي،  الدوالر  أمام   %200 قرابة 
عدد  قبل  من  المشروعة  غير  المضاربات 
والعاملين  الصرافة  ومحال  المصارف  من 
أسعار جميع  وارتفعت  السوداء،  السوق  في 
التعقيم  ومواد  واألدوية  االستهالكية  المواد 
عدد  جشع  ظل  في  كبيرة  بنسب  والوقاية 
والباعة وضعف  والتجار  األعمال  رجال  من 

المراقبة والمحاسبة الحكومية.
إلى  )كورونا(  وباء  انتشار  أدى  كما 
مورد  خسروا  الذي  اللبنانيين  عدد  زيادة 
رزقهم، فبحسب دراسة للمركز االستشاري 
للدراسات والتوثيق في لبنان، فإن 30.8%من 
العمالة  أنهت  اللبنانية  الخاصة  المؤسسات 
لديها، و10.8%  خفضت عدد العاملين، و%33 
انقطعت  الخاص  القطاع  في  العاملين  من 
 %22 رواتب  وخفضت  كلي،  بشكل  رواتبهم 
العمل  ساعات  عدد  على  اإلبقاء  مع  منهم 
نفسها، وانخفضت رواتب 13%  منهم مقابل 

خفض عدد ساعات العمل.
ومع أن الحكومة اللبنانية أعلنت عن إطالق 
خطة التحفيز واألمان االجتماعي بقيمة 1200 
مليون   796 يعادل  ما  أي  لبنانية  ليرة  مليار 
أعباء  لتغطية  إنفاقها  سيتم  أمريكي،  دوالر 
كبيراً  عدداً  أن  إال  )كورونا(،  وباء  مواجهة 
من اللبنانيين لم يقتنع بذلك، فخرج عدد من 
المتظاهرين في تظاهرات غضب بالسيارات أو 

سيراً على األقدام في العاصمة بيروت وعدد 
واعتصموا  األخرى،  والمحافظات  المدن  من 
العامة، وأقفلوا طرقات رئيسة  الساحات  في 
وباء  انتشار  خطر  من  الرغم  على  وفرعية، 

)كورونا( بينهم.

وأدت المواجهات بينهم وبين القوى العسكرية 
مدينة  في  لبناني  مواطن  مقتل  إلى  واألمنية 
عدد  وجرح  الشمالي،  لبنان  بمحافظة  طرابلس 
األمن  وقوى  الجيش  وعناصر  المتظاهرين  من 
الداخلي. كما حاول سائق سيارة أجرة )تاكسي( 
اعتراضاً  سيارته  في  النار  إشعال  عبر  االنتحار 
على غرامة مالية سجلتها له دورية من قوى األمن 
الركاب  نقل  في  بسيارته  لعمله  اللبناني  الداخلي 
مخالفاً قرار التعبئة العامة، ولكنه نجا من الموت 
جاسم  البروفسور  توقع  وقد  بحروق.  وأصيب 
اللبناني  االقتصاد  أن  اقتصادي(  )خبير  عجاقة 
عدة،  ألشهر  )كورونا(  وباء  رحمة  تحت  سيظل 
وسيؤدي ذلك إلى استنزاف القدرات المالية للدولة 
اللبنانية وللمواطنين والشركات، فهناك تكلفة مالية 
على الدولة اللبنانية لمواجهة )كورونا( مثل دفع 
رواتب موظفيها المدنيين والعسكريين ومساعدة 
أفراد األسر اللبنانية المحتاجين غذائياً في وقت لم 
تعد تتلقى خزينة الدولة أي إيرادات مالية جديدة، 
كما أن المواطنين اللبنانيين الذين توقفوا عن العمل 
مدخراتهم  رواتبهم سيستنزفون  يقبضون  ال  أو 
التي  الشركات  إلى  بالنسبة  األمر  المالية، وكذلك 

توقفت عن العمل.
وأضاف أنه إذا اكتشف دواء ولقاح لوباء 
واستخدم  المقبلة  األشهر  في  )كورونا( 
خسائر  تتوقف  أن  المتوقع  فمن  لبنان،  في 
االقتصاد اللبناني عند حدود 1% إلى 1.5% من 
الناتج المحلي، أي خسارة 500 إلى 750 مليون 
لم  إذا  وأنه   .2020 عام  أمريكي خالل  دوالر 
يكتشف الدواء واللقاح من المتوقع أن يخسر 
االقتصاد اللبناني بنسبة 10%، أي خسارة 5 

مليارات دوالر أمريكي.
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تحقيق

حتقيق: ليلى بوتبغة- �ملغرب 

الجسد  ومتعلقاتها،  ذاته  تملك  حق  لإلنسان 
والمشاعر واألفكار ومفاعيلها من معارف وعلوم 
وتعابير كانت خطية أم مسموعة أم مرئية، آنية أم 
مسجلة، وذلك باعتبارها ليست فقط ملكية خاصة 
وإنما امتدادات بالقوة وبالفعل لكينونته وأشياء 

حميمة منه وإليه وإلى الغير بإرادته الحرة.
إن فكرة اإلنسان تستدعي أخالقياً أن يصنع 
مع  بالضرورة  يشاركها  ال  خاصة  عوالم  الفرد 
من يشغلون معه الفضاء نفسه أو يختار حدوداً 
لهذه المشاركة. وهو ما نسميه »الحياة الحميمة«. 
تحتاج هذه الحياة الحميمة إلى الحماية، خاصة أن 
تمييزاً بين الفضاءين العام والخاص يغيب تماماً 

عند شريحة كبيرة من الناس.

خاتم جيجس 
مواشي  راعي  جيجس،  أن  األسطورة  تحكي 
ملك ليديا، حصل صدفة على خاتم ذهبي يجعله 
أصبعه.  في  وضعه  كلما  األنظار  عن  مختفياً 
فخطر بباله أن يقوم بأشياء مشينة طالما أنه لن 
أنه  للعقاب، فقام بجرائم كثيرة أشنعها  يتعرض 
تعاود  عرشه.  وانتزع  أرملته  وتزوج  الملك  قتل 
هذه األسطورة الظهور مع تزايد استخدام الرقمية 
من خالل وضعية التخفي التي تتيحها كثير من 

وسائل التواصل االجتماعي.

يجعل  الذي  الذهبي  بالخاتم  أشبه  هنا  إنه 
مستعمله في وضع آمن، ال أحد يراه، إال إذا قرر 
في  المتحكمة  الخصوصيات  إن  حتى  ذلك.  هو 
فيها  التحكم  يتاح  الالظهور  أو  الظهور  بارومتر 

بنقرة سريعة على األيقونة المناسبة.

ما الذي يتيحه وضع الالظهور؟
واالضطرابات  النفسية  المشكالت  هي  كثيرة 
االجتماعية التي تختفي إذا كنا بعيداً عن الناس، 
دون  من  به  يقومون  ما  ونشاهد  نراهم  كنا  أو 
وما  والخجل  والرهبة  الخوف  يلمحونا:  أن 
والثأثأة  كالتعرق  أعراض جسدية  من  يصاحبها 

نقرات آثمة
ماذا وراء ازدياد اجلرائم الإلكرتونية عامة والبتزاز الإلكرتوين خا�سة و�سط املجتمع املغربي؟
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اأ�سليم: التكنولوجيا 

اأ�سافت اإىل اأ�سكال 

البتزاز، واجلرمية 

القدمية عامة، نوعًا 

جديدًا ميكن ت�سميته بـ 

»اجلرمية النظيفة« 

البازي: الإنرتنت جزء 

من الروتني اليومي 

لذا وجب الحتياط 

واحلذر من الأخطار 

املحدقة مب�ستعملي 

هذه اخلدمة

الب�سراوي: ظاهرة 

البتزاز الإلكرتوين 

تنت�سر و�سط ال�سباب 

العاطل وحتى يف 

�سفوف التالميذ

وفرك األصابع وتحريك األقدام قد تشكل عائقاً 
حقيقياً أمام األفراد في تواصلهم مع اآلخرين. إن 
الشاشة اإللكترونية هي ممتص الصدمات األمثل 
على وضعيات  األمر  ينطوي  وقد  هاته.  والحالة 
أكثر خطورة، فوضع التخفي أو التستر قد يشجع 
السلوكات  من  كثير  ممارسة  على  األفراد  بعض 
غير المقبولة كالسب والتهكم والتنمر والتحرش 

والتهديد واالبتزاز.
الفضاء  داخل  شخصين  بين  عالقة  إن 
التي  السيبرنيطيقي ال تحكمها المحددات نفسها 
شرط  يغيب  إذ  الواقع،  أرض  على  عالقة  تحكم 
نفسه  يقدم  طرف  كل  أن  إلى  إضافة  المباشرة، 
نفسه  عن  فيعطي  بها،  يرغب  التي  بالطريقة 
المعلومات التي من شأنها أن تقنع اآلخر بجدوى 
االستمرار في هذه العالقة، رغم أن هذه المعلومات 

قد تكون غير صحيحة بالمرة.

الصياد والفريسة 
خلف  يثبتون  الذين  أولئك  كل  أن  لنتخيل 
أحد  فال  أقنعة،  يرتدون  اإللكترونية  شاشاتهم 
منهم يظهر كما هو. كل شيء على الفضاء الرقمي 
قابل ألن يكون نظيفاً: االسم وصورة البروفايل 

وصور األلبومات والتدوينات.. وال مجال إلثبات 
العكس.

المناسبة  الفرصة  اإللكتروني  المبتز  يتصيد 
الختيار فريسته ذكراً كان أم أنثى، فيجمع قدراً 
مهماً من المعلومات عنها ثم يستدرجها تدريجياً 
للحديث بعد الموافقة على طلب الصداقة. قد يظهر 
المبتز بشكل المهتم أو المعجب أو المغرم المحب 
ويوجه فريسته من خالل ما يكتب على صفحته 
الخاص، ويخلق  لها على  ومن خالل ما يرسلها 
لديها استعدادات بعينها تجعلها لقمة سائغة في 

فمه.

أقنعة بالجملة..
الجرائم  عن  بمنأى  المغربي  المجتمع  ليس 
خاصة،  اإللكتروني   واالبتزاز  عامة  اإللكترونية 

بل إنه يعرف تزايداً في حاالت االبتزاز .
يقول محمد أسليم، أستاذ التعليم العالي بمركز 
تكوين مفتشي التعليم )الرباط( وباحث في مجال 
السيبرنيطقا، بعد سؤاله عن دور التكنولوجيا في 
يمكن  هل  المغرب،  في  االبتزاز  ظاهرة  انتشار 
المغربي ألن  المجتمع  انتشر في  اعتبار االبتزاز 
القول  في  »أوالً،  متاحة؟:  أصبحت  التكنولوجيا 

حالياً  المغربي  المجتمع  في  االبتزاز  بانتشار 
السابق،  في  االبتزاز  هذا  لقلة  ضمني  تأكيد 
تبقى  إحصائيات  وجود  غياب  في  أنه  والحال 
المسألة مجرد تخمين. في المقابل، يمكن تقديم 
من  غيره  مثل  االبتزاز،  أنَّ  وهو  مغاير،  افتراض 
التي تقع يومياً في بالدنا، كان منتشراً  الجرائم 
دائماً، إنما كانت أخباره ال تصل للرأي العام، ألن 
اإلعالم  هي  آنذاك  المتاحة  الوحيدة  النشر  قناة 
التقليدي بحيزه المحصور في الصحف الورقية 
تعددت  إذ  اليوم،  بخالف  والتلفاز  واإلذاعة 
في  أصبح  بحيث  وتقنياته،  اإلعالم  هذا  وسائل 
أو  الجريمة  هذه  خبر  ينشر  أن  كان  أي  متناول 
والصورة  بالصوت  يوثقها  أن  وحتى  بل  تلك، 
ويرفع تقريره إلى شبكة اإلنترنت فينتشر الخبر 
يولد  ما  السابق،  من  بكثير  أوسع  نطاق  على 
االنطباع بارتفاع عدد الجرائم في بالدنا مقارنة 
النقطة  إلى  يحيلنا  )وهذا  بالتالي  الماضي،  مع 
الثانية(، يبقى أن التكنولوجيا أضافت إلى أشكال 
جديداً  نوعاً  عامة،  القديمة  والجريمة  االبتزاز، 
التي  وهي  النظيفة«،  »الجريمة  بـ  تسميته  يمكن 
يختفي فيها اللقاء الجسدي المباشر بين المجرم 
للعنف  استعمال  عادة من  بما يالزمه  وضحيته، 
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تحقيق

إيذاء  لفائدة  ذلك(  إلى  وما  قتل،  جرح،  )ضرب، 
جديد ال يكون مادياً دائماً، لكن قسوته قد تسبب 
أضعاف خسائر االعتداء الجسدي والمادي. وهذا 
الشكل الجديد للجريمة يتطلب مهارات ليست في 
متناول جميع الناس، ومن ثمة ظهور فئة جديدة 
من المجرمين الذين ما كانوا ليقترفوا أفعالهم من 
دون تلقي تكوين معلوماتي عاٍل تكويناً مؤسسياً 
من  منهم  الكثير  عدد  انحدار  ثمة  ومن  ذاتياً،  أو 
شرائح راقية بهذا القدر أو ذاك مقارنة بأصول 
مقترفي الجرائم المادية. إال أن هؤالء المجرمين 
على  المجتمع  في  ينتشرا  لم  وجرائمهم  الجدد 
نطاق واسع، بحيث يشكالن ظاهرة يمكن تحميل 

مسؤوليتها للتكنولوجيا«.

تكنولوجيا.. تكنولوجيا
في  دكتور  البازي،  سليم  محمد  سألنا 
الرياضيات والمعلوماتية، عما تقدمه التكنولوجيا 
الحديثة للمبتز فأجاب قائالً: »في وقت أصبحت 
اليومي،  الروتين  من  جزءاً  اإلنترنت  فيه 
المحدقة  األخطار  من  والحذر  االحتياط  وجب 
بمستعملي هذه الخدمة، أي ما بات يسمى الجرائم 
اإللكترونية. لعل أكبر الكوابيس التي قد تصادف 
مستعمل اإلنترنت هو أن توظف بياناته الرقمية 
أسراره،  لفضح  ضده،  الشخصية  ومعطياته 
أو  كانت  خدمة  فدية،  طلب  أو  عليه،  والتجسس 
مادية، من أجل التكتم على »معلوماته الشخصية« 
التي تصبح أسراراً قابلة للفضح. ال تفسير آخر 
يعطى لهذه الحالة سوى أنها عملية ابتزاز.. ابتزاز 

إلكتروني!
فكرة خاطئة تلك التي تسود حول أن االبتزاز 
ال يتعرض له سوى كبار الشخصيات من رؤساء 
وزعماء ورجال األعمال، أو حتى شركات كبرى. 
ال  إليها  الوصول  المبتز  يستطيع  معلومة  فكل 
يتهاون في استخدامها. لكن من هو المبتز وكيف 

يترصد ضحاياه؟
من  أوتوا  أناس  هم  الجرائم  هذه  على  المقدم 
العلم ما يمكنهم من اختراق المعطيات ذات الطابع 
الشخصي وهم في تطوير مستمر الستراتيجياتهم 
في  عباقرة  بالضرورة  ليسوا  لكنهم  وتقنياتهم. 
تكنولوجيا المعلومات. حيث إنه أصبح من السهل 
مستعمل  ألن  الويب،  عبر  معلومة  أي  التقاط 

اإلنترنت يضعها بمحض إرادته وتتجلى في:
ـ وضع الصور على مواقع التواصل االجتماعي 
من دون حجب الرؤية على من ال ينتمي إلى حلقة 

األصدقاء.
فقد  االفتراضيين  المخاطبين  تمحيص  عدم  ـ 

يكونون منتحلين لشخصية ما.
وكلمات  البنكية  البطاقات  أرقام  تسجيل  ـ 
المرور على الحاسوب أو الهاتف الذكي من دون 

تشفيرها.
ـ االتصال باإلنترنت في مناطق غير مؤمنة عبر 

واي- فاي المجاني أو المشترك.
فرصة  للهاكرز  تعطي  بالذات  النقطة  هذه 
»تسميم الشبكة« والتقاط جميع المعلومات التي 

بحيث  المرتبطة  الحواسيب  من  وتخرج  تدخل 
يمكن التحكم فيها عن بعد: تشغيل الكاميرا، نسخ 

المحادثات إلخ..
المبتزين من  أن هناك من  إلى  تجدر اإلشارة 
بدهائه  يستعين  لكنه  تقنية،  معلومة  أي  يملك  ال 
من أجل اإليقاع بضحاياه، حيت يدس اسمك في 
كالمه فقط إلخافتك ويدعي أنه يعرف عنك الكثير 

فتقع لألسف في فخه..«.

الطيور على أشكالها تقع 
اإللكتروني   االبتزاز  أن  على  الجميع  يتفق 
جريمة، وأن القانون الجنائي يعاقب عليها، إذ جاء 
في الفصل 538 من القانون الجنائي ما نصه: »من 
حصل على مبلغ من المال، أو األوراق المالية أو 
على توقيع أو على تسليم ورقة ما أشير إليه في 
الفصل السابق، وكان ذلك بواسطة التهديد بإفشاء 
أو نسبة أمور شائنة، سواء كان التهديد شفوياً أو 
كتابياً، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات 

وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم«.
بالمقابل نجد أن هؤالء المبتزين اإللكترونيين 
ال يعتبرون أن ما يقومون به جريمة، بل هو مجرد 
طلب معونة مادية تبدأ بالتهديد واالبتزاز وتنتهي 
هذه  تتوج  وقد  خاطر،  طيب  عن  المال  بتقديم 
المغامرة بصداقة بين الطرفين. كما أن كثيراً منهم 
يعتبرون أن ذلك حق طالما أن البطالة مستشرية 

وال مجال للعثور على عمل محترم وبأجر مناسب 
يضمن عيشاً كريماً.

بكلية  زائر  أستاذ  البصراوي،  عالل  يعرف 
اإللكتروني   االبتزاز  ظاهرة  في سطات،  الحقوق 
»عرف  ويحاول وضع تأطير قانوني لها بقوله: 
االبتزاز  ظاهرة  األخيرة  السنوات  في  المغرب 
»الرناك«،  بـ  محلياً  يعرف  ما  أو  اإللكتروني 
وسيلة  عبر  الشاب  يتحدث  أن  وصورتها 
بحركات  تقوم  امرأة  دور  متقمصاً  إلكترونية 
إغراء ثم تصل حد التعري والممارسة الحرام مع 
»الضحية« المتصل والمتفرج على الجهة األخرى 
من االتصال، والذي تطلب منه تلك المرأة التعري 
ومشاركتها، وهو ما قد ينطلي عليه فيقوم بذلك 
فيسجله الفاعل. بعد ذلك يتصل به الفاعل بشكل 
مباشر ويخبره أنه سقط ويطلب منه مبالغ مالية 
وإال فإنه سيذيع التسجيل الذي يبعث له منه نسخة 
لالطالع. وبعد أن يستيقظ من الصدمة غالباً ما 
يرضخ، ويبعث ما طلب منه خوفاً من الفضيحة، 
في  أشخاصاً  تستهدف  العملية  هذه  أن  خاصة 
انتشرت  وقد  مسؤولين..  أو  محافظة  مجتمعات 
هذه الظاهرة، وال تكاد جلسات المحاكم تخلو في 

بعض المناطق من قضية من قضاياها.
السلطات  حاولت  الظاهرة،  انتشرت  وبعدما 
القبض  بإلقاء  لها  التصدي  والقضائية  األمنية 
بعقوبات  عليهم  والحكم  المتورطين  ومحاكمة 
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تتراوح بين أربعة أشهر وسنة حبساً نافذاً. وقد 
تصل الشرطة إلى الفاعلين مباشرة بعد رصدهم 
أو بناء على شكايات الضحايا الذين يقدمونها إما 

مباشرة أو بواسطة سفاراتهم.
الشباب  وسط  كبير  بشكل  الظاهرة  وتنتشر 
ظهر  الذين  التالميذ  في صفوف  وحتى  العاطل، 
على بعضهم يسر الحال فجأة، واقتنوا دراجات 
نارية ومقتنيات أخرى وأحياناً ممتلكات من هذا 
الفعل المخالف للقانون. وعلى المستوى القانوني، 
أنها  إال  للظاهرة،  القضاء  تصدي  من  وبالرغم 
»الضحية«  أن  خاصة  حقيقية  إشكاالت  تطرح 
ينخرط في الفعل عن طواعية ويطلب متعة خارج 
بمجرد  ويصدقه  يعرفه  ال  طرف  مع  القانون 

اتصال إلكتروني وبعث صور..«.

أطراف مدنية..
الويبكام  المغرب جمعية ضحايا  تأسست في 
قانونياً سنة 2015 )كانت قد بدأت نشاطها على 
اإلنترنت منذ 2008( نظراً الرتفاع حاالت االبتزاز 
األخيرة.  اآلونة  في  المغرب  في  اإللكتروني 
وتستقبل الجمعية، كما هو مبين في صفحتها على 
اإللكتروني  االبتزاز  ضحايا  شكايات  الفيسبوك 
وتحاول ردع المبتز ودياً قبل اللجوء إلى متابعته 

قضائياً.

في  حماد  الكبير  رئيسها  لسان  على  وجاء 
أغلب  »إن  الصحف:  إلحدى  تصريحاته  أحد 
محترفي االبتزاز ممن تم تقديم الشكاوى بحقهم، 
مستقرون بمدينة واد زم بنسبة 80 بالمئة، بينما 
بالمئة  و4  خريبكة  بمدينة  يستقرون  بالمئة   15
بأبي الجعد. فيما 1 بالمئة يوجدون بباقي مناطق 

المملكة«.

مزيد من التكنولوجيا..
أن نضع  التكنولوجيا  من  انطالقاً  يمكن  كيف 

حداً للظاهرة؟
الدكتور محمد أسليم على هذا السؤال  يجيب 
واحد،  آن  في  وترياق  سّم  »التكنولوجيا  قائالً: 
تمكُِّن مقترف االبتزاز من ممارسة ُجرمه، لكنها 
جريمة  من  ما  إذ  نفسه،  الوقت  في  به  توقع 
المطاف  خاتمة  في  وُيعَرُف  إال  عامة  إلكترونية 
تحريات  عبر  الواقعي،  وجوده  ومكان  مقترفها 
)هناك  المختصة  الجهات  بها  تقوم  أيضاً  رقمية 
اإللكتروني   والدرك  اإللكترونية  الشرطة  اليوم 
والجيش اإللكتروني(، فينال عقابه. لكن هذا وحده 
االبتزاز،  لفعل  حد  وضع  على  أصالً  قادر  غير 
جداً  مستبعد  فهذا  عليه.  النهائي  القضاء  بمعنى 
عامة  الجريمة  بواعث  ألن  مستحيالً،  يكن  لم  ما 
تكون متعددة، إذ ال يمكن تفسيرها بالفقر دائماً ما 

دام بين المجرمين أغنياء، وال باألمية ما دام بين 
لكان  وإال  ذلك،  على  وقس  متعلمون،  المجرمين 
وجود أجهزة األمن والدرك بترسانات تدخالتها 
والسرقة  القتل  لجرائم  حداً  وضع  قد  وحده 
والضرب والجرح، وما إلى ذلك مما يحدث يومياً 
العالم  بلدان  أو في  الواقع، سواء في بالدنا  في 
كافة. بالتالي، فكل ما يمكن القيام به هو السعي 
الخسائر والضحايا عن طريق  للتقليل من حجم 
االحتياطات  اتخاذ  إلى  وإرشادهم  الناس  توعية 
واالفتراضي  الواقعي  العالمين  في  الضرورية 

لعدم الوقوع ضحية االبتزاز«.
في  البازي  أسليم  محمد  الدكتور  ويضيف 
تسهل  معلوماتية  برامج  »توجد  نفسه:  السياق 
هويته،  على  والتعرف  المبتز  إلى  الوصول 
في  فعالة  ليست  ولكنها  عليه،  القبض  وبالتالي 
بتغيير  نفسه  يحصن  فالمبتز  جميعها،  الحاالت 
الشرطة  حتى  إليه،  الوصول  فيصعب   ،IPعنوان
ترسانة  إلى  األمر  يحتاج  تعقبه.  عليها  يصعب 
معلوماتية متطورة جداً. على المغرب أن يمضي 

في طريق البحث عن آليات تطويرها«.

بعيداً عن التكنولوجيا 
يجب  الحل  إن  البصراوي  الدكتورعالل  يقول 
واالقتصادية  االجتماعية  الظروف  يراعي  أن 
عدة  أسباباً  للظاهرة  أن  »وبما  الشاب:  لهؤالء 
تدفع الطرفين الرتكابها، ومنها حالة الكبت العام 
المجتمعات  السائدة في  الجنسي  اإلشباع  وعدم 
األشخاص  يجعل  ما  العربية،  خاصة  المحافظة 
تسقطهم  قد  بطرق  رغباتهم  تلبية  عن  يبحثون 
المادية  الحاجة  أخرى  جهة  ومن  المحظور.  في 
التي  واالجتماعية  االقتصادية  الهشاشة  ووضع 
يدفعهم  الدول  من  عدد  في  الشباب  يعيشها 
حتى  المادي  للكسب  الوسائل  كل  استعمال  إلى 
يدمرون  آخرين  أشخاص  على حساب  كان  وإن 

حياتهم.
على  تقتصر  أن  ينبغي  ال  معالجتها  فإن 
أن  يجب  بل  أهميتها،  رغم  األمنية  المقاربة 
وخاصة  كلها،  المستويات  تلك  على  تنصب 
وبالتوعية  المادية  الشباب  أوضاع  بتحسين 
التواصل  وسائل  استعمال  بمخاطر  والتعريف 

بمختلف أنواعها«.
إحصائيات بشأن حاالت االبتزاز  تغيب تماماً 
اإللكتروني  التي يعرفها المغرب، ربما ألن الظاهرة 
حديثة، أو ألن الناس لم يعوا بعد بضرورة التبليغ 
ألن  وذلك  لها،  يتعرضون  التي  الحوادث  عن 
الخوف من تحميلهم مسؤولية ما حدث من قبل 
بوجود  الجهل  إن  كما  يمنعهم،  وأقاربهم  ذويهم 
اإللكتروني  االبتزاز  جريمة  على  تعاقب  قوانين 
في  الشعبية  األوساط  في  خاصة  قائماً  يظل 
المجتمع المغربي. إن وعياً بالمسألة بات مصيرياً، 
لردع المبتز عن القيام بفعله، ولتنبيه الضحية من 
عدم الرضوخ لطلباته المبتزة. خاصة أننا داخل 
مجتمع محافظ قد يعتبر مثل هذه الحوادث تلويثاً 

لشرف األسرة وقد تنتج عنها جرائم أخرى.
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الجريمة و العقاب

القتلة  أشهر  أحد  نيلسين  دينيس  يعتبر 
أكثر  قتل  المتحدة، حيث  المملكة  في  المتسلسلين 
من اثني عشر شاباً في السنوات من 1978 وحتى 
منزله  إلى  بمرافقته  ضحيته  يغوي  وكان   .1983
وهو  التراتيل  بعض  يؤدي  ثم  خنقاً  بقتله  ويقوم 
الجثة ويبقيها  العينين كأنه يحلم ويغسل  مغمض 
لديه بعض الوقت ثم يقوم بتقطيعها وحرق أجزاء 

منها.
ولد دينيس في نوفمبر 1945 في شمال المملكة 
المتحدة ألم تدعى اليزابيث وأب من أصل نرويجي 
هو أوالف نيلسين الذي سافر إلى اسكتلندا في عام 
1940 والتحق بالقوات النرويجية الحرة إثر احتالل 

األلمان لبلجيكا.
في عام 1942 تزوج أوالف من اليزابيث وانتقال 
الزوجية  الحياة  أن  إال  أسرتها،  بيت  في  للعيش 
كانت صعبة إذ أن الزوج كان يمنح كل وقته لعمله. 
وفي عام 1948 تم الطالق بين األبوين، ما انعكس 
سلبياً على األبناء الثالثة الذين حظوا برعاية أسرة 

والدتهم.
في عام 1951 توفي جد دينيس حيث ألقى الطفل 
الرهبة  شديد  الموقف  وكان  عليه،  الوداع  نظرة 
بالنسبة له وفي السنوات التي أعقبت الوفاة أصبح 
دينيس أكثر انطوائية، وكان من النادر أن يشارك 
في أي نشاط عائلي ما جعل والدته وجدته توليان 
اهتمامهما ألخيه وأخته.ولم يمض وقت طويل حتى 
انتقلت أمه لإلقامة في شقة مع أطفالها في مدينة 
»ستريتشين« وتزوجت من عامل بناء يدعى أندرو 

سكوت وأنجبت منه أربعة أطفال.
في سن المراهقة اكتشف الصبي ميوله الشاذة 
وانغمس في عالقات مع زمالئه وعندما كبر وجد 
أن المدينة ال تتوفر فيها فرص العمل وأماكن اللهو. 
وأخبر  الدراسية  مرحلته  أنهى   1961 عام  وفي 

ترجمة :د. ح�صن �لغول

كمسؤول  للتدرب  بالجيش  سيلتحق  أنه  والدته 
طبخ. وخاض فترة تدريب استمرت ثالث سنوات 
تمكن  والتي  العسكري  »الديرشوت«  موقع  في 

خاللها من إخفاء ميوله الشاذة عن رفاقه.
الملكية  بالكتيبة  التحق   1964 عام  منتصف  في 
األولى الموجودة في ألمانيا الغربية، وهناك أدمن 
على تناول الكحول التي كان يرى أنها تساعده في 
قدرته  بعدم  بدأ يشعر  أنه  إال  التغلب على خجله. 
ال  كانت  التي  الشاذة  نوازعه  على  السيطرة  على 
يكون  أن  في  اليقظة  وأحالم  التخيالت  تتجاوز 

المسيطر على اآلخرين وأن يفعل بهم ما يشاء.
للجيش في مدينة  إلى معسكر  نقل  بعد عامين 
إلى  نقله  تم   1971 عام  وفي  كطباخ،  باليموث 
مع  يقيم  جعله  ما  بريطانيا  لملكة  الملكي  الحرس 
إقناعه  جدوى  دون  من  أمه  حاولت  حيث  أسرته 

بالزواج. 
الدراسة في كلية  أنهى  في عام 1973 وبعد أن 
الشرطة عاد إلى مدينته ليعمل ضابط مرور، حيث 
بأنه محطم  الشواذ وكان يشعر  نوادي  يرتاد  بدأ 
نفسياً، ما دفعه إلى االستقالة من عمله في الشرطة 

والعمل كحارس أمن.
وفي العام نفسه تعرف دينيس إلى شاب يدعى 
ديفيد وعرض عليه اإلقامة معه، إال أنه وبعد عام 
عام  وبحلول  بطرده،  وقام  بينهما  العالقة  توترت 
مقتنعاً  ووحيداً  منعزالً  يعيش  دينيس  كان   1978
بأنه من الصعب أن يكون له أصدقاء، ولهذا أولى 
اهتماماً كبيراً بعمله وكان يمضي وقته في تناول 

الكحول واالستماع للموسيقى.
خالل األعوام 1978 وحتى 1983 كان دينيس قد 
قتل اثني عشر رجالً كما حاول قتل سبعة آخرين، 
وكان معظم ضحاياه من المشردين والشواذ الذين 
يقابلهم في البارات ويعرض عليهم مشاركته تناول 

الكحول واإلقامة معه.
وداخل البيت كان يقوم بتقديم الطعام والكحول 
للضحية ثم يخنقه حتى الموت أو فقدانه الوعي ثم 
يضعه في حوض االستحمام ويتلو بعض التراتيل، 
ويقوم بتقطيعه وحرقه. وكان يستمتع بالنظر إلى 

الجثة وبداخله إحساس بأنه السيد القوي.
في نوفمبر 1975 تعرف دينيس على شاب يدعى 
جاليشان خارج أحد البارات، والذي كان مهدداً من 
قبل رجلين حيث تدخل دينيس واصطحب الشاب 
إلى غرفته وعرف منه أنه عاطل عن العمل وعرض 
عليه أن يقيم معه، حيث انتقال إلى شقة أرضية في 
الوقت  مرور  ومع  بها.  خاصة  حديقة  ولها  مبنى 
توترت العالقة بينهما، حيث لجأ دينيس الى العنف 

في تعامله معه. 
جريمته  دينيس  ارتكب   1978 عام  نهاية  في 
ستيفن،  يدعى  مراهق  ضحيتها  كان  التي  األولى 
حيث دعاه لتناول الكحول في بيته واالستماع إلى 
بتقييده  قام  التالي  اليوم  صباح  وفي  الموسيقى، 
ثم خنقه حتى الموت وأبقى جثته في الحجرة عدة 

أسابيع قبل أن يقوم بتقطيعها وحرقها.
قتل  دينيس  حاول   1979 عام  من  اكتوبر  وفي 
الطالب أندرو الذي تمكن من الفرار. وبعد شهرين 
تعرف إلى شاب كندي يدعى كينيث وعرض عليه 
بيته  إلى  دعاه  ثم  سياحية  جوالت  في  مرافقته 

وهناك قام بقتله خنقاً.
أما ضحيته الثالثة فقد كان مراهقاً يدعى مارتن 
الحديدية  السكك  قابله دينيس قرب محطة  والذي 
ودعاه لتناول الغذاء معه وقضاء الليلة معه، وما أن 
الموت  المراهق حتى قام دينيس بخنقه حتى  نام 
وجلس ينظر إلى الجثة باستمتاع غريب ويغمض 

عينيه كأنه يحلق مع أحالمه.

أحالم قاتلة 
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تتسارع وقبل  لديه  القتل  وتيرة  بدأت  ذلك  إثر 
نهاية عام 1980 قتل خمسة أشخاص آخرين، وفي 
مطلع عام 1981 تعرف دينيس على شاب في إحدى 
الحانات وكالعادة دعاه إلى منزله وجعله يفرط في 
تناول الكحول ثم خنقه وجلس يراقبه وهو يلفظ 
أنفاسه األخيرة. وبحلول شهر أبريل كان قد قتل 
أحد  إلى  اإلجمالي  العدد  ليصل  آخرين  شخصين 

عشر قتيالً.
أما الضحية األخيرة فقد كان شاباً يدعى مالكولم 
يعاني من آالم في قدميه، حيث عرض دينيس عليه 
المساعدة ورافقه إلى المستشفى وفي اليوم التالي 
عاد الشاب إلى بيت دينيس، حيث تناول الكثير من 
الكحول ثم غلبه النوم، وكانت فرصة أمام دينيس 

لكي يقوم بخنقه حتى الموت.
المبنى  مالك  طلب   1981 عام  منتصف  في 
بعض  إجراء  قرر  ألنه  شقته  إخالء  دينيس  من 
أنه  إال  البداية،  الشاب في  التحسينات، وقد رفض 
المال.  من  مبلغاً  المالك  من  استلم  أن  بعد  وافق 
وقبل يوم من مغادرته حرق ما تبقى لديه من عظام 

الضحايا.
مكان  وجود  عدم  وبسبب  الجديد  سكنه  في 
إلخفاء أو حرق الجثث، توقف دينيس عن القتل.و 
هاولت  يدعى  شاب  إلى  تعرف   1982 مارس  في 
الذي قبل دعوته لتناول الكحول في شقته وهناك 

كان الموت مصيره.
بعد فترة قصيرة قابل دينيس شاباً يدعى كارل 
وفقدان  للخنق  تعرض  وهناك  شقته  إلى  ودعاه 
الوعي، إال أن دينيس تراجع عن قتله وأطلق سراحه.
عن  دينيس  جرائم  كشف  تم   1983 فبراير  في 
في  إنسداد  بإصالح  قيامه  خالل  سباك  طريق 
اللحم  األنابيب، والذي عثر على قطع صغيرة من 
بإخبار  أنها بشرية وقام  والتي شك في  والعظام 
الشرطة. وبالفعل حضر إلى المبنى ضابط واثنان 
لحم  رائحة  وجود  الحظوا  حيث  المساعدين،  من 
إنهار  المصدر  عن  دينيس  سألوا  وعندما  متعفن، 

وقال إنه سيقول كل شيء وتم القبض عليه. 
خالل استجوابه اعترف بأنه قتل أكثر من خمسة 
عشر شخصاً منذ عام 1978. وفور ذلك تم إجراء 
عملية تفتيش شاملة أسفرت عن العثور على لحوم 
وعظام بشرية في حديقة المنزل السابق. كما أكد 
أنه ال يعرف سبب ارتكابه لتلك الجرائم وأنه كان 
ذلك.وأنه  إقدامه على  لحظات من  قبل  القتل  يقرر 

كان يشعر بالراحة والقوة إثر عملية القتل. 
وجهت إلى دينيس تهمة ارتكاب ست جرائم قتل 
ومحاولتي قتل وحاول محاميه أن يؤكد للمحكمة 
يستطيع  وال  عصبية  اضطرابات  من  يعاني  أنه 
أدانته  جلسات  عدة  وبعد  أفعاله.  في  التحكم 
المحكمة وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة. وفي 
مايو 2018 توفي دينيس إثر فشل عملية جراحية 
مرض  أصابها  التي  أمعائه  في  له  أجريت  معقدة 

خطير.
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الجريمة و العقاب

والقوانين  والمعايير  المقاييس  بكّل  الّسرقة 
ُمَدان.. وهي بال شّك، منتشرة في  فعلٌ ساقطٌ 
من  بلد  يخلو  ال  الُمتراِحبة،  المعمورة  أصقاع 
البلدان من عمليات السرقة التي ينّفذها أشخاص 
من الذكور أو اإلناث، أو من كليهما، ال يردعهم 
عن ذلك وخزة ضمير، أو أْدنى حياء، بل يقدمون 
عليها، بتحّد ومكابرة وعنجهيّة، ضاربين ِبعرض 
فهم  والقيم،  واألعراف  القوانين  كّل  الحائط 
وكمبيوتر  حساباتهم،  جدول  في  يضعون  ال 
ساقطان  السارقة،  السارق/  أّن  عقولهم، 
وأّن  قصر،  أو  الزمن  طال  محالة،  ال  الفّخ  في 
الميامين،  الشرطة  لرجال  الّساهرة«،  »العيون 
لهم بالمرصاد والمتابعة، فهؤالء مؤتَمنون على 
دأبهم،  هذا  واستقرارهما،  والعباد  البالد  أمن 

وواجبهم الوظيفي واألخالقي والمسلكي بآٍن..
ّراق: ُسّراق السيارات، أو ما  ومن هؤالء السُّ

ُيطلَق عليهم مجازاً: »ثعالب السيارات«..
َرقة، كيف  إليكم واحدة من قصص هؤالء السَّ
اكتملت  إذا  حتى  يخططون،  كيف  يرسمون، 
بتنفيذ  قاموا  اإلجرام«،  طريق  »خريطة  لديهم 
أي  وال  بال خوف وال خجل،  الُمتَثَعلِب،  عملهم 

وقفة واِخزة من الضمير، أو الذات!       
في إحدى إمارات الدولة، وفي ساعة متأّخرة 
من الليل، ورد بالغ إلى أحد مركز الشرطة، يفيد 
أمام  من  حديثة،  »ياباني«  نوع  سيارة  بسرقة 
منزل المتصل »ب، 33 عاماً«، آسيوي الجنسية، 
مشيراً إلى )عدم وجود مفتاح احتياط لسيارته 
مع أحد، وأّن السرقة قد تّمت بعد منتصف الليل، 
عقب عودته وزوجته من سهرة عائلية عند ابن 

عّمه »ج«(. 
الفترات  من  بفترٍة  كثرت  اإلمارة،  تلك  في 
وِحيل  وألوان  وأشكال  بطرق  الّسرقة،  عمليات 
البالغات،  وأساليب متعّددة.. وبورود عدٍد من 

�إعد�د: وجيه ح�صن

لم  اإلمارة،  في  الشرطة  مراكز  من  عدد  إلى 
يكن أمام هذه المراكز سوى العمل بجّد منقطع 
النّظير، إلى جانب المراقبة الحثيثة، إليقاع أفراد 
لينال  عليهم،  القبض  وإلقاء  بالفّخ،  العصابة 
ولينام  يستحّق،  التي  العقوبة  أفرادها  من  كّل 
رخّي  مطمئناً  آمناً  بيته  في  ومقيم  مواطٍن  كّل 
البال.. وبالبحث والتقّصي والتحّري واالستعانة 
بالمخبرين السريين، تّم التوّصل إلى اثنين مْن 
المشتبه بهما، والمحتمل توّرطهما بارتكاب هكذا 

أفعال إجرامية ُمدانة.. 
وتّم اتخاذ االحتياطات الالزمة، وإلقاء القبض 
وشقيقه  36عاماً«،  »س.  المدعوين  على  ليالً 
»ش.32 عاماً«، من إحدى الجنسيات اآلسيوية، 
الليلة  تلك  األخير من  الهزيع  عائدان في  وهما 
حالكة السواد، وقد كانا مخموَرين حّد الثمالة..

الجنائية«،  والمباحث  التحرّيات  »قسم  وفي 
اعترَف  اإلمارة،  في  الشرطة  مراكز  بأحد 
بارتكاب  و»ش«  »س«،  الشقيقان:  الّسارقان 
خصوصاً  اإلمارة  في  سيارات  سرقة  جرائم 

والدولة عموماً..
يحّب  إنه  »س«:  األكبر  السارق  وقال 
بادىء  يعمل  كان  وقد  جّماً،  حبّاً  السيارات 
ذي بدء، في إحدى ورش النّجارة في المنطقة 
نجارة  معلّم  عند  كعامٍل  باإلمارة،  الصناعية 
إحدى  من  له،  جاراً  وإّن  آسيوية،  جنسية  من 
كبيرة  ورشة  لديه  كانت  العربية،  الجنسيات 
حديثة  لديه سيارة  وكانت  السيارات،  لتصليح 
وفارهة وغالية الثمن، وإنه حين كان يرى جاَره 
يقود سيارته هذه، كان – من دون وعٍي منه - 
ُيصاُب بلوثٍة في عقله، وحسٍد في قلبه، وتزوغ 
»لماذا يملك هذا  في قرارة نفسه:  عيناه، قائالً 
الرجل سيارة حديثة وفارهة وغالية الثمن، وال 

أملك حتى ثمن دراجة نارية عادية«.. 

المقيمين  من  كغيري  أحلم  كنت  وأضاف: 
في الدولة باقتناء سيارة حديثة وفارهة وغالية 
قّد  »على  المادية  أحوالي  كانت  ولّما  الثمن، 
أخي  وأقنعت  السرقة،  فعل  إلى  لجأت  الحال«، 
الورشة  في  معي  يعمل  الذي  »ش«  األصغر 
نفسها، بل ورّغبته في أّن كالً منّا سيكون عنده 
في يوٍم من األيام سيارة فارهة، من الّطراز الذي 
يشتهي ويحّب، علّنا نرّفه بها عْن أنفسنا، ونذهب 
المراكز  إلى  األسبوعية،  الّراحة  أوقات  في  بها 
التجارية، أو الحدائق الجميلة، أو الشواطئ حيث 
بالّسباحة  المرء  ُيغِري  الهادىء  الساكن  البحر 
وحيث المكان المريح حّد االنتشاء والسعادة، أو 

إلى كذا.. وكذا..
أول  الجنسية  العربي  جاري  سيارة  وكانت 
سيارة أسرقها أنا وشقيقي، حيث بعناها بمبلغ 
متعددة  عصابة  أفراد  أحد  إلى  معقول  مالي 
الجنسيات تقوم بتزوير أوراق السيارة الفارهة 

المسروقة واعادة تصديرها إلى خارج الدولة.
لم يتحّقق للشقيقين الكثير من هذه األمنيات 
جّداً،  السرقة قصيرة، وقصيرة  ألّن حبال  بتّاً، 
وَسْرَعان ما تنقطع وتتالَشى، ويصبح مرتكبوها 

في لحظة ما ُمحتجِزين خلف القضبان..
الثانية  السرقة  أما  »ش«  السارق  وأضاف   
أنا  تمّكنا  حيث  مجاورة،  إمارة  في  فتّمت 
وشقيقي »س« من سرقة سيارة رباعية الدفع 
إلى  بأيام،  بعدها  توّجهنا  ثّم  الصنع،  يابانية 
السيارة  بيع  من  تمّكنا  وهناك  أخرى،  إمارة 
من  األشخاص،  ألحد  مستعملة،  تبديل  كقطع 

جنسيتنا اآلسيوية نفسها...
وفي سرقة ثالثة، تمّكن الشقيقان السارقان، 
إمارة  في  الصنع  أمريكية  سيارة  سرقة  من 
مستعملة  تبديل  كقطع  السيارة  وباعا  ثالثة، 

للشخص اآلسيوي نفسه.

ثعاِلب السّيارات! 
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اإلمارة  إلى  عادا  الرابعة  السرقة  وفي 
السيارة  فيها، حيث سرقا  يقيمان  التي  األولى 
»اليابانية«، لصاحبها »ب«، وباعاها كقطع تبديل 
مستعملة للشخص اآلسيوي نفسه، وكانت هذه 
آخر عملية سرقة يقومان بها قبل القبض عليهما.
الشقيقان  كان  السرقات  هذه  جميع  وفي 
السارقان يتمكنان من فتح أبواب السيارة التي 
على  قادر  باستخدام جهاز  يريدون سرقتها 
استقبال إشارات مفتاح السيارة، وفتح أبوابها 
استقبال  يمكن  حيث  معدودة،  ثواٍن  خالل 
اإلشارات الصادرة عن مفتاح السيارة ِتباعاً، 
ما  منها،  مقربة  على  صاحبها  يكون  عندما 
وُتنَجز  تتّم  قد  السرقة،  عملية  أّن  يعني، 
منزله،  في  قابعٌ  السيارة  وصاحب  وتنجح، 
معتقداً، أّن سيارته الَمْركونة أمام المنزل، هي 
وفي  األمان..  وبوتقة  والّصون،  الحفظ  في 
التحقيق مع الشقيقين السارقين، تبيّن لضابط 
الدولة بتأشيَرتي سياحة  أّنهما دخال  التحقيق، 

منذ سنوات، عن طريق وسيط لهما من بالدهما، 
يعمل في إحدى إمارات الدولة، في مخزن لبيع 

األدوات الكهربائية.
وكان االتفاق: أْن يدفعا لزوجته، مبلغاً معيّناً، 
»بالدهم« قبل سفرهما،  اتفقوا عليه، هناك في 
وكان  السياحة،  تأشيَرتي  الستصدار  كمقابل 
عمالً  يؤّمنان  رّبما  أّنهما  البداية،  في  الهدف 
شريفاً، يعتاشان منه، ويوّفران من خالله بعض 
الدراهم، ليعيل كّلٌ منهما أسرته وعياله، الذين 
ينتظرون الحواالت المالية هناك بفارغ الصبر، 

وعلى أحّر من الجمر..
يدرُكه...  المرُء  يتمنّى  ما  كّل  »ما  ولكن 
تجري الّرياح بما ال تشتهي الّسفُن«، فقد تحول 
الشقيقان من عاملين عاديين في ورشة نجارة 

إلى سارقي سيارات محترفين.
وبعد التحقيق الكامل مع الشقيقين السارقين، 
أوِدَعا  السرقات،  هذه  بمجمل  اعترافهما  وبعد 
العامة«،  »النيابة  إلى  اقتِيدا  ثم  التوقيف،  غرفة 

الستكمال التحقيق، وإجراء الالزم قانونياً..
بحبس  القاضي  أمر  الجنايات،  محكمة  وفي 
المؤسسات  إحدى  في  عامين  مّدة  المتهمين 
ثّم  ومن  اإلمارة،  في  واإلصالحية  العقابية 
الدخول  من  منعهما  مع  بلدهما،  إلى  ترحيلهما 

إلى الدولة مجدداً.
كما أصدرت محكمة الجنايات قرارات مماثلة 
العصابة  أفراد  من  القبض  تم  من  كل  بحق 
السارقين  من  اشترت  التي  الجنسيات  متعددة 
الشقيقين أول سيارة سرقاها وزورت أوراقها 
وأعادت تصديرها إلى خارج الدولة، وكذلك على 
سيارات  ثالث  منهما  اشترى  الذي  الشخص 
معظم  وباع  تبديل  قطع  إلى  مسروقة وحولها 

هذه القطع.

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

أخرى هو محض صدفة
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أوراق قانونية

د. م�صطفى طاهر -م�صت�صار قانوين 

الحصانة البرلمانية في اإلمارات 

مبدأ  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  اعتنقت 
أحد  باعتباره  القانون«،  أمام  الكافة  »مساواة 
المبادئ الدستورية األساسية في الدولة الحديثة، 
»جميع  أن  وجالء  وضوح  في  دستورها  وأكد 
األفراد لدى القانون سواء، وال تمييز بين مواطني 
االتحاد بسبب األصل أو الموطن أو العقيدة الدينية 
النهج سارت  ذات  وعلى  االجتماعي«.  المركز  أو 
خطى قانون العقوبات االتحادي، الذي نص على 
من  كل  على  القانون  هذا  أحكام  »تسري   : أنه 

يرتكب جريمة في إقليم الدولة«. 
أن نصوص  هو  العام  األصل  فإن  ذلك  وعلى 
تلزم  واإلجرائية،  الموضوعية  الجنائي،  القانون 
واإلجرائية،  الموضوعية   ، أحكامه  وأن  الجميع، 
على  تقع  التي  كافة  الجرائم  مرتكبي  على  تطبق 
وآخر،  بين شخص  تمييز  دون  من  الدولة،  إقليم 

وبال تفرقة بين مواطن وأجنبي.
على أنه استثناًء مما تقدم؛ فقد استوجبت بعض 
االعتبارات المهمة من المشرع الوطني إحاطة فئات 
محددة من األشخاص بحصانات وضمانات وقيود 
إجرائية معينة، تلبيًة لبعض المتطلبات والمصالح 
الجوهرية على الصعيد الوطني، وارتباطاً بالمراكز 
القانونية التي يشغلها هؤالء األشخاص، وبطبيعة 

المهام المنوطة بهم. 
من  لواحدة  المقال  هذا  في  نعرض  وسوف 
»الحصانة  وهي  الحصانات،  هذه  وأشهر  أهم 
الوطني  المجلس  ألعضاء  المقررة  البرلمانية« 
حرص  والذين  والمعينين(،  االتحادي)المنتخبين 
من  بسياج  إحاطتهم  على  الدستوري  مشرعنا 
الضمانات القانونية، التي تكفل لهم قدراً كبيراً من 
الطمأنينة والثقة حال مباشرتهم لمهامهم النيابية، 
ضماناً الستقالليتهم وصيانًة لهم من الممارسات 
السلبية التي قد يتعرضون لها، من جانب السلطات 

األخرى أو من جانب األفراد. 
ورغم ما قد يمثله ظاهر الحصانة البرلمانية من 
إخالل بمبدأ »مساواة الكافة أمام القانون«، إال أنها 
تعد في حقيقتها استثناًء دستورياً وقانونياً مبرراً، 
أنفسهم،  النواب  لصالح  تتقرر  لم  وأنها  السيما 
والرقابية  التشريعية  الوظيفة  لصالح  تقررت  بل 
في  يمثلونها  التي  األمة  ولصالح  بهم،  المنوطة 
مجموعها. كما إن هذه الحصانة ليست بالحصانة 
تمارس  هي  بل  قيد،  أي  على  العصية  المطلقة، 
من  وتحد  نطاقها  تحدد  معينة،  ضوابط  ضمن 

تجاوزه  حال  العضو  بمساءلة  وتسمح  غلوائها، 
ألحكامها. 

»الحصانة  لموضوع  تناولنا  في  نميز  وسوف 
الحصانة  وهما:  منها،  نوعين  بين  البرلمانية« 

الموضوعية والحصانة اإلجرائية. 

أوالً: الحصانة الموضوعية 
المسؤولية  امتناع  في  الحصانة  هذه  وتتمثل 
الوطني  المجلس  ألعضاء  والمدنية  الجنائية 
وأفكار  أقوال  من  عنهم  يصدر  عما  االتحادي، 
داخل  البرلمانية  لمهامهم  مباشرتهم  حال  وآراء، 
البرلمانية”  المجلس. ولذا يقال لها »الالمسؤولية 
أو »الحصانة من المسؤولية البرلمانية«.. وهو ما 
»ال  بقولها:  الدستور  من   )81( المادة  عنه  عبرت 
األفكار  من  يبدونه  عما  المجلس  أعضاء  يؤاخذ 
أو  المجلس  داخل  بعملهم  قيامهم  أثناء  واآلراء 
في  صداه  تردد  الذي  األمر  ذات  وهو  لجانه«.. 
التي  للمجلس،  الداخلية  الالئحة  من   )17( المادة 
نصت على أن »عضو المجلس حر فيما يبديه من 
المجلس  داخل  بعمله  قيامه  أثناء  واآلراء  األفكار 
أو لجانه، وال يجوز مؤاخذته على ذلك بحال من 

األحوال«.
وتتبدى الحكمة من تقرير هذه الحصانة لعضو 
التعبير  في  الدستوري  في صيانة حقه  المجلس، 
إبداء  في  حريته  وضمان  ومعتقداته،  آرائه  عن 
عنه،  ونائباً  االتحاد  لشعب  ممثالً  بصفته  أفكاره، 
من دون خشية من مساءلته ومعاقبته جنائياً، حتى 
على  التعبير  هذا  فيها  ينطوي  التي  األحوال  في 
أي من الجرائم الواقعة على سمعة الغير )القذف 
والسب وإفشاء األسرار(. ولذلك فإن تلك الحصانة 
تعد ضمانة جوهرية مهمة ترتبط بالنظام العام، فال 
يجوز للعضو التنازل عنها، ويعد ذلك التنازل حال 

وقوعه باطالً، ال تترتب عليه أي آثار.
توافر  تطلب  قد  الدستوري  المشرع  أن  على 
بهذه  المجلس  عضو  لتمتع  الزمين  شرطين 

الحصانة:
1 - صدور أقوال أو تعليقات من عضو المجلس 

تعبر عن أفكاره وآرائه ومعتقداته.
األفكار  هذه  العضوعن  تعبير  يكون  أن   -  2
واآلراء من فوق منبر المجلس الوطني االتحادي، 
أو داخل إحدى لجانه. ولذا ُيطلق مصطلح »حصانة 
المنبر« على هذا النوع من الحصانة، فتنحسر عن 

تم  قد  وآرائه  أفكاره  عن  تعبيره  كان  إذا  العضو 
عندئذ  يصبح  إذ  ولجانه،  المجلس  نطاق  خارج 
شخصاً عادياً، يخضع في كل ما يصدر عنه من 
المسؤولية  في  العامة  للقواعد  أفعال،  أو  أقوال 

الجنائية، إن كان هناك وجه لذلك.
ويترتب على توافر الشرطين المتقدمين، ثبوت 
الحصانة البرلمانية »الموضوعية« لعضو المجلس. 
بها،  متمتعاً  العضو  فيظل  ونهائية،  دائمة  بصفة 
مساءلته  تجوز  ال  أي  والمدني،  الجنائي  بشقيها 
جنائياً، أو مطالبته مدنياً بالتعويض، عما صدر عنه 
من آراء وأفكار مدة نيابته داخل المجلس ولجانه، 
وحتى بعد زوال العضوية عنه.... ومن ثم يمكن 
»أسباب  ضمن  تندرج  الحصانة  هذه  بأن  القول 
المرتكب من صفته  السلوك  التي تجرد  اإلباحة«، 
من  وتحول  األصل،  بحسب  المشروعة«  »غير 
دون مساءلة مرتكبه »عضو المجلس« أو معاقبته 

جزائياً.
على أنه رغم انتفاء المسؤولية الجنائية والمدنية 
للعضو على النحو المتقدم، إال أن ذلك ال يحول من 
دون مساءلته تأديبياً وفق أحكام الالئحة الداخلية 
استعمال  العضو  على  تحظر  والتي  للمجلس، 
عبارات غير الئقة، أو تنطوي على المساس بكرامة 
بالمصلحة  اإلضرار  أو  الهيئات،  أو  األشخاص 
العليا للبالد، أو أن يأتي العضو أمراً مخالً بالنظام. 
المجلس  رئيس  لفت  ذلك  من  شيئاً  ارتكب  فإذا 
نظره، وعند الخالف يفصل المجلس في األمر من 

دون مناقشة.
على  يوقع  أن  للمجلس  الالئحة  أجازت  كما 
يمتثل  ال  الذي  أو  بالنظام،  يخل  الذي  العضو 
الجزاءات  أحد  الكالم  من  بمنعه  المجلس  لقرار 
التالية: اإلنذار. توجيه اللوم. المنع من الكالم بقية 
الجلسة. اإلخراج من قاعة االجتماع، مع الحرمان 
من االشتراك في بقية أعمال الجلسة. الحرمان من 
المشاركة في أعمال المجلس ولجانه، مدة ال تزيد 
على أسبوعين. وللمجلس أن يوقف القرار الصادر 
بحق العضو، إذا تقدم في الجلسة التالية باعتذار 

كتابي عما صدر عنه .

ثانياً: الحصانة اإلجرائية
التي  الضمانات  أهم  من  الحصانة  هذه  وتعد 
المجالس  ألعضاء  المعاصرة  الدساتير  كفلتها 
أي  اتخاذ  حظر  في  مضمونها  ويتمثل  النيابية، 
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إجراءات جزائية ضد العضو - في غير حالة التلبس 
بالجريمة - إال بعد الحصول على إذن مسبق من 
المجلس النيابي الذي يتمتع بعضويته، ولذا يطلق 

عليها »الحصانة ضد اإلجراءات الجزائية«.
تتعلق  التي  الموضوعية  الحصانة  وبخالف 
بـ»الموضوع«، فإن الحصانة هنا وكما ُينبئ النص 
تتعلق  إجرائية  أو  شكلية  حصانة  هي  المتقدم 
بتوقيت  تتعلق  باألدق  أو  الجزائية،  باإلجراءات 
امتناع  إلى  تؤدي  ال  فهي  اإلجراءات،  هذه  اتخاذ 
المسؤولية الجنائية للعضو عن الجريمة المنسوبة 
»تأخير«  إليه؛ وإنما يكون من شأنها فقط مجرد 
اتخاذ اإلجراءات الجزائية الموجهة ضده إلى ما بعد 
استئذان المجلس الذي ينتمي إليه، حمايًة للعضو 
من كيد األفراد أو من عسف السلطة التنفيذية، من 
الجنائية،  والدعاوى  باالتهامات  مالحقته  خالل 
بشخصه  ماسة  إجراءات  من  ذلك  يستتبع  وما 
المجلس،  من  إذن  بغير  بممتلكاته،  أو  بمسكنه  أو 
ما يعوق العضو عن مباشرة مهامه ومسؤولياته 
البرلمانية، أو يخضعه للضغط أو التهديد، بغرض 

حمله على تأييد أو معارضة مواقف معينة.
واتساقاً مع هذه االعتبارات، فقد قضت المادة 
)82( من الدستور اإلماراتي بأنه »ال يجوز أثناء 
انعقاد المجلس، وفي غير حالة التلبس بالجريمة، 
أن تتخذ أي إجراءات جزائية ضد أي من أعضائه، 
هذه  مثل  اتخاذ  حالة  وفي  المجلس،  بإذن  إال 
اإلجراءات في غيبة المجلس يجب إخطاره بها«.. 
وهو ما يمثل ضمانة دستورية مهمة، تكفل حماية 

العضو من أن تتخذ ضده أي إجراءات جزائية - 
في غير حاالت التلبس - بغير إذن من المجلس. 

النطاق الزمني للحصانة اإلجرائية
المعاصرة  الدساتير  بعض  اتجاه  خالف  على 
لتوسيع النطاق الزمني للحصانة اإلجرائية، فيتمتع 
بها عضو البرلمان طوال مدة نيابته )باستثناء حالة 
التلبس(، فإن الدستور اإلماراتي قد قصرسريان 
هذه الحصانة على فترات انعقاد المجلس الوطني 
االتحادي، العادية أو غير العادية، وأوجب الحصول 
أي  اتخاذ  قبل  الحصانة،  برفع  المجلس  إذن  على 
إليه  ينسب  الذي  العضو  ضد  جزائية  إجراءات 
فيما  أما  الفترات،  تلك  خالل  ما  جريمة  ارتكابه 
»ال حصانة في  أنه  عدا ذلك من أوقات، فالقاعدة 
غيبة المجلس«، أي ال أثر للحصانة الجزائية فيما 
كامل  القانون  يسترد  حيث  انعقاده،  فترات  بين 
المتهم  العضو  سلطانه وسلطاته، فيجوز مساءلة 
جنائياً، وإلقاء القبض عليه واتخاذ كافة اإلجراءات 
الجزائية الواجبة في مواجهته، مثل غيره من آحاد 
المجلس،  الناس، من دون حاجة إلذن مسبق من 
والذي يتعين إخطاره - فقط - بهذه اإلجراءات في 
أول اجتماع له، وهو ما يتفق مع الحكمة من تقنين 
هذه الحصانة، وهي حمايته من أي إجراءات كيدية 

ترمي لتعطيله عن أداء واجباته النيابية.
كما تنحسر الحصانة النيابية عن عضو المجلس 
الجرائم  إحدى  بارتكاب  متلبساً  ضبطه  حال 
كافة  الجزائية  اإلجراءات  اتخاذ  فيجوز  الجنائية، 

حياله، من دون إذن مسبق من المجلس، بدءاً من 
القبض عليه، وانتهاًء بمحاكمته جنائياً.. وكل ما في 
األمر أنه يتعين إخطار المجلس باألسباب التي دعت 
المجلس  يكون  عليه ومحاكمته، حتى  القبض  إلى 
بل  إجراءات،  من  يتخذ ضده  بما  وعلم  بينة  على 
وحتى يمكن للمجلس النظر في أمره، في ضوء ما 
تسفر عنه إجراءات التحقيق والمحاكمة من نتائج.

النطاق الموضوعي للحصانة اإلجرائية
النطاق  الدستور  من   )82( المادة  قصرت 
الذي  القيد  على  اإلجرائية  للحصانة  الموضوعي 
فرضته على كل من السلطتين القضائية والتنفيذية 
جزائية  إجراءات  ألي  منهما  أي  مباشرة  حال   -
بحق العضو المتهم - بضرورة الحصول على إذن 
مسبق من المجلس بذلك، ما لم تتوافر بحق العضو 

حالة من حاالت التلبس بالجريمة.
فقط  يتعلق  إليه  المشار  »القيد«  أن  على 
باإلجراءات »الجزائية«، التي تباشر ضد العضو في 
إطار الدعوى الجنائية المتعلقة بالجريمة المنسوبة 
»المدنية«.  اإلجراءات  إلى  بحال  يمتد  وال  إليه، 
مدنية«  »دعوى  يرفع  أن  حق  ذي  لكل  فيمكن 
الناشئة عن  لتعويضه عن األضرار  القضاء،  أمام 
من  مسبق  إذن  بغير  للعضو،  المنسوبة  الجريمة 

المجلس، ولو كان ذلك خالل فترات انعقاده. 
جزائية«  إجراءات  »أي  عبارة  أن  إلى  وُيشار 
تتسع  الدستور،  من   )82( بالمادة  الواردة 
أو  النيابة  تباشرها  قد  التي  كافة  لإلجراءات 
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الشرطة حيال العضو، في إطار التحقيقات الجارية 
بشأنه، وبما يشمل: إقامة الدعوى الجنائية، األمر 
أو مسكنه،  تفتيش شخصه  إحضاره،  أو  بضبطه 
فتح  احتياطياً،  حبسه  معينة،  جهة  إلى  إبعاده 
خطاباته وأوراقه الشخصية .. إلخ. أما ماعدا ذلك 
الشهود،  )سماع  االستدالالت  جمع  إجراءات  من 
المعاينة في غير المسكن، ندب الخبراء ..(، فإنها 
ال تتعارض مع الحصانة اإلجرائية، والتتطلب إذناً 
بشخص  ماسة  غير  لكونها  المجلس،  من  مسبقاً 
تعوقه  ال  أنها  كما  مسكنه،  بحرمة  أو  العضو 
فإن  أخرى؛  ناحية  ومن  النيابية.  مهامه  أداء  عن 
الحصانة اإلجرائية تتعلق بمختلف الجرائم التي قد 
تنسب إلى العضو، سواء كانت من قبيل الجنايات 
أو الجنح أو المخالفات، وهو ما يستفاد من عمومية 

نص المادة سالفة الذكر.

النطاق اإلجرائي للحصانة اإلجرائية
الداخلية  الالئحة  20( من   - المواد )18  تكفلت 
للمجلس الوطني االتحادي بتحديد اإلطار اإلجرائي 
المنظم لهذا النوع من الحصانة البرلمانية، ال سيما 
رفع  طلب  في  الحق  له  من  بتحديد  يتعلق  فيما 
موقف  وبيان  العضو،  عن  البرلمانية  الحصانة 

المجلس من هذا الطلب.
أوالً - من له حق طلب رفع الحصانة البرلمانية 

عن العضو:
الداخلية  الالئحة  من   )19( المادة  لنص  إعماالً 
للمجلس، فإن طلب اإلذن برفع الحصانة عن العضو 
أو  العدل،  إما من وزير  المجلس  إلى رئيس  يقدم 
ممن يرغب من األفراد في رفع دعواه ضد العضو، 

أو من العضو ذاته، وذلك على التفصيل التالي:
1 - وزير العدل:

رفع  المجلس  من  يطلب  أن  العدل  لوزير 
الحصانة عن العضو في األمور الجزائية، وهو ما 
طلب  على  بناًء  المقارنة  البرلمانية  النظم  في  يتم 
النائب العام، باعتباره الوكيل عن الهيئة االجتماعية 

في تحريك ومباشرة الدعوى الجنائية. 
2 - األفراد:

يجوز ألي فرد يعتزم مقاضاة عضٍو بالمجلس 
إلى  يتقدم  أن  المباشرة(  الجنحة  )بطريق  جزائياً 
المجلس - قبل رفع دعواه - بطلب لرفع الحصانة 
بأوراق  مصحوباً  العضو،  ذلك  عن  البرلمانية 
بشأنها،  إجراءات جزائية  اتخاذ  المطلوب  القضية 
الدعوى  هذه  عريضة  من  رسمية  بصورة  أو 
للمجلس  يتيح  بما  لها،  المؤيدة  المستندات  مع 
المعلومات الكافية للنظر في مدى جدية الطلب، منعاً 

التخاذه وسيلة للكيد والتشهير بعضو المجلس.
3 - العضو المتهم:

ال يوجد في النظام الدستوري والقانوني لدولة 
من  »المتهم«  المجلس  عضو  يمنع  ما  اإلمارات، 
هو شخصياً،  عنه  البرلمانية  الحصانة  رفع  طلب 
حتى يتمكن من اإلدالء بأقواله و تفنيد االتهامات 
الموجهة إليه، حتى وإن لم تكن هناك جهة ما قد 
عليه  يجري  ما  وهو  الحصانة،  هذه  رفع  طلبت 

العمل بالفعل في معظم النظم البرلمانية المعاصرة.
فإن  طلبه،  إلى  المجلس  عضو  أجيب  ما  وإذا 
العامة،  النيابة  )الشرطة،  القانون  إنفاذ  جهات 
قانوناً،  المقررة  سلطاتها  كامل  تسترد  القضاء( 
كافة  القانونية  اإلجراءات  تتخذ  أن  لها  ويكون 
عادياً،  شخصاً  باعتباره  العضو،  حيال  الالزمة 

بموجب الموافقة الصادرة عنه في هذا الشأن.
ثانياً - موقف المجلس من طلب رفع الحصانة:

يقوم رئيس المجلس فور تلقيه طلب اإلذن برفع 
التشريعية  الشؤون  لجنة  إلى  بإحالته  الحصانة، 
عاجل  تقرير  وتقديم  لبحثه  بالمجلس،  والقانونية 

بشأنه للمجلس.
بحث  في  والمجلس  اللجنة  مهمة  وتنحصر 
جدية الطلب وتقرير أهميته، والتأكد من عدم كيدية 
مجرد  يستهدف  ال  وأنه  للعضو،  الموجه  اإلتهام 
من  النيابي،  دوره  أداء  من  منعه  أو  به،  التشهير 
والتحقق  اإلدانة،  أدلة  توافر  النظر في مدى  دون 
النظر في  أو  للعضو،  المنسوبة  التهمة  ثبوت  من 
المقامة ضده. وال يمكن للجنة  المباشرة  الدعوى 
إجراء تحقيق قضائي مع طالب رفع  المجلس  أو 
الحصانة أو مع العضو ذاته، ألن ذلك يمثل اعتداء 
كافة،  العدالة  أمام  المواطنين  مساواة  مبدأ  على 
وافتئاتاً على اختصاص القضاء، وعلى مبدأ الفصل 

بين السلطات.
ومتى تأكد للجنة ومن بعدها المجلس عدم كيدية 
اإلتهام الموجه للعضو، فإنه يتعين قبول طلب رفع 
المنسوبة  التهمة  كانت  إذا  خاصًة  عنه،  الحصانة 
إليه على درجة كبيرة من األهمية والخطورة، بما 

يبرر هذا القرار.
األثر القانوني لقرار المجلس بصدد طلب رفع 

الحصانة البرلمانية:
إن قرار المجلس الوطني االتحادي بصدد طلب 
رفع الحصانة البرلمانية عن العضو، إما أن يكون 
في  األخذ  مع  بالرفض،  يكون  أن  وإما  بالموافقة 

االعتبار أن الموافقة ال تعني ثبوت التهمة المنسوبة 
للعضو، كما أن الرفض ال يعني نفيها عنه.

1 - الموافقة على رفع الحصانة:
الحصانة  رفع  طلب  على  المجلس  وافق  إذا 
هذه  عنه  انسحبت  المتهم؛  العضو  عن  البرلمانية 
الحصانة، ويغدو كأي فرد عادي بالنسبة للدعوى 
أو اإلجراء محل الطلب، مع مالحظة أن هذه الموافقة 
تقتصر على الوقائع واالتهامات الواردة في طلب 
رفع الحصانة فحسب، وال يجوز للنيابة العامة أو 
لمن تفوضه من مأموري الضبط القضائي، اتخاذ 
اتهامات  أو  وقائع  أي  بصدد  جزائية  إجراءات 
اإلذن  »خصوصية  بمبدأ  يعرف  ما  وهو  أخرى، 
باتخاذ اإلجراءات أو برفع الحصانة«، ويكون من 
المجلس  من  إذن جديد  استصدار  عندئذ  المتعين 

بصدد تلك الوقائع واالتهامات األخرى.
2 - رفض رفع الحصانة:

إذا رفض المجلس طلب رفع الحصانة عن أحد 
أعضائه،ُغلت يد النيابة العامة والشرطة عن مباشرة 
أي إجراءات جزائية تجاه العضو المتهم، طالما كان 
المجلس في دور انعقاده. كما يتعين على المحكمة 
المختصة أن تقضي باستبعاد الدعوى الجزائية إذا 
باطلة  اإلجراءات  هذه  وقعت  وإال  إليها،  رفعت  ما 
من   )82( المادة  أحكام  لمخالفتها  مطلقاً،  بطالناً 
النظام  من  البرلمانية  الحصانة  ولكون  الدستور، 

العام ابتداًء. 
على أنه يجب التأكيد في كل األحوال.. على أن 
البرلمانية عن أحد  الحصانة  المجلس رفع  رفض 
أعضائه، ال يشكل مانعاً دائماً من موانع المسؤولية 
فقط  »تأجيل«  وإنما هو مجرد  بالمطلق،  الجنائية 
إلى  بحقه،  اتخاذها  المراد  الجزائية  لإلجراءات 
فإن  ثم  الحصانة عنه، ومن  فيه هذه  تزول  وقت 
الحق العام للمجتمع في مساءلة هذا العضو جنائياً 
إلى وقت الحق  »تأجل«  الواقع، وإنما  ُيلغ في  لم 

فحسب.
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قضايا و أحكام مرجعية

دولة  في  العليا  االتحادية  المحكمة  نقضت 
حكم  بإلغاء  حكماً  المتحدة  العربية  اإلمارات 
مستأنف، وقضت باختصاص محاكم إحدى إمارات 
يتعين  ألنه  قضائية،  دعوى  بنظر  مكانياً  الدولة 

االختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة.
إحدى  في  العامة  النيابة  أحالت  وتفصيالً، 
في  االبتدائية  المحكمة  إلى  متهمة  الدولة  إمارات 
اإلمارة ، بدعوى قضائية رفعها عليها شاب يتهمها 
الهاتف  عبر  قصيرة  نصية  رسائل  بإرسال  فيها 
المتحرك، تحتوي على عبارات سب وإيذاء مشاعر 

وتهديد له، ومطالباً بمعاقبتها.
المتهمة،  بإدانة  االبتدائية  المحكمة  وقضت 
إليها  أسند  عما  درهم  ألفي  بتغريمها  ومعاقبتها 
من اتهام في التهمة األولى)السب(، والثانية )إيذاء 
بالرسوم  وبإلزامها  )التهديد(،  والثالثة  مشاعر(، 
القضائية. ورفضت المتهمة هذا الحكم، واستأنفته 
أمام محكمة االستئناف في اإلمارة نفسها، بحجة 
بنظر  مكانياً  االبتدائية  المحكمة  اختصاص  عدم 
اإلمارة  محاكم  وباختصاص  القضائية  الدعوى 
هاتفها  استعملت  ألنها  بنظرها  مكانياً  المجاورة 
محكمة  فقبلت  المجاورة،  اإلمارة  في  المتحرك 
بتحويل  المتهمة وأصدرت حكماً  االستئناف طلب 

الدعوى القضائية إلى محاكم اإلمارة المجاورة.
ورفضت النيابة العامة في اإلمارة األولى حكم 
المحكمة  أمام  فيه  وطعنت  االستئناف،  محكمة 
االتحادية العليا في الدولة ، مشيرة الى أن الثابت 
في األوراق أن الشاكي اكتشف واقعة السب وإيذاء 

�صعد حممد �أبوزيد - باحث قانوين 

في  وليس  األولى  اإلمارة  في  والتهديد  المشاعر 
اإلمارة  محاكم  فإن  ثم  ومن  المجاورة،  اإلمارة 
الدعوى  هذه  بنظر  مكانياً  مختصة  تكون  األولى 

القضائية.
وردت المحكمة االتحادية العليا في الدولة بأن 
دفع النيابة العامة سديد، ذلك أن المقرر في نظام 
المحكمة االتحادية العليا أنه ولئن كانت المادة 142 
من قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي تنص على 
فيه  وقعت  الذي  بالمكان  االختصاص  يتعين  أنه 
اعتبر  الجريمة مستمرة  إذا كانت  أنه  إال  الجريمة، 
مكاناً للجريمة كل محل يقوم فيه االستمرار، وذلك 

عمالً بنص المادة 143 من القانون نفسه. 
وأضافت المحكمة االتحادية العليا بأن الثابت من 
األوراق، وفي ما جاء بأقوال الشاكي، وبالتحقيقات 
اكتشف  أنه  العامة،  والنيابة  الشرطة  أجرتها  التي 
واقعة السب وإيذاء المشاعر والتهديد في اإلمارة 
الجريمة صفة االستمرار، ومن  األولى، ما يكسب 
ثم فإن محكمة اإلمارة األولى تكون مختصة بنظر 
هذه الدعوى القضائية، وأال يكون الحكم قد خالف 

صحيح القانون. 
حكمها  العليا  االتحادية  المحكمة  وأصدرت 
بنقض الحكم الذي أصدرته محكمة االستئناف في 

اإلمارة األولى.
وأكدت أن وقائع السب وإيذاء المشاعر والتهديد 
عبر الهواتف المتحركة، تعتبر من الجرائم المستمرة 
للجريمة كل محل تقوم به  التي فيها يعتبر مكاناً 
المجني  اكتشاف  بأن  موضحة  االستمرار،  حالة 

عليه )الشاكي( لواقعة السب بعد مدة من إرسال 
الرسائل النصية القصيرة إلى هاتفه المتحرك في 
إمارة أخرى يكسب الجريمة صفة االستمرار، ومن 
ثم يكون الموقع الذي اكتشفت فيه الجريمة مختصاً 

بنظر هذه الدعوى القضائية. 
وللتعليق على حكم المحكمة االتحادية العليا في 

هذه القضية، نوضح التالي:
فعل  من  تتكون  التي  هي  المستمرة:  الجريمة 
يقبل االستمرار فترة من الزمن، ويمكن فيها للجاني 
من اإلبقاء على حالة االستمرار مثل إخفاء األشياء 
المسروقة واالمتناع عن تسليم طفل الى من له حق 
حضانته، ومن حيث االختصاص المكاني للمحاكمة 
االستمرار،  حالة  فيه  قامت  مكان  كل  في  تكون 

ويمكن لكل محكمة النظر فيها.
عمل  من  تتم  التي  فهي  الوقتية:  الجريمة  أما 
محدد  وقت  وفي  الجريمة  بوقوع  وينتهي  يقع 
الشاهد عن شهادته،  القتل والسرقة وامتناع  مثل 
ويكون االختصاص للمحكمة التي وقعت الجريمة 

في دائرتها.
وقد جاء حكم المحكمة االتحادية العليا في هذه 
دستور  بأحكام  وملتزماً  للواقع،  مطابقاً  القضية 
دولة اإلمارات العربية المتحدة وعدد من القوانين 
اإلماراتية المرعية اإلجراء، وذلك على الشكل التالي:
التجزئة  يقبل  ال  الجرائم  بين  االرتباط  أوالً: 
وله تأثيره على مسألة االختصاص المكاني، فإذا 
جريمة  جميعها  اعتبرت  بأخرى  جريمة  ارتبطت 
واحدة وتطبق العقوبة األشد على المتهم من بينها، 

اختصاص المحكمة مكانيًا 
بنظر دعوى قضائية
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العقوبات  قانون  من  87 و88  المادتين  لنص  وفقاً 
االتحادي اإلماراتي رقم 3 لسنة 1987، ومثال على 
يوجد  هنا  السرقة  بغرض  المسكن  دخول  ذلك 
ارتباط فدخول المسكن بحد ذاته جريمة، إال أنها 
السرقة  عقوبة  وتكون  السرقة،  بغرض  مرتبطة 

واجبة التوقيع ألنها األشد.
التالي:  على  القانون  هذا  من   87 المادة  وتنص 
)إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار 
التي عقوبتها أشد، والحكم بعقوبتها من  الجريمة 

دون غيرها(.
كما تنص المادة 88 منه على التالي: )إذا وقعت 
عدة جرائم لغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها 
كلها  اعتبارها  وجب  التجزئة،  يقبل  ال  ارتباطاً 
جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة ألشد تلك 

الجرائم(.
وفي هذا الصدد، قالت المحكمة االتحادية العليا: 
»من المقرر قانوناً وقضاء، إن مناط االرتباط بين 
إجرامية  انتظمتها خطة  الجرائم  أن تكون  الجرائم 
تتكّون  بحيث  لبعضها،  عدة  مكملة  بأفعال  واحدة 
منها مجتمعة الوحدة اإلجرامية التي عناها المشّرع، 
أو تنشأ هذه الجرائم من فعل واحد، وتقدير قيام 
السلطة  حدود  في  يدخل  الجرائم  بين  االرتباط 

التقديرية لمحكمة الموضوع«.
في  المكاني  االختصاص  بخصوص  ثانياً: 
المواد الجزائية فقد أوضحه دستور دولة اإلمارات 
والتي تنص  142 منه،  المادة  المتحدة في  العربية 
الذي  بالمكان  االختصاص  )يتعين  التالي:  على 

وقعت فيه الجريمة(.
على  تنص  والتي  منه،   143 المادة  في  وأيضاً 
التالي: )في حالة الشروع تعتبر الجريمة قد وقعت 
في  البدء  أعمال  من  عمل  فيه  وقع  محل  كل  في 

التنفيذ، وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكاناً للجريمة 
جرائم  وفي  االستمرار،  حالة  فيه  تقوم  محل  كل 
االعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكاناً للجريمة كل 

محل يقع فيه أحد األفعال الداخلة فيها(.
وكذلك المادة 146 منه، والتي تنص على التالي: 
)إذا تبينت المحكمة في أي حالة كانت عليها الدعوى 
أنها غير مختصة بنظرها تقضي بعدم اختصاصها 

ولو بغير طلب(.
ثالثاً: في حالة تنازع االختصاص حسم القانون 
رقم 35 لسنة 1992 والخاص باإلجراءات الجزائية 
في دولة اإلمارات هذا الموضوع ، فنص في المادة 
نهائيان  حكمان  صدر  )إذا  التالي:  على  منه   153
موضوع  في  االختصاص  بعدم  أو  باالختصاص 
إلى  المختصة  المحكمة  تعيين  طلب  يرفع  واحد 

المحكمة االتحادية العليا(.
وأيضاً المادة 154منه، والتي تنص على التالي: 
)لكل من النيابة العامة والخصوم في الدعوى تقديم 
طلب تعيين المحكمة المختصة بعريضة مشفوعة 
المحكمة  وتأمر  الطلب.  لهذا  المؤيدة  باألوراق 
ساعة  وعشرين  أربع  خالل  الطلب  إليها  المرفوع 
من تقديمه بإيداع األوراق قلم الكتاب. ويجب على 
قلم الكتاب أن يعلن الخصوم اآلخرين بهذا اإليداع 
خالل الثالثة أيام التالية لحصوله ليطلع كل منهم 
أيام  العشرة  خالل  بأقواله  مذكرة  ويقدم  عليها 
التالية إلعالنه باإليداع ، ويترتب على أمر اإليداع 
وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها الطلب ما لم 

تر المحكمة غير ذلك(.
وكذلك المادة 155 منه ، والتي تنص على التالي: 
)تعين المحكمة المرفوع إليها الطلب - بعد االطالع 
على األوراق - المحكمة المختصة، وتفصل أيضاً 
قد  تكون  التي  واألحكام  اإلجراءات  شأن  في 

بإلغاء  قضت  التي  األخرى  المحكمة  من  صدرت 
اختصاصها(.

كما راعى حكم المحكمة االتحادية العليا في هذه 
القضية األحكام الدستورية والقانونية التالية :

دفع  هو  الوالئي  االختصاص  بعدم  الدفع   -
عيب  ذلك  ومخالفة   ، عليه  الرد  ويجب  جوهري، 

قانوني.
- قواعد االختصاص في المواد الجزائية تتعلق 
بالنظام العام، ويجب تقدير المحكمة لها من تلقاء 

نفسها.
 - الدفع بعدم االختصاص يجوز إبداؤه في أي 

حالة كانت عليها الدعوى القضائية.
يكون  االختصاص  بقواعد  الدفع  شرط   -  
تقتضي  وال  الحكم،  أثبتها  وقائع  إلى  استناده 

تحقيقاً موضوعياً.
- االختصاص المحلي أو المكاني بين اإلمارات 
السبع في الدولة متعلق بالنظام العام للمحكمة التي 
الدولة  في  القضاء  فعمل  نفسها،  تلقاء  من  تثيره 
كل  على  ويتوجب  واتحادية،  محلية  جهتين  يتبع 
سلباً  مخالفتها  وعدم  واليتها  حدود  التزام  جهة 
أو إيجابياً من دون تنازل عنه أو نزع اختصاص 
الدستور  بأحكام  التزاماً  وذلك  أخرى،  محكمة 
والقوانين المنفذة له. وال يجوز ألي من الجهتين 
أو  بالطعن  األخرى سواء  الجهة  ألحكام  التعرض 
اإللغاء أو االبطال، ألنها بذلك تكون تجاوزت حدود 
سلطاتها القانونية، وذلك بناء على المادة )104( من 

الدستور اإلماراتي.
اإلمارة  في  االستئناف  محكمة  خضعت  وعليه 
األولى لحكم المحكمة االتحادية العليا وهي محكمة 
الدعوى  بتحويل  حكمها  وألغت  واتحادية،  أعلى 

القضائية هذه إلى محاكم اإلمارة المجاورة.
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آفاق

د. عادل �لكردو�صي

خبري بوز�رة تنمية �ملجتمع يف �لإمار�ت

اإلعالم األمني والتوعية من األوبئة

متخصصاً  إعالمياً  نمطاً  األمني  اإلعالم  يمثل 
ويقوم  والمجتمعي،  األمني  بالبعد  ومختصاً 
واستخدام  اإلعالم  وسائل  جميع  مع  بالتعاون 
نقل  في  واإلنترنت  االجتماعي  التواصل  وسائل 
األمنية  بالموضوعات  تهتم  التي  األخبار  ونشر 
والمجتمعية ومنها األمراض واألوبئة، لنشر الوعي 
بها ومخاطرها كوسيلة لوقاية األفراد والمجتمع 

منها. 
وتعد التوعية ضرورة ال غنى عنها في مجال 
وتؤثر  اإلنسان  تصيب  التي  واألوبئة  األمراض 
على األسرة والمجتمع »صحياً واجتماعياً ونفسياً 
منها  للتوعية  الحاجة  فتأتي  إلخ«،   ... واقتصادياً 

لتحقيق الوقاية على المستوى الوطني. 
على  المستجد  كورونا  فيروس  ظهور  فمنذ 
بلدان  غالبية  إلى  وانتقاله  العالمية،  الساحة 
العالم قادماً من الصين، مسبباً حالة من الخوف 
بالقدرة  الفيروس  هذا  وتميز  والرعب،  والتوجس 

على االنتقال إلى األفراد وتأثره على صحتهم.
في  المستجد  كورونا  فيروس  انتشر  حيث 
إلى  العالم  بلدان  فاتجهت  العالم،  دول  غالبية 
والبري«  والبحري  »الجوي  السفر  حركة  تعليق 
على  الداخلي  السفر  وتعليق  بعضاً،  بعضها  بين 
لزيادة  نتيجة  الدول،  لبعض  الوطني  المستوى 
حجم المصابين بالفيروس وزيادة حاالت الوفاة 
وبوجه  األنشطة  جميع  على  ذلك  وأثر  عالمياً، 

خاص االقتصادية عالمياً.

أوالً: أهم التعريفات المستخدمة
اإلعالم األمني، يقصد به فنون التعبير المختلفة 
العام  الرأي  لتوجيه  األمن،  أجهزة  تمارسها  التي 
بشكل إيجابي نحو التفاهم والمشاركة في تحقيق 
وسائل  كافة  باستخدام  األمنية  الخطط  جوانب 

اإلعالم.
وجذب  إثارة  تعني  للتوعية،  إجرائي  تعريف 
القضايا  أو  والظواهر  المشكالت  نحو  االنتباه 
المجتمعية ومنها األمراض واألوبئة، لوضعها في 
بها، وحشد  الوعي  تكوين  بهدف  االهتمام،  بؤرة 
القضايا  لمواجهة  ومتعاون  إيجابي  عام  رأي 
منها  والمجتمع  األفراد  وقاية  بهدف  المجتمعية، 
الناس  تصيب  قد  التي  واألوبئة  األمراض  ومن 

وتهدد استقرار المجتمع.

ثانياً: تاريخ األوبئة العالمية
التي  واألمراض  األوبئة  بعض  على  نتعرف 
فترات  في  العالمي  المستوى  على  انتشرت 
بحياة  أودت  حيث  أضرارها  لها  وكان  تاريخية، 
أعداد كبيرة من الناس وكذلك تسببت في حدوث 
أزمات وكوارث أخذت أوقاتاً زمنية للتعافي منها.

اإلمبراطورية  األنطوني  الطاعون  ضرب  لقد 
بأنحاء  180 ميالدياً(، وانتشر  الرومانية )165 - 
العالم متسبباً بموت 5 ماليين شخص. و)541 – 
542( ضرب طاعون جاستينيان العالم قادماً من 
البيزنطية، وأودى بحياة 30 مليون  اإلمبراطورية 
شخص. وفي )735( ظهر وباء الجدري الياباني 
المجاورة وخالل سنتين  للبلدان  بطوكيو وانتقل 
قتل نحو مليون شخص. والطاعون الدملي وُسمي 
»الموت األسود«، فانتشر )1347 - 1351(  أيضاً 
مليون شخص   200 من  يقرب  ما  بوفاة  وتسبب 
حول العالم، ويعتقد أنه نشأ في الصين أو بالقرب 
منها، ثم انتقل إلى إيطاليا وباقي أوروبا ثم لدول 
العالم. والجدري حصد أرواح 56 مليون شخص 
شخص  مليون  بحياة  الكوليرا  وأودت   .)1520(
حول العالم )1817 – 1923(. وعام )1855( ظهر 
نوع متطور من الطاعون »الوباء الثالث« بمقاطعة 
العالم  قارات  لجميع  وانتشر  الصينية  يونان 
المأهولة وأودى بحياة 12 مليون شخص. وانتشر 
وباء إنفلونزا روسيا )1889 – 1890( بوفاة مليون 
فيه  تسببت  الوفيات  عدد  نفس  وهو  شخص، 
اإلنفلونزا اآلسيوية التي ظهرت بالصين ) 1956(. 
 50 بوفاة   )1918( اإلسبانية  اإلنفلونزا  وتسببت 
مليون شخص في عام واحد وأصابت ربع سكان 
العالم. ومرض اإليدز الذي ما زال منتشراً لآلن 
 .)1981( منذ  شخص  مليون   35 بموت  وتسبب 
وفي ) 2009 و2010( ظهرت إنفلونزا الخنازير في 
إلى  منهما  وانتقلت  والمكسيك،  المتحدة  الواليات 
دول العالم، وأودت بحياة نحو 200 ألف شخص, 
وقتل »إيبوال« بعدد من بلدان أفريقيا وبعض دول 
العالم ) 2014 - 2016 ( أكثر من 11 ألف شخص. 
 774 بحياة  »سارس«  فيروس  انتشار  وأودى 
شخصاً   828 بمقتل  »ميرس«  وتسبب  شخصاً. 

منذ )2012(

ثالثاً: منظمة الصحة العالمية وإعالن كورونا 

»كوفيد - 19« وباًء عالمياً
العالمية  الصحة  لمنظمة  العام  المدير  أعلن 
األربعاء 11 مارس 2020 أن المنظمة تعتبر مرض 
»كوفيد- 19« الناتج عن فيروس كورونا المستجد 
»جائحة«، أي وباًء عالمياً. ولم نشهد مطلقاً انتشار 

جائحة بسبب فيروس من عائلة كورونا.
بأنه  الوباء  العالمية  الصحة  منظمة  وتعرف 
محدد«،  مكان  في  سريع  بشكل  مرض  »انتشار 
أما الوباء العالمي )الجائحة( فهو »انتشار الوباء 

بشكل سريع حول العالم«. 
بالنسبة لحجم الوباء قال المدير العام لمنظمة 
الصحة العالمية األربعاء 11 مارس 2020 إن هناك 
118 ألف حالة مبلغ عنها في 114 بلداً حول العالم، 
أبلغت  بلداً  أي حاالت و57  تبلغ عن  لم  بلداً  و81 
عن 10 حاالت أو أقل. واإلصابات خارج الصين 
التي انطلق منها الفيروس زادت 13 مرة. وحتى 
18 مارس 2020 إلى نحو 8 آالف شخص متوٍف 
مع 200 ألف إصابة حسب منظمة الصحة العالمية. 
وصنفت فيروس كورونا المستجد »كوفيد – 19«، 

بأنه جائحة بعد انتشاره في معظم أنحاء العالم. 
أظهرت اإلحصاءات الخاصة بفيروس كورونا 
المستجد »كوفيد – 19«، عالمياً أنه في يوم األحد 
اإلصابات  عدد  وصل   2020 أبريل   12 الموافق 
حين  في  إصابة،  و666  ألفاً   777 مليون(   1( إلى 
بلغ عدد الوفيات )108 آالف( و867 وفاة، إال أن 
عدد المعافين بلغ )404 آالف( و362 معافى على 
المستوى العالمي. ومما سبق يالحظ اتجاه حجم 
اإلصابات وكذلك حجم الوفيات إلى الزيادة بشكل 
كبير في وقت قصير على المستوى العالمي وفي 

جميع بلدان العالم بدون استثناء. 
إلى  العالمية  الصحة  منظمة  مدير  وأشار 
وإنقاذ  العدوى  من  للوقاية  شاملة  استراتيجية 
واالستعداد  بالتأهب  األثر،  وتقليص  األرواح 
االنتقال،  من  والحد  والعالج  والحماية  والكشف 
لحاالت  االستجابة  آليات  تفعيل  إلى  الدول  ودعا 
الطوارئ وتوسيع نطاقها، والتواصل مع الشعوب 
وتوعيتهم بشأن المخاطر وسبل حماية أنفسهم. 
وإيجاد توازن دقيق بين حماية الصحة والحد من 
التداعيات االقتصادية واالجتماعية وحماية حقوق 
العمومية  الصحة  تمّس  ال  األزمة  فهذه  اإلنسان. 
فحسب، وإنما هي أزمة لن يسلم منها أي قطاع، 
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في  ينخرط  أن  فرد  وكل  قطاع  كل  على  ويتعين 
هذه المعركة.

رابعاً: دور اإلعالم األمني في نشر المعلومات 
المؤدية للوقاية من وباء كورونا المستجد

بالتعاون  األمني  اإلعالم  قيام  ضرورة  تأتي 
مع وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي 
للوعي  التي تؤدي  والمعلومات  األخبار  في نشر 
ومنها  واألوبئة  األمراض  من  للوقاية  كمدخل 
فيروس كورونا المستجد، مع أهمية تعاون جميع 
مؤسسات الدولة في نشر الوعي بين األفراد، ألن 
نشر الوعي يمثل نوعاً من الوقاية الذاتية، ويحقق 
فيروس  من  فالتوعية  المجتمع،  ألفراد  الوقاية 
اإلصابات  خفض  في  تسهم  المستجد  كورونا 

والوفيات، ومن ثم تحقيق الدور الوقائي. 
بدعم  اإلمارات  بدولة  الداخلية  وزارة  وقامت 
إدارات اإلعالم األمني بها، واهتمام جميع القيادات 
دبي،  شرطة  أبوظبي،  »شرطة  للشرطة  العامة 
شرطة الشارقة، شرطة رأس الخيمة،... إلخ« بذلك، 
الدولة  بإمارات  الشرطة  أجهزة  تصدر  وكذلك 
المجالت الشرطية المتخصصة »999، األمن، العين 
الساهرة، .... إلخ«، لنشر الثقافة األمنية والقانونية 

والصحية والتوعية من األوبئة واألمراض. 
للتعاون  اإلماراتي  األمني  اإلعالم  ويسعى 
وسائل  وتوظيف  اإلعالم  وسائل  مع  والتنسيق 

التواصل االجتماعي، لتحصين الناس من الظواهر 
المستوى  على  واألمراض  واألوبئة  السلبية 

الوطني.
بَفيروس  اإلصابة  عن  َبِعيدين  نبقى  كيف 

كورونا الُمستِجّد؟
األماكن  في  األنشطة  ممارسة  1.تجنَّْب 
الّذين  المرضى  مع  االتِّصال  وتجنَّب  المزدِحمة، 

ُيعانون من التهاٍب في الِجهاز التَّنّفسّي. 
من  نفَسَك  ْن  وحصِّ البدنيّة  لياقتك  عزِّز   .2
المرض عبر اّتباع نظاٍم غذائيٍّ متوازٍن، وُممارسة 
المنتِظم،  والعمل  المناسبة،  الّرياضيّة  التَّمارين 

والرَّاحة، وتجنُّب اإلجهاد.
3. حاِفْظ على البيئة المحيطة ِبَك نظيفًة وجيِّدة 
التَّهِوية، وافتَح النَّوافذ للتَّهِوية على األقّل 3 مّراٍت 
في  دقيقًة   30 إلى   20 ولمدَّة  الواحد،  اليوم  في 
أّما عندما تكون جودة الهواء الخارجّي  كلِّ مّرة. 
رديئًة، فِعنَدها يِجُب أن ُتقلَِّل من عدد مّرات التَّهِوية 

وأوقاِتها بشكٍل ُمناِسب.
جهازك  بنظافة  تتعلّق  جيِّدًة  عادًة  اتَّبِْع   .4
عال أو العطس،  التَّنّفسّي وحاِفْظ علَيْها، فِعنَد السُّ
غطِّ فَمَك وأنفَك بِمنديٍل ورقيٍّ وَمناِشف، ثّم اغِسْل 
عال أو الَعطس، وَتجنبَّ لَمَس  يَدْيَك جيّداً بعد السُّ

َعينيَك أو أنِفك أو فِمك بيِدْيك.
من  ُتعانون  عائلتك  أفراد  أو  أنَت  كنَت  إذا   .5
عال  أعراض عدوى في الجهاز التَّنّفسّي، مثل السُّ

أن  ينبغي  ذلك،  إلى  والحّمى وما  األنف  وسياَلن 
الّراحة  تلتزموا  وأن  ُعزلٍة،  في  المنزل  في  تبقوا 
أو  الحّمى  من  تعاني  تزال  ال  كنَت  وإذا  التّاّمة، 
تكون  أن  فيجب  سوءاً،  عليَك  األعراض  ازدادت 

بيب. صبوراً لرؤية الطَّ
ابون أو ُمعقِّم اليَدْين  6.اغِسْل يَدْيَك كثيراً بالصَّ
والماء الجاري، وامَسْحُهما ِبَمنديٍل ُيمِكُن التَّخلُّص 
منه أو بِمنشفٍة نظيفٍة. كذلك، ينبغي غسل اليَدْين 
التَّنّفسّي  الجهاز  إفرازات  لمِس  بعد  مباشرًة 

كالعطس والّسعال.
وزيادة  المعرفة  نشر  إلى  تهدف  فالتوعية 
وذلك  المجتمع،  أفراد  بين  عام  بوجه  الثقافة 
يمثل مدخالً لتحصين ووقاية الناس من مختلف 
واألوبئة.  واألمراض  السوي  غير  السلوك  أنماط 
من  والتوعية  بوجه خاص،  األوبئة  من  فالتوعية 
تنتج  التي  واألضرار  المستجد  كورونا  فيروس 
استثمار  أهمية  تأتي  ما سبق  إلى  عنه.باإلضافة 
وسائل التواصل االجتماعي في التوعية بوجه عام 
والتوعية من األمراض واألوبئة بوجه خاص، في 
ضوء استخدام هذه الوسائل من غالبية األفراد في 
المجتمع، وتوظيفها في التعريف بفيروس كورونا 
المستجد ومخاطره على األفراد والمجتمع، ونشر 
طرق الوقاية منه بما يدعم االتجاهات والسلوكيات 
اإليجابية للناس، بهدف تحصينهم ووقايتهم ألن 

الوقاية خير من العالج.
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الشرطة العالمية

أمام  تحديات  الحالية  كوفيد-١٩  جائحة  تطرح 
الشرطة  فرجال  التكيف.  على  القانون  إنفاذ  قدرة 
في  نقصاً  يسببون  الصحي  للحجر  الخاضعون 
الموارد ويجبرون الوكاالت على إيجاد طرق لزيادة 
الكفاءة أثناء األزمة. تعمل اإلرشادات الحالية لدرء 
مع  تفاعلنا  كيفية  تغيير  على  بالعدوى  اإلصابة 
بعضنا بعضاً وتوجيه األسئلة حول متى يجب أو ال 

يجب علينا أن نتفاعل مع أفراد المجتمع. 
قضيت معظم حياتي المهنية في تطبيق القانون 
محققاً جنائياً لوكاالت تطبيق القانون في الوالية. 
كانت إحدى فوائد كونك محققاً لوكالة حكومية هي 

كريي غاليغو�س 

تعلم كيفية إجراء التحقيقات من مسافات بعيدة.
مربع،  ميل   85000 قرابة  واليتي  مساحة  كانت 
الذي  الشهود  أحد  مقابلة  عملي  أن يشمل  ويمكن 
ثم  ومن  مكتبي  من  أميال  خمسة  بعد  على  كان 
يكن  لم  ميل.   300 بعد  على  كانت  ضحية  مقابلة 
محققونا يسافرون بشكل منتظم في جميع أنحاء 
الوالية، لذلك توصلنا إلى طرق إلجراء التحقيقات 
أو في  الجلوس في مكاتبنا  أثناء  لمسافات طويلة 

مكان آخر للعمل عن ُبعد.
هناك  يكون  قد  الحالي  الوباء  في  ألنه  نظراً 
محققون يعملون من المنزل للسيطرة على التعرض 

بشأن  االقتراحات  بعض  أن  ارتأيت  فقد  للعدوى، 
إجراء تحقيقات عن بعد قد تكون مفيدة للمحققين 
الفعالية  زيادة  على  لمساعدتهم  محليًا  للتقدم 

والتكيف بشكل أسرع مع ترتيب عمل جديد.
الضروري  من  مسؤولية.  إخالء  أوالً،  لكن 
من  والتحقق  أدناه  الواردة  االعتبارات  مناقشة 
مقبوليتها مع المشرفين ومكاتب المدعين العامين 
وممثلي الموارد البشرية والمستشارين القانونيين 
يزال  ال  التنفيذ.  قبل  وغيرهم  المحلية  للوكاالت 
المحققون مسؤولين عن االمتثال لسياسات الوكالة 
أثناء العمل من المنزل. قد تعدل التوجيهات المؤقتة 

تحقيقات الشرطة عن ُبعد
قد يكون هناك خالل الوباء احلايل حمققون يعملون من املنزل لل�سيطرة على التعر�س للعدوى 
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السياسات أثناء األزمات الممتدة مثل الوباء الحالي، 
على  اطالع  على  البقاء  الباحثين  على  يجب  لذلك 
هذه التوجيهات والتأكد من أنها تتوافق مع االتجاه 

الحالي.  

اعتبارات وزارة الداخلية
المحمية  المعلومات  مع  يومياً  المحققون  يعمل 
رخصة  وسجالت  اإلجرامية  السجالت  مثل 
حول  هاتفية  محادثات  يجرون  ما  وكثيًرا  القيادة 
مع  المشرفون  يعمل  أن  يجب  السرية.  المسائل 
السجالت  ومدير  لوكالتهم  القانوني  المستشار 
ومنسق الوكالة الطرفية للنظر فيما إذا كانت قوانين 
تسمح  واليتهم  في  المحمية  المعلومات  ولوائح 
في  وحيازتها  المحمية  المعلومات  إلى  بالوصول 
ُبعد، وإذا كان األمر كذلك، يجب  العمل عن  بيئات 
تطوير اإلجراءات ذات الصلة للوصول والتعامل مع 

المعلومات المحمية.
المحمية  المعلومات  إلى  الوصول  كان  إذا 
فإن  منزلي،  مكتب  في  به  مسموحاً  ومعالجتها 
للقوانين  االمتثال  عن  مسؤولون  المحققين 
المعمول بها. كحد أدنى،  والسياسات واإلجراءات 
يجب أن يكون لديهم مساحة من المنزل مخصصة 
للعمل، والتي يمكن تأمينها لمنع عرض المعلومات 
المحمية من قبل أشخاص غير مصرح لهم. يجب أن 
تكون منطقة المكتب المنزلي مؤمنة أيضاً بطريقة 

تمنع اآلخرين من سماع المحادثات السرية.
المنزل  في  العمل  مساحة  إعداد  أيضاً  يجب 
باستخدام بيئة عمل مكتبية مناسبة لتقليل مخاطر 
ُيطلب  قد  اإلنتاجية.  وتعزيز  والتعب  اإلصابات 
األخرى  بااللتزامات  الوفاء  أيضاً  المحققين  من 
المرتبطة بالعمل من المنزل مثل منشورات قانون 

العمل اإللزامي واتفاقيات إخطار اإلصابة.
الموارد  وموظفو  المشرفون  يكون  أن  يجب 
من  بمزيد  المحققين  تزويد  على  قادرين  البشرية 

المعلومات حول العمل من المنزل.

اعتبارات التكنولوجيا
يجب على الوكاالت تزويد المحققين بالتكنولوجيا 

المناسبة التي يحتاجونها للعمل من المنزل.
المعلومات  تكنولوجيا  موظفي  على  ويجب 
تم  التي  التكنولوجيا  أن  من  التحقق  بالوكالة 
إصدارها للمحققين واتصاالتهم وشبكات اإلنترنت 
واألمن  األداء  معايير  تلبي  المقصودة  البعيدة 
والسرية المعمول بها. ومع ذلك، هناك نقطة رئيسة 
المحققين  على  يجب  التكنولوجيا:  استخدام  حول 
التأكد من استخدام المعدات الصادرة عن الوكالة 
التكنولوجيا  استخدام  وعدم  فقط  الوكالة  لعمل 
المحققون  العمل.  ألغراض  شخصياً  المملوكة 
المملوكة  التكنولوجيا  أجهزة  يستخدمون  الذين 
التي  األجهزة  بهذه  يخاطرون  للعمل  شخصياً 
تخضع لالكتشاف والبحث من قبل محامي الخصم 
وعميله، يعد استخدام المعدات الصادرة عن الوكالة 
أمراً بالغ األهمية لتجنب حدوث مثل هذا السيناريو. 
فيما  الوكالة  سياسات  اتبع  الحاالت،  جميع  في 

يخص استخدام التكنولوجيا وأمن المعلومات.

أولويات الحالة
خالل  صعبة  لحاالت  األولوية  تكون  أن  يمكن 
أوقات الموارد المحدودة والتنقل. يشعر المحققون 
بجد  ويعملون  القضايا  لعبء  المستمر  بالضغط 
أكبر  في  اإلمكان  قدر  األمام  إلى  التحقيقات  لدفع 

عدد ممكن من الحاالت.
في بيئة الوباء الحالية، يجب على المحققين العمل 
مع المشرفين على تحديد أولويات قضاياهم بناًء 
على تأثيرها على السالمة العامة، وقابليتها للحل، 
التقادم والموارد المطلوبة. الحاالت التي  وقوانين 
العامة  السالمة  على  منخفض  تأثير  على  تنطوي 
ممتلكات  سرقة  مثل  المنخفضة،  المالءة  وقابلية 
منخفضة القيمة مع عدم وجود معلومات مشبوهة، 
يمكن وضعها في الموقد الخلفي حتى تنتهي األزمة 
الحاالت  أولويات  تحديد  يكون  أن  يمكن  الحالية. 
بشكل فعال خطوة مهمة في تحقيق أقصى استفادة 

من الموارد المتاحة.

مقابالت الضحايا والشهود
جوانب  أكثر  من  والشهود  الضحايا  مع  العمل 
التحقيقات فعالية لجمع المعلومات وحل الجرائم. 
رؤية  للمحققين  يمكن  بذلك،  القيام  خالل  ومن 
النتائج الملموسة لعملهم الشاق بناًء على تفاعالتهم 
المباشرة مع األشخاص األكثر تأثًرا. ولكن ضع في 
االعتبار أنه بينما تساعد المعلومات التي تم جمعها 
خالل هذه المقابالت على بناء القضية، فليس من 
اآلن  شخصياً.  المقابالت  إجراء  دائًما  الضروري 
بعد أن أصبح التعرض المحتمل للفيروس مصدر 
للمقابلة  بدائل  إيجاد  إلى  المحققون  يحتاج  قلق، 

الشخصية المعيارية.
أحد البدائل هو جمع إفادات مكتوبة مفصلة من 
البريد  عبر  ذلك  تحقيق  يمكن  والشهود.  الضحايا 

التقليدي أو البريد اإللكتروني.
يجب أن تحتوي هذه اإلفادات على تعليمات حول 
مطالبات  تتضمن  أن  ويمكن  النموذج،  ملء  كيفية 
)على سبيل المثال، أين ومتى حدثت الواقعة، من 
شارك فيها، ماذا حدث، وماذا فقد أو اإلصابة التي 
البيان.  إكمال  على  لمساعدة شخص  منها(  عانى 
يجب أن تحتوي البيانات أيضاً على إقرار، حيث إن 
على الشخص الذي أكمل اإلفادة أن يشير إلى أنه 
يفهم أنه يمكن مالحقته بسبب تقديم تقرير كاذب 

أو تقديم معلومات كاذبة.
قد تفكر الوكاالت أيضاً في استكشاف خيارات 
البرامج التي تسمح بالتوقيعات الرقمية. باإلضافة 
إلى ذلك، يجب إرسال البيانات المرسلة عبر البريد 
عنوان  إلى  وإعادتها  وكالتك  عنوان  من  التقليدي 

وكالتك، بدالً من أو إلى عنوان منزلك.
بغض النظر عن الخيار الذي تختاره، فإن التحقق 
هو  المحلي  العام  المدعي  مكتب  مع  العملية  من 
خطوة ضرورية لضمان أن طرقك للحصول على 

البيان مرضية ألغراضها.
بديل آخر للمقابلة الشخصية هو مقابلة هاتفية 

أي  تسجيل  قبل  الشاهد.  أو  الضحية  مع  مسجلة 
التشاور مع مكتب  المحققين  مقابالت، يجب على 
للتأكد  الوكالة  المعمول به ومحامي  العام  المدعي 
موافقة  المثال،  )على سبيل  للقوانين  امتثالهم  من 
الطرف الواحد، موافقة جميع األطراف، استثناءات 
إنفاذ القانون( المتعلقة بالمحادثات المسجلة. تتوفر 
الجودة  عالية  الهاتف  تسجيل  أجهزة  من  العديد 
للمحققين  أيضاً  التطبيقات  تسمح  معقولة.  بتكلفة 
المحمولة  هواتفهم  على  المحادثات  بتسجيل 
الصادرة عن الوكالة. يجب على المحققين التحقق 
مؤسستهم  في  المعلومات  تكنولوجيا  فريق  من 
تسجيل  طرق  أي  على  الموافقة  على  للحصول 

ينوون استخدامها.
المقابالت  وتسجيل  إجراء  هو  آخر  بديل 
لوجه.  وجهاً  المكالمات  مسجل  تطبيق  باستخدام 
تشبه هذه التطبيقات تطبيقات التسجيل الصوتي، 
لتسجيل  الجهاز  كاميرات  أيضاً  تستخدم  ولكنها 
استشر  المقابلة.  أثناء  المشاركين  لوجوه  فيديو 
القانونية  مستشار وكالتك فيما يتعلق بالمتطلبات 
تماماً  سلطتك.  نطاق  في  المقابالت  هذه  لتسجيل 
المهم معرفة  الهاتفية، من  المكالمات  مثل تسجيل 
أي القوانين تنطبق، أو قوانين واليتك القضائية، أو 
قوانين والية الشاهد إذا كانت في دولة مختلفة أو 
المسجلة، يجب  المقابالت  بعد  فدرالية.  ملكية  في 
المسجلة  المقابلة  ملخص  توثيق  المحققين  على 
الملخص  من  كل  المناسب وتضمين  النموذج  في 

والتسجيل في ملف القضية.

استنتاج
بالنسبة  جديدة  أعاله  االقتراحات  تكون  قد 
معيارية  ممارسة  تكون  وقد  المحققين،  لبعض 
بعض  على  الموافقة  تتم  ال  قد  لآلخرين.  بالنسبة 
التوصيات لالستخدام في بعض الواليات القضائية 
يمكنهم  الذين  الباحثين  هؤالء  لكن  األماكن.  أو 
للقيام  أخرى  بأفكار  الخروج  أو  منهم،  االستفادة 
بعملهم بطرق تقلل من السفر والتفاعل الشخصي، 
في  للفيروس  التعرض  خطر  من  يقللوا  أن  يمكن 
بيئة الوباء الحالية، وقد يستفيد الجميع من زيادة 
الكفاءة التي توفرها هذه الحلول بعد فترة طويلة 

من انتهاء الوباء.

 يعمل كيري غاليغوس كمطور محتوى في 
»ليكسبول«. وهو كبير المحققين المتقاعدين في 
أكثر  العام في والية يوتا ولديه  المدعي  مكتب 
من 20 عاماً من الخبرة في تطبيق القانون. وهو 
مدير عام معتمد وحاصل على درجة الماجستير 
إدارة  في  البكالوريوس  ودرجة  المحاسبة  في 
األعمال، وهو خريج من برنامج الرابطة الدولية 
الشرطة  منظمات  في  الشرطة  قيادات  لرؤساء 

)قيادة ويست بوينت(.
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ضفاف

الذي نشره فيروس  الرعب  إيجابي وآخر سلبي. ورغم  الحياة وجهان، وجه  لكل شيء في هذه 
»كورونا« المستجد في أنحاء العالم، وحالة االرتباك التي أحدثها لجميع البشر، إال أن هناك جوانب ربما 

تبدو إيجابية تجعلنا نقول إنه ليس كل بالء شراً مطلقاً، وليست كل نعمة خيراً مطلقاً.
من اإليجابيات التي ظهرت مع انتشار فيروس »كورونا« المستجد، خالل التدابير االحترازية التي 
اتخذتها الدول لمكافحة الجائحة، انخفاض معدالت الجريمة بشكل ملفت في جميع أنحاء العالم، ومنها 
دولة اإلمارات العربية المتحدة. فقد كشفت النيابة العامة في أبوظبي أواخر شهر أبريل الماضي عن 
انخفاض معدل الجريمة في إمارة أبوظبي بنسبة 40% خالل تطبيق برنامج التعقيم الوطني مقارنة مع 
الفترة ذاتها من العام الماضي. وقال مدير إدارة النيابات في أبوظبي إن الفترة الممتدة من 8 مارس 
وحتى 13 أبريل، شهدت تسجيل عدد 9 آالف و510 قضايا، مقارنة بعدد 15 ألفاً و186 قضية خالل 
الفترة نفسها من عام 2019 بمعدل انخفاض 40%.. وقال إنه تم تسجيل ألفين و779 قضية شيك من 
دون رصيد مقابل 3 آالف و212 قضية في الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت %13. 
وبلغت جرائم مخالفة قانون اإلقامة وشؤون األجانب 526 قضية مقابل 815 خالل الفترة نفسها من 
عام 2019 بنسبة انخفاض بلغت 35%. وفي إطار المقارنة المعيارية تم تسجيل انخفاض نسبته %18 
في جرائم االعتداء على سالمة جسم الغير، فيما انخفضت جرائم السرقة بمعدل 44%، باإلضافة إلى 
انخفاض قضايا تعاطي المواد المخدرة بنسبة بلغت 36%.. وكانت نسبة االنخفاض األكبر في القضايا 
المرورية، حيث بلغت 55%، وانخفضت الحوادث المرورية والوفيات الناجمة عنها بنسبة 50%، وكان 

هذا نتيجة طبيعية اللتزام األفراد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية والبقاء في منازلهم.
حدث هذا على المستوى المحلي في إمارة أبوظبي، أما على المستوى العالمي فقد كشف تقرير 
نشره موقع Time.com عن تراجع معدالت ارتكاب الجرائم في جميع أنحاء العالم مع ظهور فيروس 
»كورونا« المستجد، الفتاً إلى زيادة معدل االنخفاض مع فرض حظر التجول ووقف عجلة التجارة 
وإغالق جميع المتاجر الكبرى في العديد من دول العالم. وأشار التقرير إلى تراجع عمليات توقيف 
أمريكا، في األسابيع  في  المدن عنفاً  أكثر  ُتعّد واحدة من  التي  المخدرات بنسبة 42% في شيكاغو، 
التي تلت إغالق المدينة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما تراجعت جرائم شيكاغو بشكل 
عام بنسبة 10% بعد تفشي الوباء. وهو اتجاه عالمي، حيث تشير التقارير إلى انخفاض الجرائم منذ 
وضع اإلجراءات الالزمة إلبطاء انتشار الفيروس. وبحسب التقرير الذي نشره الموقع، شهدت مدينة 
والسطو  واالغتصاب  القتل  جرائم  في  كبيراً  تراجعاً  بالفيروس،  تضرراً  األكثر  تعد  التي  نيويورك، 
إحصاءات  كشفت  أنجلوس،  لوس  وفي  الماضيين.  ومارس  فبراير  بين شهري   %12 بلغ  واالعتداء 
الجرائم الرئيسة لعام 2020 أرقاماً منخفضة بلغت 30% مقارنة بالعام الماضي. وتزامنت تدابير اإلغالق 
المفروضة مع انخفاض واضح لجرائم القتل بمدينة ميامي بمعدل لم يحدث منذ أكثر من 60 عاماً، حيث 
لم تشهد المدينة حادثة قتل على مدى سبعة أسابيع متتالية، ولم يحدث أن خلت سجالت الشرطة في 
الوالية من هذه الجرائم لفترة مماثلة منذ عام 1957 بحسب إحصاءات أعلنتها دائرة شرطة ميامي. فيما 

انخفضت معدالت الجريمة في أمريكا الالتينية إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود.
تراجع معدالت الجرائم هذا شيء إيجابي، سوف تخضعه الدوائر األمنية من دون شك للدراسة 
والتحليل وتستفيد منه في المستقبل، تماماً كما ستستفيد الدول من حاالت اإلغالق التي طبقتها خالل 
فترة هذه الجائحة التي ستمر، بإذن الله، مهما سببت من خسائر في البشر واالقتصاد ونواحي الحياة 
كلها. لكّن المحزن في هذه المحنة التي مرت بها البشرية هو تراجع أخالق بعض الدول التي تعد نفسها 
متقدمة، والتي تطرح نفسها أنموذجاً في السلوك األخالقي، حيث لجأت بعض هذه الدول إلى سلوكيات 
غير أخالقية، ومارست عمليات قرصنة دولية، صادرت خاللها بعض المعدات الطبية واألقنعة الواقية 
التي كانت ذاهبة إلى دول أخرى، ولم تخجل من االعتراف بذلك، مبررة سلوكها هذا بنقص األجهزة 

واألقنعة لديها، وحاجتها إليها!
تفسد  حين  الدول  بإصالح  يقوم  من  ولكن  بإصالحهم،  الدول  تقوم  األفراد  أخالق  تفسد  حين 

أخالقها؟ 

الدول حين تفسد أخالقها
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 دليل الخليج:  دليل الخليج: 
المّساحون والروسالمّساحون والروس

اإلنجليزية  باللغة  كتاب  صدر   1908 عام  في 
الدبلوماسي  تأليف  الخليج«  »دليل  بعنوان: 
المقيم  منصب  يشغل  وكان  »لوريمر«،  البريطاني 
أُعيد  ثم  »بوشهر«،  بلدة  في  البريطاني  السياسي 
تاريخي  قاموس  والكتاب   .1970 عام  الكتاب  طبع 
وجغرافي عن منطقة الخليج العربي بقسميها العربي 
والفارسي، بل إنه حوى أيضاً العراق وبعض بالد 

خمسة  في  جاء  لذلك  وغيرها.  ومكران  أفغانستان 
ثمانية منها تبحث في تاريخ المنطقة،  عشر مجلداً 
وسبعة في جغرافيتها، وعدد صفحات المجموعتين 

يبلغ األلوف.
تحاول  وأبحاثاً  مواضيع  نقتطف  سوف  لذلك 
بحيث  الكتاب،  أجزاء  من  جزء  كل  من  انتصارها 
تبدأ من الجزء األول التاريخي، وهو يقع في »628« 

صفحة تبحث تاريخ الوجود البرتغالي، ثم الهندي 
البريطانية  العالقات  يتحدث عن  اإلنجليزي كما  ثم 
حكام  وقعها  التي   1820 عام  ومعاهدة  القاسمية 
وهو  الوقائع..  من  ذلك  غير  إلى  يومذاك  اإلمارات 
حديث مطول جداً تم عرضه في عدد من الكتب أهمها 
مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن 
محمد القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة 
القارئ من جديد في  ، لذلك اخترنا بعض ما يفيد 
الجغرافي فقد جاء  الجزء األول  أما  الخليج.  تاريخ 
فيها  ما جاء  أهم  نختار  »515« صفحة، سوف  في 

ونعرضها أيضاً.
اخترنا  التاريخي،  القسم  األول  الجزء  فمن 
للخليج،  األول  الجغرافي  المسح  هما  موضوعين، 
وهو الذي قامت به شركة الهند الشرقية البريطانية، 
ثم نتحدث عن موضوع التدخل الروسي في منطقة 

الخليج.
فبالنسبة إلى المسح الجغرافي البحري، فقد جرى 
ذلك في عام 1810 وقام به المالزم »جون ماكلويد«، 
ثالث  لمدة  الشرقية  الهند  شركة  في  مساح  وهو 
البصرة  إلى  العرب ودخل  ابتدأ من شط   سنوات، 
لشواطئ  بمسح  فقاموا  بالعمل  مساعدوه  واستمر 
تفصيلية  مذكرات  وكتبوا  البحرين  وجزر  اللؤلؤ 
عنها. وفي عام 1820 قام الكابتن بعملية مسح في 
إلى  نزل  ثم  الوعرة،  البحرية  مسندم  رأس  منطقة 
شواطئ اإلمارات وقطر، وفي سنة 1928 بدأت عملية 
إلى  مسح خليج عمان وأبحرت سفن االستكشاف 
عملية  وكانت   .1829 عام  وكراتشي  مكران  ساحل 
الحدود، وقد مات  أبعد  إلى  المسح يومذاك مرهقة 
عدد كبير من القائمين بها أو ساءت صحتهم كثيراً 

نتيجة المناخ والصعوبات التي واجهوها.
وفي سنة 1839 تم مسح ساحل الكويت ثم صعد 
المساحون ودخلوا شط العرب ومنه إلى نهر دجلة 
في العراق وسجلوا ما شاهدوه إلى مدينة الموصل. 
شط  في  يصب  الذي  قارون  نهر  دخلوا  وآخرون 
بابل.  إلى  ووصلوا  الفرات  نهر  دخلوا  ثم  العرب، 
وفي سنة 1858، انتقلت أبحاث الجغرافيا المائية التي 
األسطول  قيادة  إلى  الهند  حكومة  بها  تقوم  كانت 
البريطاني، فقامت القيادة بإعادة مسح »الخيرات«، 
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أي المضايق البحرية وميناء الكويت وخور عبدالله، 
وإعادة مسح البحرين، ونتيجة لذلك فقد تم اختيار 
العربي لتكون  بلدة »بو شهر« على ساحل الخليج 
مقراً للمقيم السياسي البريطاني الذي يشرف على 
مصالح انجلترا في الخليج، ثم أنهم ناقشوا موقع 
في وضع مخازن  وفكروا  عمان  في  رأس مسندم 
التي تدخل  التي تزود السفن غير الشراعية  الفحم 
الخليج بما تحتاجه، لذلك أجروا استطالعات هناك 
وفكروا بأن تكون منطقة رأس الشيخ مكاناً مناسباً 
تقوي  بريطانيا  راحت  رويداً  رويداً  وهكذا  لذلك. 
إلى  العربي. وبقي األمر كذلك  الخليج  مركزها في 
عام 1971 عندما أعلنت انسحابها الرسمي من هناك.
أما موضوع النشاط الروسي في منطقة الخليج 
كانت  إذ  بقليل  العشرين  القرن  بداية  قبل  العربي، 
أهداف روسيا تأسيس قاعدة بحرية هناك ومد خط 
حديدي عبر إيران لنقل المعدات واللوازم العسكرية 
الروسية لتعزيز القاعدة، بل لتعزيز نفوذها وزيادة 
العراق،  في  البريطانية  اإلمبراطورية  ضد  طاقتها 
جيداً،  روسيا  في  السياسي  الوضع  كان  ويومذاك 
بينما كانت بريطانيا منهمكة في حرب جنوب أفريقيا 
باتجاه  الروسي  التقدم  سياسة  عزيمة  من  شد  ما 
سرعة  إلى  للدعوة  قوية  حججاً  وأعطاهم  الخليج 
مقالة  صدرت  فقد  لذلك  الفرص.  وانتهاز  العمل 
في  تصدر  التي  »فيدوموستي«  جريدة  في  مهمة 
»سان بطرسبرج« بقلم األمير »أختومسكي« تطالب 
صراحة بالحصول على ميناء بندر عباس وجزيرة 
خط  نهاية  لتكون  وهرمز  والراك  وهنجام  قسم 
حديدي من روسيا إلى إيران. وكانت رحلة الطراد 

لما يمكن أن يسمى بداية لسلسلة  »جيلياك« بداية 
بو  من  برحلة  وقام  ثقيالً،  تسليحاً  مسلحة  حربية 
شهر إلى البصرة ثم إلى المحمرة ثم غادر الخليج، 
لها  وهي  »أسكولد«،  الروسية  المدمرة  وصلت  ثم 
خمس مداخن واتجهت أوالً إلى مسقط وصلتها في 
أعقب  الخليج.  طول  على  أبحرت  ثم   1902/12/13
الروسية. وكانت هذه  للسفن  زيارات متكررة  ذلك 
السفن إذا رست في ميناء إيراني أو عربي تسمح 
لألهالي الصعود إليها. ثم قررت روسياً أخيراً دعم 
 ،1900 يوليو  في  ذلك  وكان  التجارية،  المشروعات 
تلك  في  جاء  ومما  األولى  الدراسات  بدأت  حيث 
التقارير أن هناك مجاالً لتصريف البضائع الصوفية 
والحبوب، كما يمكن أن ترجع السفن الروسية محملة 
باألرز اإليراني والتمر العربي. كما تم االقتراح بفتح 
مصرف روسي في إحدى دول الخليج، كما أوصت 
أن يبدأ مد خط مالحي بحري إلى هناك وأن يعهد 
إلى شركة البحر األسود الروسية للمالحة التجارية 
باإلشراف عليه، كما يجب خفض الضرائب الجمركية 
»كورنيلوف«  الباخرة  وكانت  األرز.  على  الروسية 
الخليج،  تزور  الجديد  الخط  عاملة على  باخرة  أول 
طلقات  ثالث  أطلقت  مسقط  إلى  وصلت  وعندما 
نحو  حمولتها  وكانت  للسلطان،  تحية  مدافعها  من 
مسافرين  جانب عشرة  إلى  البضائع  من  ألف طن 
من أوروبا، وأفرغت في بندر عباس 600 جوال من 
صفيحة   »7500« شهر  بو  في  أفرغت  كما  السكر. 

كيروسين.
البصرة  من  التمر  من  حمولتها  أخذت  أنها  ثم 
قامت  التي  الثانية  الرحلة  وفي  جدة.  في  لتبيعه 

يوم  مسقط  إلى  وصلت  فقد  السفينة  هذه  بها 
مدافعها  من  طلقات  تسع  وأطلقت   ،1901/10/4
للتحية، لكن السلطان رفض ذلك، ولكنها أطلقت 21 
التحية،  لرد  البر  إلى  الروسي  العلم  طلقة وأرسلت 

وقد سويت المسألة فيما بعد.
أطنان من  إلى جانب  6 مسافرين  وكانت تحمل 
الكيروسين والسكر والدقيق والمصنوعات المختلفة 
الزجاجية واألخشاب، وعادت محملة  مثل  األواني 
والسجاد  والصمغ  والتبغ  البصرة،  من  بالتمور 
بين  ما  التجارة  الخط  هذا  أّمن  وهكذا  الفارسي. 
موانئ الخليج وموانئ الشام والبحر األسود. لكن 
هذا النشاط التجاري لم يلبث أن راح يتبعثر بسبب 
خاصة  الخليج،  في  األخرى  األوروبية  النشاطات 
الشيوعية  الثورة  إثر   1920 عام  وفي  اإلنجليزية 
في  سياسي  أم  تجاري  نشاط  كل  توقف  هناك، 

منطقة الخليج.
هذا أهم ما اقتطفناه من القسم التاريخي، الجزء 

األول من دليل الخليج.
أما الجزء األول من القسم الجغرافي من الدليل، 
فكما قلنا وقع في »515« صفحة، وقد احتوى على 
أسماء  ترتيب  في  اإلنجليزية  األبجدية  يتبع  معجم 
المناطق الجغرافية وعلى هذا األساس تدخل المناطق 
المبدوءة  العربية ضمن  في  العين  بحرف  المبتدئة 
اإلنجليزية.  األبجدية  حروف  أول  األلف  بحرف 
عمان  سلطنة  بلدان  على  الجزء  هذا  احتوى  لذلك 
واإلمارات وقطر والبحرين واألحساء في السعودية 
والعراق  عربستان  إلى  يتطرق  ثم  والكويت،  ونجد 
مكران. وسوف  وكذلك ساحل  اإليراني،  والساحل 
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مدن  عن  كتابته  تمت  ما  بالتقاط  بجولتنا  نقوم 
الخليج  بلدان  بقية  في  ثم  اإلمارات،  في  ومناطق 
كما  أخرى  ومناطق  مدن  إلى  نتطرق  وقد  العربية، 

جاءت في الكتاب، وهي كما يلي:
١- بلدة وإمارة عجمان، تلفظ أحياناً عيمان، وهي 
وتقع  المتصالحة،  اإلمارات  ساحل  على  تقع  بلدة 
على بعد ستة أميال إلى الجنوب الغربي من الحمرية 
مدينة  من  الشرقي  الشمال  إلى  أميال  وخمسة 
الشارقة عند الجانب الجنوبي لمدخل خليج ارتفاع 
يصعب  لذلك  الجزر،  عند  أقدام  خمسة  فيه  الماء 
ويمكن  عجمان.  من  بالقرب  الرسو  السفن  على 
يبلغ  آبار  من  للشرب  العذبة  المياه  على  الحصول 
عمقها 4 أقدام. ويبلغ عدد سكان عجمان 750 نسمة 
والسودان  والبومهير  والحميرات  النعيم  قبائل  من 
اللؤلؤ  السكان بصيد  وآلل بوكليبي. ويعمل جميع 
وصيد السمك، ولهم نحو أربعين قارباً لصيد اللؤلؤ 
وللشيخ  السمك  لصيد  قارباً  وعشرون  وخمسة 
سلطة على الداخل، وهو ينتسب إلى فخذ القراطسة 
من النعيم، وهناك عالقات ودية بين سكان عجمان 
وسكان بلدة البريمي في عمان. والشيخ يحصل على 
موارد اإلمارة المالية من ضرائب تجار اللؤلؤ، وله 

مزارع نخيل في منطقة الذيد.
2 -  البريمي وما جاورها من أحياء وقرى تابعة 

إلمارة أبوظبي وأخرى لسلطنة عمان
عام  ومنذ  اإلنجليز  أن  الوصف  هذا  في  يالحظ 
على  »البريمي«  اسم  يطلقون  كانوا  تقريباً   1820
أوقعوا  وبذلك  أيضاً،  أبوظبي  إمارة  تشمل  مناطق 
إلى  يرتكبه  بعضهم  يزال  ما  خطأ  في  الباحثين 
يومنا هذا. والسبب هو ما ذكره لوريمر نفسه في 
الكتاب، وهو يتحدث عن الوضع  الصفحة 333 من 
مستقلة  »البريمي  فيقول:  البريمي  في  السياسي 
الذي  إلى 1909«  ولكن نفوذ شيخ أبوظبي »1805  
كان أقوى حكام المنطقة، ويقول عنه أيضاً: »إنه اآلن 
يملك مزرعة في الجاهلي«، ومن المعروف أن قلعة 
بناها  هذا  يومنا  في  العين  في  الموجودة  الجاهلي 
لوريمر  ويستمر  خليفة،  بن  زايد  الشيخ  المرحوم 
من  تمكن  األكبر  الشيخ  ابن  »إن  فيقول:  بالحديث 
تحويل منطقة المسعودي إلى قرية«. ومن المعلوم 
بن  خليفة  الشيخ  المرحوم  هو  األكبر  االبن  أن 
الوضع  عن  لوريمر  يتكلم  بن خليفة. وحينما  زايد 
الوقت  البريمي، يقول: »ويحتمل في  السياسي في 
الحاضر أن يستطيع الشيخ االستيالء على البريمي 
سياسة  هي  سياسته  أن  يبدو  ولكن  ذلك  شاء  لو 
التدخل السلمي«. وهذا حديث جيد من لوريمر، إذ 
اليوم مشيختها  وإلى  لعمان  التابعة  البريمي  كانت 
هو  يومذاك  عمان  سلطان  وكان  النعيم،  لشيوخ 
ارتبط  الذي  فيصل،  بن  تيمور  السلطان  المرحوم 

بعالقة جيدة مع المرحوم الشيخ زايد بن خليفة. 
نعود بالحديث الجغرافي عن البريمي فيقول: إنها 
العزازنة،  حارة  وهي  األحياء،  من  عدد  من  تتكون 
السوق،  وحارة  الفضنة،  وحارة  الدرامكة،  وحارة 
وحارة الكنود، وحارة محمد بن علي، وحارة القصر 

عن  ليتحدث  يعود  ثم  الصبارة«.  قلعة  »يقصد 
المناطق المعروفة كما هي في يومنا هذا في مدينة 

العين ويصفها يومذاك كما يلي:
أميال  ثالثة  نحو  بعد  على  وتقع  الظواهر:  عين 
لقبيلة  منزالً   280 وتضم  البريمي،  قرية  جنوب 
»العين«  عليها  يطلق  األحيان  بعض  وفي  الظواهر، 
من  األول  يأتي  فلجين.  بواسطة  األرض  وتروى 
»الداوودي« ويأتي من جبل  الشرق والثاني اسمه 

حفيت وتقدر أشجار النخيل بنحو »20.000« نخلة.
الشرقي  الشمال  إلى  ميلين  الهيلي: على مسافة 
منزالً  ثمانون  فيها  قرية  وهي  البريمي،  قرية  من 

للظواهر من فرع الدرامكة.
غرب  جنوب  أميال  أربعة  بعد  على  الجاهلي: 

البريمي يملكها شيخ أبوظبي.
غرب  جنوب  أميال  ثالثة  بعد  على  الجيمي: 
بطن  من  للظواهر  منزل   200 من  وتتكون  البريمي 
بني سعد، ويأتي الماء إليها من جبل حفيت بواسطة 

فلج، ويقال إن فيها 4000 نخلة.
المسعودي: تقع على بعد ميلين ونصف شمال 
غربي البريمي، وهي موطن لبني ياس أنشأها خليفة 

االبن األكبر لشيخ أبوظبي.
المعترض: وهي قرية فيها 200 بيت للدرامكة من 

الظواهر.
غربي  شمال  ونصف  ميلين  بعد  على  مريجب: 
البريمي، وهناك حصن قديم مهجور مالصق للفلج 
الحصن  بنى  ولقد  المسعودي،  إلى  يجري  الذي 
واستعمله جد شيخ أبوظبي الحالي »يقصد المرحوم 

الشيخ شخبوط بن ذياب بن عيسى«.
غربي  شمال  ونصف  ميل  بعد  على  القطارة: 
للدرامكة، وتروى  منزالً   120 البريمي، وتتكون من 
الشمال  في  التالل  من  يأتي  فلج  بواسطة  األرض 

الشرقي.
صعرة: قرية تتكون من مائة بيت للقراطسة فخذ 

من أفخاذ النعيم.
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األدب األندلسي والمغربي

في  استمراره  األندلسي  التراث  مزايا  في 
التفاعل الحضاري، حيثما وجد األندلسيون الذين 
غادروا بالدهم باختيارهم، أو غادروها مضطرين 

بعد سقوط مدنهم وبلداتهم.
العربية  األقطار  في  األندلسيون  انتشر  وقد 
المشرق،  أقاصي  إلى  المغرب  من  واإلسالمية 
حيثما  والعمرانية  الحضارية  الحركة  ورفدوا 
وأدب،  وفن  وعلم  فكر  رسل  كانوا  لقد  حلوا.. 
صفة  تنقطع  ولم  الجوانب..  متعددة  ومعارف 
وكانت  فيها،  نزلوا  التي  البالد  في  »األندلسي« 

صفة هي المزية بعينها..
المغربي، ألن  ما كان يقال لألندلسي  وكثيراً 
األندلس هي أقصى أقطار العرب في جهة الغرب 

من العالم القديم..

»1«
سماه  كتاب  العربي  العلمي  التراث  وفي 
العشب  ماهية  في  األزهار  »حديقة  المؤلف: 
والعقار«، وهو كتاب يجمع بين فنين اثنين مما 
النبات،  وعلم  الطب،  علم  األندلسيون،  فيه  برع 
كلمة  تحت  متضمناً  النبات  علم  كان  هنا  ومن 
تحت  يتبعه متضمناً  وما  الطب  »العشب« وعلم 
كلمة: العقار »بفتح العين وتشديد القاف«، وكلمة 
العقار في اللغة والمصطلح تعني: 1-ما يتداوى 

به من النبات 2- أصل الدواء، والجمع عقاقير.
بأسماء  حافل  األندلسي  الفكر  وتاريخ 
العلماء، وعناوين المؤلفات التخصصية في علم 
النبات، وكل ما يتعلق به، وعلم الطب في فروعه 
المختلفة، ومن وراء العلمين المذكورين ظهر علم 
الصيدلة، وكان العرب هم أول من فرق بين الطب 

والصيدلة.
األموي  العصر  منذ  األندلس  في  ظهر  وقد 
في  كبار  علماء  األندلسي  التاريخ  نهاية  إلى 
أخرجت  أسر  وظهرت  والطب،  النبات  علمي 
من مشاهير األطباء والطبيبات، وكان في  عدداً 
األطباء الكبار: الزهراوي، وبنو زهر اإلشبيليون، 
المشرق..  إلى  رحل  الذي  ميمون  بن  وموسى 
وحشية،  وابن  بصال  ابن  العشابين  في  وكان 
البيطار  ابن  إطالقاً  العرب  العشابين  وأكبر 
الذائع  وكتابه  دمشق،  في  استقر  الذي  المالقي 
هو: »الجامع لمفردات األدوية واألغذية«. وهناك 
مؤلفات في الطب عامة، وفي بعض قضايا الطب 
البن  كتاب  ومنها  غرناطة،  عصر  في  خاصة 
خاتمة األنصاري خصصه للطاعون الذي اجتاح 

العالم سنة 749هـ.

»2«
من  نقلت  التي  النباتات  من  »الزعفران«  كان 
بالد الشام إلى األندلس، في الحملة العظيمة التي 
رعاها عبد الرحمن الداخل لنقل كل ما هو مفيد 
نافع من المشرق إلى األندلس، ومن ذلك النخل، 
أن  اإلسبانية  االستشرافية  البحوث  أكدت  فقد 
النخل بدأت زراعته في األندلس أيام الداخل ثم 
انتقل من قرطبة إلى أنحاء األندلس، وإلى البالد 

األوروبية التي يمكن لمناخها أن ينتشر فيها.
عند  األزهار«  »حديقة  كتاب:  في  ونقرأ 
الزعفران:  نبات من نوع البصل، وله ورق كورق 
على  ورقة  كل  رأس  وفي  أرق،  أنه   إال  عد  السُّ
طولها بياض، وفي وسطها ساق في رأسها زهر 
يشبه زهر السورنجان بنفسجي اللون، في داخله 

شعرات  ثالث  بينها  ومن  ُصفر،  شعرات  ثالث 
الرائحة، وهو الزعفران، ويظهر ذلك  حمر طيبة 

الزهر في الخريف، وله أصل »جذر« كالبصل.
يقع  ال  مشترك  أعجمي  اسم  والزعفران  قال 
على بقال في الزعفران األندلسي، ونبات الكركم، 
وبسطة،  بطليطلة،  األندلس:  بأرض  كثير  وهو 
بـ»تادال«  بالمغرب  وعندنا  وخراسان.  وبالشام 
بجنانها  قليالً  وبـ»فاس«  مراكش،  أعمال  من 
»بساتينها«. وتابع المؤلف فذكر منافع الزعفران 

وفوائده الطبية، وهي كثيرة.
األفاوية  من  معروف  هو  كما  والزعفران 
الخ«.  والحلوى..  واألتربة  الطعام  تطيب  »التي 
والزعفران اإلسباني »األندلسي أصالً« هو أعلى 
أشهر  المؤلف  ذكر  وقد  ثمناً.  وأغاله  أنواعه، 
وال  والخراساني.  والشامي  األندلسي  أنواعه: 
أعرف الزعفران يزرع اآلن في بالد الشام فهو 

من المزروعات المضيّعة.

»3«
مواطن  المؤلف  ذكر  الزعفران  مادة  في 
والمواضع  البلدان  وسمى  األندلس  في  زراعته 
التي تزرعه. ثم عّرج على المغرب فذكر مواطن 
زراعته هناك. ودّل كالمه على معرفة خبير متابع 

مدقق.
ماهية  في  األزهار  »حديقة  كتاب:  مؤلف 
القاسم بن محمد بن  أبو  العشب والعقار« هو: 

إبراهيم الغساني الشهير بالوزير.
العلم  وتلقى  955هـ،  سنة  القاسم  أبو  ولد 
من  أخذ  علمائها،  من  عدد  على  »فاس«  بمدينة 
في  كثيراً  ذكره  وقد  الطب،  علم  محمد  والده 

حديقة األزهار 
في ماهية العشب والعقار
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من  وتلقى  منه.  مستفيداً  األزهار  حديقة  كتابه 
ومفردات  األعشاب  وعلم  الطب  آخرين:  شيوخ 
األدوية: منهم اإلمام المنجور والقاضي الحميدي 
واألستاذ أبو مبجر من رجال ذلك العصر الكبار.

أندلسية من مدينة غرناطة،  الغساني  وأسرة 
ويرجح دارسو هذه المدن أن يكون والده محمد 
نزح مع من خرج من غرناطة سنة 898هـ 1492م.
وحاله المقري حين ترجم له مشيداً به، وببيئته 
الجود ومحاسن األخالق،  إلى  »أسرته« ونسبه 
وقال فيه: إنه تفّرد بعلم الطب بالحضرتين، يعني 
في  وشارك  قال:  مراكش،  ومدينة  فاس  مدينة 
سائر العلوم، وقال فيه ابن القاضي وهو يترجم 

له: إنه اختص من بين األطباء بسالمة االعتقاد.
الطب  بعلوم  معرفته  جانب  إلى  وكان 
مولعاً  االطالع،  واسع  واألدوية  واألعشاب 
باألدب: شعره ونثره، وقد ترك شيئاً من الشعر 

ومن الموشحات األندلسية »من نظمه«.
الطب،  علم  في  حياته  الغساني  أمضى  وقد 
واألعشاب،  األدوية  علم  من  يشاكله  ما  وسائر 
واشتغل بالتطبيب، وألف عدداً من الكتب، وربما 
أحد  ذلك  احتمل  كما  الطب  في  كتاباً  ترجم 
وكان  األزهار«،  حديقة  كتاب  »مقدمة  دارسيه 

طبيب سلطان المغرب أحمد المنصور.
وكانت وفاة الغساني األندلسي المغربي سنة 

1019هـ الموافق 1611م.

»4«
وصف المؤرخ المقري كتاب »حدائق األزهار« 
وأوجز فقال فيه: »كتابٌ عجيب في بابه، لم يؤلف 
مثله، يذكر األعشاب والعقاقير بما سميت به في 
ثم  الوقت،  عامة  بلسان  اسمها  يذكر  ثم  الكتب، 

يذكر خواصها على وجه عجيب«.
الحروف  على  ورتبه  كتابه،  الغساني  وألف 
بدأ  واألندلسيين.  المغاربة  باصطالح  الهجائية 
االسم  يذكر  بالشين:  وانتهى  األلف  بحرف 
العلمي للمادة الطبية المفردة، ثم يشرح ماهيتها، 
ويصف شكلها وأجزاءها، وعما قد يكون لها من 
المتعددة  أسماءها  يذكر  ما  وكثيراً  وثمر.  زهر 
األعشاب،  من  كانت  إن  فيها  تنبت  التي  والبيئة 
في  العامة  لسان  على  الدارج  اسمها  ويذكر 
»لسان  األمازيغية  أو  العربية  باللغة  المغرب 
حيوانية  أو  »نباتية  خواصها  ويذكر  البربر«، 
إلى بيان طبيعتها، ثم يذكر  أو معدنية« وينتقل 
خواصها ومنافعها الطبية أو مضارها، ثم يختم 

بذكر بدلها »ما ينوب عنها إن لم توجد«.
مفردة،   380 نحو  الكتاب  مواد  عدد  بلغ 
معظمها من جنس النبات. واتبع المؤلف المنهج 
التصنيفي، فهو يعتمد على تعيين جنس العشبة 
بعض  وضع  في  الغساني  أسهم  وقد  ونوعها. 
العلماء  من  سبقه  بمن  اقتداًء  المصطلحات 
أو  األوراق  شكل  الغالب  في  مستلهماً  العرب 
خاصية مميزة في النبات. وقد استفاد الغساني 
لم  ولكنه  سبقوه،  الذين  الكبار  المؤلفين  من 
وناقش  واجتهد  أضاف  بل  فحسب،  ناقالً  يكن 
بالوضوح  األزهار  حديقة  كتاب  وتميز  وقارن. 
في الوصف. واالقتصاد في التعبير »ال يطيل«. 
كتاب  من  واضحة  استفادة  للغساني  وكانت 
عبدون  البن  النبات«  معرفة  في  الطبيب  »عمدة 

األندلسي.

»5«
هذا الكتاب العلمي المتأخر زمناً، تم تأليفه في 

هو ثمرة  المتقدم علمياً  الهجري،  العاشر  القرن 
هو  األندلسي  والعنصر  مغربي،  أندلسي  نتاج 
البارز، في مراجع المؤلف ومصادره وشيوخه، 
السهلة،  وصياغته  العلمي  بعرضه  متميز  وهو 
إلى  العشبية  والنباتية  الطبية  العلوم  وبتقريبه 
الكتاب  القارئ تقديماً سائغاً سهالً. وتظهر في 
الشعبية من جهة  المؤلف  مالمح من شخصية 
من  ونقتبس  أخرى.  جهة  من  الفنية  واألدبية 
ابن  عند  وهم  قال:  »آذريون«  مادة  من  الكتاب 
سينا: آذريونة بهاء التأنيث. وتحت عنوان: شرح 
الماهية قال: هو من جنس البقل، ومن أصناف 
أحمر  نوعين:  على  »زهره«  ونوره  األقحوانات، 
ويسمى  بلودي،  مراكش:  في  ويسمى  وأصفر. 
عند العامة بفارس ياسمين، وآزريول، والتاجر. 
قال: وإنما سمي التاجر ألنه يدور مع الشمس، 
»يعني  سمتها  إلى  فاه  ويفتح  دارت  ما  حيث 
فمه،  غلق  أفلت  فإذا  الشمس«،  عين  إلى  يتوجه 
وبقي كذلك الليل كله إلى طلوع الشمس، ويرجع 
رطوبته  وتذهب  نباته  يجف  أن  إلى  عادته  إلى 
»ُشبّه بالتاجر ألنه يفتح حانوته بالنهار ويغلقه 
بالليل« ونبه المؤلف على هذا التشبيه واستشهد 

بشعر ألبي بكر الطرطوشي األندلسي:
ضحك اآلذريون للشمس ضحى

                ثم لما آن توارت عبسا
كابتسام الصب يرجو نظرة

            خلته قطب لما يبسا!
قال: ويسمى اآلذريون عند العرب في البادية 

بـ»الجمرة«، ألن ورق زهره كجمرة النار....
العشب  ماهية  في  األزهار  »حديقة  وكتاب: 
والعقار« مطبوع في جزء واحد مزّود بالفهارس 

وبصور حسنة جداً.
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أنظار العالم كله تتجه إلى 
دولة اإلمارات العربية املتحدة 
ترقب ما يسفر عنه لقاء قادة 
الدول اخلليجية.. فبهذا اللقاء 

املهم يدخل مجلس التعاون 
اخلليجي إلى مرحلة العمل 

الفعلي، ويبدأ بعده التحرك 
الفعال من خالل مقررات القادة 

لتنفيذ اخلطط املرسومة 
لتحقيق التعاون في مختلف 

اجملاالت.

مختارات مما نشرته مجلة
»الشرطة« خالل عقودها 

األربعة املاضية

إعداد:خالد الظنحاني

األرشيف

المستجدين  الشرطة  انضمت دفعة جديدة من رجال 
المواقع للحفاظ على  العاملين في مختلف  إلى زمالئهم 

أمن الدولة، واستقرار المواطنين وسالمتهم.
الشرطة  عام  مدير  سعيد  حمد  العقيد  شهد  فقد 
بأبوظبي حفل تخريج دورة الشرطة المستجدين السابعة 
التي تلقت تدريبها على مدى ستة شهور باإلدارة العامة 

للشرطة االحتياطية.. وشهد حفل التخريج عدد كبير من 
المسؤولين بوزارة الداخلية وضباط الشرطة والمواطنين.
اإلدارة  مقر  إلى  سعيد  حمد  العقيد  يصل  أن  وقبل 
العامة للشرطة االحتياطية، حيث أقيم حفل التخريج، كان 
وأدوا  االستعراض،  ميدان  في  اصطفوا  قد  الخريجون 

التحية للعلم، كما عزفت موسيقى الشرطة سالم العلم.

لقاء العمل الخليجي املشرتك

العقيد حمد سعيد يشهد تخريج الدورة السابعة للرشطة املستجدين 
باإلدارة العامة للرشطة االحتياطية

في أبوظبي، عاصمة دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
الخليج  دول  لقادة  األول  القمة  لقاء  انعقاد  كان 
باإلعالن  تاريخية  خطوة  القادة  اتخذ  وقد  العربي، 
على  والتوقيع  الخليجي،  التعاون  مجلس  قيام  عن 
على ورقة  القادة  مؤتمر  وافق  كما  األساسي.  نظامه 

الختامي  بالبيان  الحقت  المشترك،  الخليجي  للعمل 
إيمانهم  واألمراء  والرؤساء  الملوك  فيه  أعلن  الذي 
بضرورة إبعاد المنطقة بأكملها عن الصراعات الدولية، 
ورفضهم المطلق ألي تدخل أجنبي مهما كان مصدره، 

ومساندتهم للقضايا العربية العادلة.
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األمين العام لإلنتربول في زيارة اإلمارات

تكريم سائق ألمانته

وزارة  وكيل  خلفان خميس  اللواء  استقبل سعادة 
الداخلية السيد ر.ي كندل األمين العام للمنظمة الدولية 
حسين  إقبال  والسيد  »اإلنتربول«  الجنائية  للشرطة 
اللذين  بالمنظمة  المخدرات  مكتب  مسؤول  زرقي 

بحث سبل  المقابلة  وتم خالل  حالياً.  البالد  يزوران 
والمنظمة  اإلمارات  دولة  بين  األمني  التعاون  تدعيم 
الدولي  التعاون  ومجاالت  الجنائية  للشرطة  الدولية 

لمكافحة الجريمة، والتصدي لجرائم المخدرات.

سائق  بأبوظبي  للشرطة  العامة  اإلدارة  كرمت 
سيارة أجرة ألمانته، وقرر سعادة اللواء حميد سعيد 

مدير عام الشرطة منحه هدية تقديراً ألمانته.
مدير  المحيربي  سالم  خميس  العقيد  واستقبل 
تالي  خان  سايبال  السائق  بالوكالة  العاصمة  شرطة 

ووجه له الشكر وسلمه الهدية.
على  سيارته  في  عثر  قد  المذكور  السائق  وكان 
آالف  خمسة  وقدره  مبلغ  بداخلها  نسائية  حقيبة 
وستمائة درهم وسلمها لشرطة العاصمة التي سلمتها 

بدورها لصاحبتها.

اجتماع المديرين العامين للشرطة باإلمارات

اجتماعاً  باإلمارات  للشرطة  العامون  المديرون  عقد 
الداخلية،  وزارة  وكيل  خميس  خلفان  اللواء  برئاسة 
وحضر االجتماع الذي عقد بمقر وزارة الداخلية سعادة 
والشؤون  العدل  وزارة  وكيل  العقروبي  سلطان  خليفة 
سعيد  هالل  العميد  وسعادة  واألوقاف،  اإلسالمية 
الظاهري وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية 
عام  مدير  المحمود  إبراهيم  العميد  وسعادة  والهجرة 

وزارة الداخلية.
وجرى خالل االجتماع مناقشة عدد من الموضوعات 
بمستوى  والنهوض  األمنية  الخدمات  بتيسير  المتعلقة 
أدائها ودعم الجهود المبذولة إلقرار األمن على مستوى 
العدل  ووزارة  الداخلية  وزارة  بين  والتنسيق  الدولة 
والشؤون اإلسالمية واألوقاف حول بعض القضايا ذات 

االهتمام المشترك بين الوزارتين.

خمسة عشر عاماً مضت 
على صدور قرار اجمللس األعلى 
لالحتاد بتوحيد قوة الشرطة 

على مستوى الدولة.. وهي 
خطوة تستحق التوقف 

عندها، باعتبارها حدثاً مهماً 
كان له أثره في دعم الكيان 

االحتادي لدولة اإلمارات وتوفير 
األمن واالستقرار في ربوعها.
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متثل املبادرة الرائدة التي تفضل 
بها صاحب السمو الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة »حفظه اهلل«مبنح 

صندوق الزواج مبلغ 682 مليون 
درهم، واإلبقاء على مبلغ منحة 
الزواج، خطوة مهمة في مجال 
تعزيز البنيان األسري للمجتمع 

اإلماراتي. وعندما أمر املغفور 
له الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان بإنشاء صندوق الزواج 
ووفر له وسائل الدعم كافة، 

فإمنا أراد »رحمه اهلل« أن يضرب 
للجميع مثالً في احلرص على 

بناء األسرة املواطنة السليمة.
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مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  كرم صاحب 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فريق 
التحريات  إدارات  من  واألفراد  الصف  وضباط  الضباط 
ودبي  أبوظبي  شرطة  مرتبات  في  الجنائية  والمباحث 
بكفاءة،  منسقة  جهود  خالل  من  تمكنوا  الذين  والشارقة، 
من إعادة الفتاة الهندية فاطمة محمد منير البالغة من العمر 
يحمالن  قبل شابين  من  اختطفت  والتي  عاماً،  ثالثة عشر 
إحدى الجنسيات العربية في 13 فبراير الماضي إلى أحضان 

إبالغ  منذ  36 ساعة  يتجاوز  لم  قياسي،  زمن  في  أسرتها 
الشرطة بعملية االختطاف.

وقد قلد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير 
ميداليات  وفرداً،  وضابط صف  كبيراً  47 ضابطاً  الداخلية 
التقدير من الدرجتين األولى والثانية، التي أمر بها صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 

الله«.

قمة التعاون التشاورية
خليفة يدعو لزيادة صالبة البيت اخلليجي

نائب رئيس الدولة يكرم املشاركني  يف حترير الفتاة املخطوفة

نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  أكد 
للمجلس  الحالية  الدورة  رئيس  الله«  »حفظه  الدولة  رئيس 
أهمية  على  العربية،  الخليج  لدول  التعاون  لمجلس  األعلى 
لقاء أصحاب الجاللة والسمو قادة دول المجلس في قمتهم 
التشاورية الثامنة في الرياض، في تنسيق المواقف والرؤى 

إزاء المستجدات والتطورات اإلقليمية والدولية. وقال سموه: 
مجلس  تأسيس  على  عاماً   25 مرور  مع  القمة  تزامن  إن 
التعاون يشكل مناسبة لتجديد التصميم على ترسيخ التكاتف، 
والعزم المشترك على دفع وتفعيل آليات مسيرة المجلس على 

جميع المستويات.
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بدايات

فريق �سرطة اأبوظبي الفائز بالبطولة ال�سنوية للدراجات يف الفجرية مل�سافة 60 كيلومرتًا عام 1981.

بوزارتي الداخلية وال�سحة.افتتاح الق�سم الداخلي بالعيادة املركزية عام 1981 بح�سور املقدم اأمني ال�سعيد مدير اخلدمات الطبية، وعدد من امل�سوؤولني 
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نساء في الميدان

شمسة الظاهري:
أنا أول شرطية تحصل على مسمى سائق زورق!

بتشكيل  رائدة  تجربة  دبي  شرطة  طبقت 
أول فريق نسائي لقيادة الزوارق البحرية على 
وبناء  تمكين  بهدف  األوسط  الشرق  مستوى 
تحقيق  مجال  في  النسائي  العنصر  قدرات 
األمن والسالمة البحرية وتعزيز منظومة األمن 
البحري وتوفير الخصوصية األمنية للفعاليات 
دبي  إمارة  شواطئ  من  بالقرب  تقام  التي 
 11 تأهيل  خالل  من  وذلك  بالنساء،  الخاصة 
شرطية إماراتية من مركز شرطة الموانئ على 
قيادة الزوارق البحرية بعد اخضاعهن لبرنامج 
االستراتيجية  األهداف  لخدمة  متقدم،  تدريبي 
واالستجابة  المجتمع  إسعاد  في  دبي  لشرطة 
الفعاليات  في  والمشاركة  الطوارئ  لحاالت 
الشرطة  أفراد  وجود  تتطلب  التي  البحرية 

النسائية.
وضيفة هذا العدد إحدى المؤهالت في أول 
وهي  البحرية  الزوارق  لقيادة  نسائي  فريق 
الرقيب شمسة مصبح مطر الظاهري من مركز 

شرطة الموانئ – قسم األمن البحري في شعبة 
دبي  لشرطة  العامة  القيادة  في  المعلومات 

وعضو في فريق قيادة الزوارق البحرية.
شمسة  الرقيب  تقول  عملها  طبيعة  وعن 
األول من نوعه  النسائي هو  الفريق  الظاهري: 
على مستوى الشرق األوسط ومهامنا تتمحور 
ومهام  البحرية  الفعاليات  جميع  تأمين  حول 
الحراسة البحرية التي تتطلب العنصر النسائي 
للنساء  المخصصة  للمناطق  الميداني  والنزول 
للسيدات  دبي  ونادي  الممزر  حديقة  كشاطئ 
على  حفاظاً  للنساء  المخصصة  األيام  في 

الخصوصية.
وعن تجربتها و شعورها كونها ضمن الفريق 
األول المؤهل، قالت: في السابق كنت أعمل في 
في  دبي  بشرطة  التحاقي  منذ  إدارية  وظيفة 
عام 2012، واآلن أصبحت رسمياً أحمل مسمى 
شرطية  أول  أكون  وبذلك  زورق«،  »سائق 
قسم  في  الوظيفي  المسمى  هذا  على  تحصل 

األمن البحري بعد التحاقي بالدورات األساسية 
اإلسعافات  البحرية،  الزوارق  قيادة  األربع: 

األولية، المالحة البحرية، والسالمة البحرية.
تحول  بمثابة  يعد  األمر  هذا  أن  وتضيف: 
سنوات  بعد  العسكرية  حياتها  في  جوهري 
ثالث  بتأمين  قامت  حيث  المكتبي،  العمل  من 
مهمات  وست  حراسة  ومهمة  بحرية  فعاليات 
نزول الميداني خالل شهري أغسطس وسبتمبر 
مداهمة  بإعداد سيناريو  قامت  كما   ،2019 عام 
أثناء التفتيش السنوي أمام سعادة القائد العام 
القادة  قبل  من  تكريمها  وتم  دبي،  لشرطة 
وحصلت  دبي،  لشرطة  العام  القائد  والسيما 
بالمركز  فازت  كما  التقدير،  شارة  وسام  على 
مستوى  على  العام  مدير  جائزة  في  األول 
العام  القائد  بجائزة  الثاني  وبالمركز  القطاع 
لشرطة دبي في فئة الشباب ضمن ملتقى التميز 

الشرطي لعام 2019.
أن  الظاهرة  شمسة  ثاني  الرقيب  وتؤكد 
مهمة  خطوة  دبي  شرطة  لفريق  انضمامها 
قدرات  إثبات  في  حقيقي  وتحٍد  لها  بالنسبة 
المرأة اإلماراتية التي أصبحت اليوم إلى جانب 
الحفاظ  مع  والمهام  المواقف  أغلب  في  الرجل 

على عادات وتقاليد المجتمع اإلماراتي.
وتنصح المقبالت على العمل الشرطي بالعمل 
اإلماراتية  المرأة  دور  لعكس  الدائم  واالجتهاد 
وتميزها  دولتنا  يخدم  الذي  الصحيح  بالشكل 
وسعيها الحثيث للوصول الى الرقم واحد في 

كل المجاالت.

ان�سمامي ل�سرطة دبي خطوة مهمة وحتٍد حقيقي

�إعد�د: لر� �لظر��صي



65 العدد 594 يونيو 2020



العدد 594 يونيو 662020

المتميزون

القاسم: التكريم جاء دافعًا 
لمزيد من اإلنجاز والعمل

استحق التكريم من الفريق سمو الشيخ سيف 
الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان   آل  زايد  بن 
وزير الداخلية بحصوله على جائزة وزير الداخلية 
التكريم  وهو  الرابعة،  نسخته  في  العلمي  للبحث 
من  المزيد  بذل  مسؤولية  عاتقه  على  يضع  الذي 
الجد واالجتهاد وتقديم كل ما هو جديد في العلم 

والمعرفة لخدمة الوطن.
محمد  علي  محمد  الدكتور  مهندس  الرائد  هو 
القاسم مواليد 1987 متزوج وحاصل على شهادة 
من  الجنائية  الهندسة  تخصص  في  الدكتوراه 
جامعة دندي بالمملكة المتحدة منذ 2016 ورئيس 
لألدلة  العامة  باإلدارة  الجنائية  الهندسة  قسم 
الجنائية وعلم الجريمة في القيادة العامة لشرطة 
بالقيادة  القاسم  علي  محمد  الرائد  التحق  دبي. 
التحاقه  ومنذ   2004 عام  في  دبي  لشرطة  العامة 
في العمل في الشرطة تم ابتعاثه كمرشح دارس 
إلى المملكة المتحدة  حيث تخرج منها سنة 2009 
من »جامعة كاردف« في تخصص الهندسة المدنية 
الماجستير  دراسته  استكمل  ثم  ومن  والبيئية، 
»بجامعة  اإلنشائية  المشاريع  إدارة  في تخصص 
مانشستر«، وتخرج منها في عام 2010  وتم منحه 
رتبة مالزم أول، ومن ثم بعد انتهائه من متطلبات 
لشرطة  العامة  القيادة  لدى  العمل  باشر  الدراسة 
دبي والتحق باإلدارة العامة للخدمات والتجهيزات 
وتدرج في المسميات الوظيفية إلى أن تم تكليفه 
والمختص  الهندسي  اإلشراف  قسم  برئاسة 

بمتابعة مشاريع القوة االنشائية. 
في عام 2013 منحته القيادة العامة لشرطة دبي 
جامعة  في  فدرس  الدكتوراه  الستكمال  الفرصة 
الجنائية«،  الهندسة  »علم  في  وتخصص  دندي 
العمل  باشر  ثم  ومن    2016 يونيو  في  وتخرج 
فيها »كخبير« برتبة نقيب في اإلدارة العامة لألدلة 

الجنائية وعلم الجريمة.
الداخلية  وزير  سمو  بجائزة  القاسم  فاز 
عن  عبر  حيث  الرابعة  نسخته  في  العلمي  للبحث 
فوزه  بمناسبة  واالعتزاز  والفخر  بالفرح  شعوره 
ال  محمد  بن  سرور  الشيخ  لسمو  ومصافحته 
آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  والفريق  نهيان، 
نهيان - نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
التكريم كان  أن هذا  الجائزة، مضيفاً  عند استالم 
له كبير األثر عليه وحافزاً لبذل المزيد من الجهد 
والعطاء في العمل واإلنجاز واالستمرار في خدمة 

الوطن بكل ما يملك من علم ومعرفة.
القاسم  نال  الحافلة  المهنية  مسيرته  خالل 

 - العام  المدير  جائزة  ومنها  الجوائز  من  العديد 
وزير  وجائزة   2012 لعام  الجديد  الموظف  وفئة 
اإلبداعية  األفكار  فئة   - المتميز  للمبتعث  الداخلية 
2016 وجائزة القائد العام - فئة أفضل موظف في 
المجال التخصصي لعام 2017 وجائزة برنامج دبي 
لألداء الحكومي المتميز - فئة أفضل موظف في 
مجال الدفاع المدني 2018 وجائزة وزير الداخلية 
 2019 المدني  الدفاع  مجال  في   - العلمي  للبحث 
فئة   - الشرطة  لرؤساء  الدولية  الرابطة  وجائزة 
العلوم  في  للريادة  فولمر  أوجوست  بارسنز 

الجنائية 2019.

تكامل
يشير القاسم إلى أنه ال بد من تحقيق التكامل 
بين الحياة المهنية والشخصية في الحياة، والتي 
تعد من أساسيات الموظف الناجح، لذا يسعى 
من  أولوياته  وتحديد  الوقت  تنظيم  إلى  جاهداً 
وفقاً  خالل وضع جدول زمني مخطط مسبقاً 
األهم  أعماله  ينجز  بحيث  البيولوجية،  لساعته 
بتجديد  يقوم  بالجهد  وعند شعوره  المهم.  ثم 
نشاطه الذهني من خالل ممارسة الرياضة أو 
واألصدقاء.ويتابع  األهل  مع  للتنزه  الخروج 
وترتيب  تنسيق  أيضاً  الواجب  من  إنه  قائالً: 
النوعية  بأن  أومن  فأنا  المستقبلية  الخطط 
العمل،  ساعات  عدد  من  بكثير  أهم  واإلنتاجية 
لذلك اتبع نظام ساعات العمل المرنة مع فريق 

عملي، وأحافظ على بعض الحدود الفاصلة بين 
نجاحات  لتحقيق  والشخصية  العملية  الحياة 

أكبر.

تحديات
يضيف الرائد محمد علي: أن معظم التحديات 
تتمثل  الشرطي  العمل  مجال  في  يواجهها  التي 
في التطّور المستمر في نمط الجريمة وتعقيداتها 
على  والتعّرف  دراستها  في  الحديثة  واألساليب 
التخصصي  العمل  مجال  في  خاصة  مرتكبيها، 
اإلطالع  منهم  تتطلب  التي  الجنائية  األدلة  لدى 
الدائم على مجاالت العلوم الجنائية المختلفة وآخر 
التطّورات فيها.  ويقول: نحن محظوظون بعملنا 
جهداً  تألو  ال  التي  الداخلية  وزارة  مظلة  تحت 
وصقل  ومدنيين  ضباط  من  الكوادر  تأهيل  في 
التخصصية  الدورات  في  وتنسيبهم  معارفهم 
دائماً  بالنفع  تعود  والتي  وخارجها  الدولة  داخل 
األزمات  لمواجهة  واالستعداد  الجاهزية  رفع  في 
أو الكوارث.يقول القاسم في نهاية اللقاء إن التميز 
قيادتنا  من  تعلمناه  الذي  وهذا  حياة  نهج  هو 
والثرية  الخصبة  البيئة  لنا  توّفر  التي  الرشيدة 
أن مشاركة  العمل. ويضيف  للتميز واإلبداع في 
بالنفع  يعود  ال  إنجازاتهم  إبراز  في  المنتسبين 
على الصعيد الشخصي فقط ولكن يبرز تنافسية 
التطّور  ومدى  الفرد  بها  يعمل  التي  المؤسسة 

واإلنجاز الذي حققته الدولة على جميع الُصعد.

�إعد�د: �أماين �ليافعي
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خارج المهنة

التصوير هواية أصبحت حرفة ومهنة للمساعد 
يعمل  الذي  األنصاري  عبدالرحمن  عمران  أول 
فنياً تقنياً في إدارة المعلومات األمنية في القيادة 
العامة لشرطة أبوظبي. شغف عمران األنصاري 
ويصبح  يتميز  جعله  الفوتوغرافي  بالتصوير 

محاضراً معتمداً في أساسيات التصوير. 
البدايات  على  للتعرف  عمران  حاورت   »٩٩٩«

التي شكلت لنا عدسة جمالية بتوقيعه. 
اخترت  ..لماذا  البداية  كانت  كيف   <

التصوير؟
- أحببت التصوير منذ الصغر، وقد اخترت هذه 

�إعد�د: لر� �لظر��صي

الهواية من دون غيرها، ألنها تسمح لي باالحتفاظ 
التي  اللحظات  التي التنسى،  إلى األبد باللحظات 
لقطة  في  بالضوء  تمسك  أن  تكرارها،  يصعب 

واحدة إنها مغامرة ممتعة للعين و الذاكرة .
>  منذ متى تمارس هذه الهواية؟

- بداياتي في هذا المجال بدأت من عام 2006، 
وامتلك خبرة ١٤ سنة
> ما هي أحالمك؟

- رفع سمعة دولة اإلمارات العربية المتحدة 
إلى  الفوتوغرافي والوصول  التصوير  في مجال 
وأن  والظل،  الضوء  عالم  في  العالمية  المحافل 

جيوغرافيك  ناشيونال  مصوري  أحد  أصبح 
العالمية.

> هل شاركت في مهرجانات أو مؤتمرات؟
المهرجانات  من  كثير  في  شاركت  نعم   -
إلى  باإلضافة  الفوتوغرافية،  والمعارض 
المسابقات الفوتوغرافية المحلية والعالمية وأهمها 
الفوز بجائزة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد 
والفوز  الضوئي  للتصوير  الدولية  مكتوم  آل 
وغيرها  )فياب(،  العالمية  الشرفية  بالميدالية 
في  األول  المركز  ومنها  اإلنجازات  من  الكثير 
مسابقة التصوير لبطولة العالم للرياضات الجوية 
برعاية جائزة الشيخ حمدان بن محمد للتصوير 
2016 والميدالية الشرفية العالمية - مسابقة األمل 
ارت للتصوير الضوئي 2016، والمركز األول في 

مسابقة عجمان تقوى وإيمان للتصوير 2016
الشيخ  سمو  مسابقة  في  الثالث  المركز   -
الدولية  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  بن  حمدان 
 2013 المستقبل(  )صنع  الضوئي  للتصوير 
تصوير  عجمان  مسابقة  في  األول  والمركز 
 2009 عجمان(  وصناعة  تجارة  )غرفة  المساجد 
والمركز األول في مسابقة سمو الشيخ منصور 
بن محمد بن راشد آل مكتوم )اليوبيل الذهبي( 
في  األول  والمركز   2008 المباراة  تصوير  فئة 
مسابقة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد 
آل مكتوم )اليوبيل الذهبي( فئة تصوير الجماهير 

2008 وغيرها. 

األنصاري: التصوير مغامرة ممتعة
 للعين والذاكرة
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أصحاب الهمم

يعد محمد الغفلي أنموذجاً ملهماً ألصحاب الهمم، 
متعدد المواهب واإلبداعات، فقد بصره في عمر الـ 
6 السنوات بعد أن الزمته اإلعاقة البصرية في العين 
فلم  دوماً،  بقلبه  يبصر  أنه  إال  الوالدة  منذ  اليمنى 
يشعر يوماً بأنه ضرير ألن نور اإليمان فضالً عن 
نور اإلرادة والتحدي والعزيمة شحذ همته ليعانق 

السحاب. 
يمتلك الغفلي العديد من المهارات اإلبداعية فهو 
كاتب وممثل مسرحي وناشط اجتماعي، تنقل من 
محطة ألخرى، بدءاً من إتقانه العمل على الحاسب 
اآللي والهواتف الذكية عبر طريقة »برايل«، مروراً 
مذاق  »للحياة  بعنوان  كتاب  وتأليف  الشعر  بكتابة 
ووطني  اجتماعي  طابع  ذات  قصائد  وله  آخر«، 
الفنانين  بعض  قبل  من  وإنشادها  تلحينها  تم 
النهام  وفرقة  النقبي«  »علي  مثل  والمنشدين 
اإلماراتية، وعلي بوبر. كما أنه يعشق التمثيل وله 
بطولتها  في  شارك  التي  المسرحيات  من  العديد 
القراصنة«،  »عودة  منها  مسرحيات  ثالث  منها 
ومسرحية »سفر العميان« التي نالت جائزة أفضل 
عرض مسرحي، وآخرها مسرحية النول من تأليف 
وإخراج أحمد يوسف، وتم عرضها في أحد مسارح 
في  أخيراً،  وشارك،  مسقط..  العمانية  العاصمة 
رمضان  في  عرض  الذي  المر«،  »الشهد  مسلسل 
هذه  مشاركته  وعن  المحلية،  القنوات  إحدى  على 
فيها  تمنيت  تغريدة  )تويتر(  عبر  »كتبت  يقول: 
التفاعل  ووجدت  السينما،  أو  الدراما  في  فرصة 
والرد السريع من الدكتور حبيب غلوم يعدني بأن 
أكون في مشروعه القادم، وحينها لم أتوقع أن أكون 

جزءاً من ملحمة »الشهد المر«.
إن النجاحات التي بدأت تطرق باب محمد الغفلي 
شاب  بجهود  جاءت  وإنما  الصدفة  وليدة  تكن  لم 
عزيمة، حيث  بذاته وصاحب  مؤمن  مجتهد طموح 
درجة  على  وحصوله  دراسته  إنهاء  من  تمكن 
جامعة  من  الجماهيري  االتصال  في  البكالوريوس 
في  العامة  العالقات  قسم  في  عمل  ثم  الشارقة، 
هيئة تنمية المجتمع في دبي، ويشغل حالياً وظيفة 
تنفيذي رئيسي ألصحاب الهمم في دائرة الشؤون 
الخيري في دبي، ورئيس لجنة  اإلسالمية والعمل 
اإلدارة  مجلس  وعضو  واإلعالم،  العامة  العالقات 
الغفلي  للمعاقين بصرياً. ويعتبر  اإلمارات  بجمعية 
الجمعية بيته الثاني يقضي فيها معظم وقته، فهناك 
تعلم كيف يعتمد على نفسه وكيف يحفزها، كيف 
من  تعلم  كما  النجاح،  نحو  خطواته  أولى  يخطو 
من  اثنين  بوجود  ويفتخر  هناك،  ورفاقه  زمالئه 

�إعد�د: خالد �لظنحاين

أن  جانب  إلى  الدكتوراه،  درجة  يحمالن  زمالئه 
على  خالله  من  تعرف  الذي  الباب  كانت  الجمعية 
تجربته  وعن  راشد.  ولده  له  أنجبت  التي  زوجته 
التواصل  مهارات  العمل  »منحني  يوضح:  العملية 
مع الشركاء اإلعالميين ومهارات الرصد اإلعالمي 
بإعداد  والمشاركة  الصحفية  للمؤتمرات  واإلعداد 

خطة قسم االتصال المؤسسي«.
الطموحات  الكثير من  إلى تحقيق  الغفلي  يتطلع 
والوصول  الدكتوراه  درجة  على  الحصول  فمنها 
إلى منصب رفيع، وهو يسعى ويواظب على تحقيق 
رسالة  إنهاء  بصدد  أنه  كما  الطموحين،  هذين 

الماجستير في تخصص »اإلدارة العامة«، ويخطط 
علمي  كتاب  في  وطباعته  المشروع  تحويل  إلى 
ليكون منهجاً بحثياً يستفيد منه الطالب والمهتمون. 
كما يعتبر القراءة هوايته المحببة وبوابته نحو عوالم 
المعرفة وتنمية الذات والتحليق في فضاءات ملهمة، 
ولديه هوايات أخرى مثل الشعر والتمثيل والكتابة، 
كما يفكر في كتابة رواية بوليسية غير أن األفكار لم 
تنضج بعد، لكنه يجد نفسه أقرب إلى تأليف رواية 
إنسانية تناقش موضوعات تالمس الحّس وتخاطب 
في  جميالً  وقعاً  وتترك  نبيلة  رسالة  تحمل  الفكر 

وجدان القارئ.

محمد الغفلي: 
أطمح بالحصول على الدكتوراه
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شخصيات

قيل عن هذا الرجل الكثير، بين مدح وذم، وإن 
مؤخراً  أكثر حيث وصفه  الذم  من  نصيبه  كان 
األمريكية  »نيويوركر«  مجلة  تحرير  رئيس 
المؤثرة بأنه من أسوأ الناس على أن يقال عنه 
بأنه كان قوة صالحة. نتحدث عن أشهر وزير 

خارجية أمريكي: هنري ألفريد كيسنجر.
ولد هنري باسم هاينس ألفريد كيسنجر )27 
ودبلوماسي،  أمريكي،  1923( هو سياسي  مايو 
منصب  شغل  جيوسياسي،  استشاري  وخبير 
ومستشار  المتحدة  الواليات  خارجية  وزير 
األمن القومي األمريكي في ظل حكومة الرؤساء 
الجئ  هو  فورد.  وجيرالد  نيكسون  ريتشارد 
عام  النازية  ألمانيا  عائلته من  يهودي هرب مع 
عام  في  القومي  األمن  مستشار  أصبح   ،1938
1969 ووزير الخارجية األمريكي في عام 1973. 
بسبب إجراءاته في التفاوض لوقف إطالق النار 
نوبل  جائزة  على  كيسنجر  حصل  فيتنام،  في 
للسالم عام 1973 في ظل ظروف مثيرة للجدل، 
حيث استقال عضوان من اللجنة احتجاجاً على 
ذلك. سعى كيسنجر الحقاً، من دون جدوى، إلى 

إعادة الجائزة بعد فشل وقف إطالق النار.
مارس الواقعية السياسية، حيث لعب كيسنجر 
للواليات  الخارجية  السياسة  في  بارزاً  دوراً 
هذه  خالل   .1977 و   1969 عامي  بين  المتحدة 
الدولي  االنفراج  سياسة  في  رائًدا  كان  الفترة، 
العالقات  افتتاح  السوفييتي، ونسق  االتحاد  مع 
الشعبية،  الصين  جمهورية  مع  األمريكية 
وانخرط في ما أصبح ُيعرف باسم دبلوماسية 
إلنهاء  األوسط  الشرق  في  المتنقل  الوسيط 
باريس  اتفاقيات  على  والتفاوض  أكتوبر،  حرب 
حرب  في  األمريكي  التدخل  وإنهاء  للسالم، 
مثيرة  بسياسات  أيضاً  كيسنجر  ارتبط  فيتنام. 
 1973 عام  المتحدة  الواليات  تورط  مثل  للجدل 
األخضر«  »الضوء  وإعطاء  تشيلي،  انقالب  في 
لحربهم  األرجنتين  في  العسكري  المجلس  إلى 
القذرة، ودعم الواليات المتحدة لباكستان خالل 
أسس  الحكومة،  تركه  بعد  بنغالديش.  حرب 
»كيسنجر اسوسيتس«، وهي شركة استشارات 
جيوسياسية دولية. كتب كيسنجر أكثر من اثني 
والعالقات  الدبلوماسي  التاريخ  في  كتاباً  عشر 

الدولية.
ال يزال كيسنجر )٩٦ عاماً( شخصية مثيرة 
األمريكية،  السياسة  في  واالستقطاب  للجدل 
حرب  مجرم  أنه  على  منهما  كل  أُدين  حيث 
مزعوم من قبل العديد من الصحفيين والناشطين 
السياسيين والمحامين العاملين في مجال حقوق 

ثعلب الدبلوماسية
 999 - خا�س
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وزيًرا  باعتباره  تبجيله  عن  فضالً  اإلنسان، 
للخارجية األمريكية ذا تأثير فعال من قبل العديد 
إلى  جنباً  البارزين.  الدولية  العالقات  علماء  من 
جنب مع جورج شولتز، هو واحد من اثنين فقط 
على  مازالوا  الذين  نيكسون  أعضاء حكومة  من 

قيد الحياة.

الحياة المبكرة والتعليم
كيسنجر  ألفريد  هينز  باسم  كيسنجر  ُولد 
لعائلة   1923 عام  في  ألمانيا  بافاريا،  في فورث، 
كيسنجر  لويس  والده  كان  األلمان.  اليهود  من 
والدته،  كانت  مدرًسا.  وعمل   ،)1982  -  1887(
من   ،)1998–1901( كيسنجر  )ستيرن(  بوال 
لدى  كان  منزل.  مدبرة  وكانت  لويترسهاوزن، 
كيسنجر  والتر  بالسن،  يصغره  أخ  كيسنجر 
)مواليد 1924(. اعتمدت كنية عائلة كيسنجر في 
على  لوب،  ماير  األكبر  جده  قبل  من   1817 عام 
كيسينغن.  باد  في  الطبية  بافاريا  حمامات  اسم 
القدم،  كرة  بلعب  كيسنجر  استمتع  شبابه،  في 
المفضل،  ناديه  في  الشباب  جناح  في  ولعب 
غرويتر فورت، الذي كان واحداً من أفضل األندية 
الوطنية في البالد في ذلك الوقت. في عام 1938، 
عندما كان كيسنجر يبلغ من العمر 15 عاماً، هرب 
النازي.  نتيجة لالضطهاد  عائلته  ألمانيا مع  من 
هاجرت عائلته لفترة قصيرة إلى لندن، إنجلترا، 
قبل وصوله إلى نيويورك في 5 سبتمبر. قضى 
منطقة  في  الثانوية  دراسته  سنوات  كيسنجر 
من  كجزء  العليا  مانهاتن  من  هايتس  واشنطن 
كانوا  الذين  األلمان  اليهود  المهاجرين  مجتمع 
من  الرغم  على  الوقت.  ذلك  في  هناك  يقيمون 
اندماج كيسنجر بسرعة في الثقافة األمريكية، إال 
أنه لم يفقد لهجته األلمانية الواضحة، وذلك بسبب 
خجله أثناء طفولته ما جعله يتردد في التحدث. 
واشنطن  جورج  مدرسة  في  األول  عامه  بعد 
الثانوية، بدأ في الذهاب إلى المدرسة ليالً وعمل 
بعد  النهار.  خالل  الحالقة  لفرش  مصنع  في 
مدينة  بكلية  كيسنجر  التحق  الثانوية،  المدرسة 
تفوق  المحاسبة.  قسم  في  ودرس  نيويورك، 
أكاديمياً كطالب بدوام جزئي، وواصل عمله بعد 
التحاقه بالجامعة. توقفت دراسته في أوائل عام 

1943، عندما ُجند في الجيش األمريكي. 

الخبرة العسكرية
خضع كيسنجر للتدريب األساسي في معسكر 
كروفت في سبارتانبرغ، في كاروالينا الجنوبية. 
أثناء وجوده في كاروالينا   ،1943 يونيو   19 في 
تجنس  عمره،  من  العشرين  في  وهو  الجنوبية، 
لدراسة  الجيش  أرسله  األمريكية.  بالجنسية 
الهندسة في كلية الفاييت، في بنسيلفانيا، ولكن 
أُلغي البرنامج، وُنقل كيسنجر إلى كتيبة المشاة 
84. هناك، تعرف على فريتز كرايمر، وهو زميل 
طالقة  إلى  أشار  ألمانيا  من  يهودي  مهاجر 
انضمامه  له  ونظم  وذكائه،  باأللمانية  كيسنجر 
في قسم فرع المخابرات الحربية. شهد كيسنجر 

قتاالً مع الفرقة، وتطوع في المهام االستخباراتية 
الخطرة أثناء معركة الثغرة. 

ُكلف  ألمانيا،  إلى  األمريكي  التقدم  أثناء 
بإدارة  عسكري،  مجرد  كان  الذي  كيسنجر، 
الناطقين  إلى نقص  مدينة كريفيلد، وُيعزى ذلك 
في  االستخبارات.  فريق  شعبة  في  باأللمانية 
أُعيد  إدارة مدنية. ثم  أيام أسس  غضون ثمانية 
تعيين كيسنجر في فيلق مكافحة التجسس، حيث 
أصبح عميالً خاصاً في فيلق مكافحة التجسس 
برتبة رقيب. ُكلف بإدارة فريق في هانوفر لتعقب 
له  ُمنحت  آخرين،  ومخربين  الغستابو  ضباط 
ميدالية النجمة البرونزية. في يونيو 1945، أصبح 
كيسنجر قائداً لمفرزة بنسهايم في فيلق مكافحة 
مع  هسن،  في  بيكشتراسة  بمنطقة  التجسس، 
مسؤولية اجتثاث النازية من المنطقة. على الرغم 
االعتقال،  من تمتعه بسلطة مطلقة والقدرة على 
حرص كيسنجر على تجنب االنتهاكات في وجه 

السكان المحليين على أيدي قيادته.
في عام 1946، أُعيد تكليف كيسنجر للتدريس في 
مدرسة االستخبارات في القيادة األوروبية في كامب 
كنغ، وبصفته موظًفا مدنيًا بعد انفصاله عن الجيش، 

استمر في عمله في هذا الدور الذي يقوم به.

مسيرته العلمية األكاديمية
البكالوريوس  على  كيسنجر  هنري  حصل 
جامعة  من  السياسية  العلوم  في  امتياز  بدرجة 
هارفارد في عام 1950، حيث كان يعيش في دار 
آدمز ودرس تحت إشراف ويليام ياندل إليوت. 
المرحلة  النهائي من  كانت أطروحته في الصف 
في  تأمالت  التاريخ:  معنى  بعنوان  الجامعية 
أطروحته  وتجاوزت  وكانت،  وتوينبي  شبينغلر 
الماجستير  درجة  على  حصل  صفحة.   400
عامي  في  هارفارد  جامعة  في  والدكتوراه 
1951 و1954، على التوالي. في عام 1952، بينما 
جامعة  في  عليا  دراسات  طالب  يزال  ال  كان 
مجلس  لمدير  مستشار  منصب  شغل  هارفارد، 

االستراتيجيات النفسية.
السالم،  للدكتوراه  أطروحته  عنوان  كان 
والشرعية، والتوازن )دراسة عن حنكة سياسة 

الدكتوراه،  أطروحة  في  ومترنيش(.  كاسيريلي 
قدم كيسنجر أوالً مفهوم »الشرعية«، الذي عرفه 
على أنه: »ال يجب الخلط بين الشرعية المستخدمة 
هنا مع العدالة. هذا ال يعني أكثر من مجرد اتفاق 
وحول  العملية  الترتيبات  طبيعة  حول  دولي 
األهداف واألساليب السياسة الخارجية المسموح 
بها«.يعد النظام الدولي الذي تقبله جميع القوى 
الدولي  النظام  أن  حين  في  »شرعياً«  الكبرى 
الذي ال تقبله إحدى القوى العظمى أو أكثر يعد 
»ثورياً« وبالتالي فهو خطير. وهكذا، بعد مؤتمر 
فيينا في عام 1815، وافق زعماء بريطانيا وفرنسا 
في  التعاون  على  وروسيا  وبروسيا  والنمسا 
للحفاظ على السالم، كان هذا  الوفاق األوروبي 
النظام الدولي من وجهة نظر كيسنجر »شرعياً« 
ألنه ُقبل من ِقبل قادة الدول الخمس الكبرى في 
اعتبر  كيسنجر  أن  بالذكر  الجدير  من  أوروبا. 
نهجه في السياسة الخارجية تجاه الدبلوماسية 
أمراً مسلماً به طالما أن صناع القرار في الدول 
الكبرى كانوا على استعداد لقبول النظام الدولي، 
لذلك يعد هذا النظام »شرعيًا« مع رفض مسائل 
الرأي العام واألخالق باعتبارها ال صلة لها في 

الموضوع.
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د. �سمر ال�سام�سي

عناق 
الفكرة

ما أعجب هذا العصر الذي نعيشه شعرنا فيه بالغربة والوحدة، ليس فقد لحاجيات المعيشة، قدر 
فقداننا الحترام الكلمة التي من شأنها التعبير عن مكنون قلوبنا، قيل أما تدري ما الكلمة، مفتاح الجنة 
في كلمة ودخول النار في كلمة وقضاء الله هو كلمة، الكلمة لو تعرف حرمة زاد مذكور، الكلمة نور 
وبعض الكلمات قبور، بعض الكلمات قالع يعتصم بها النُبُل البشري، الكلمة فرقان ما بين نبي وبغي، 
بالكلمة تنكشف الغمة، الكلمة نور دليل تتبعه األمة، عيسى ما كان سوى كلمة، أضاء الدنيا بالكلمة 
وعلمها للصيادين فصاروا يهدون العالم، الكلمة زلزلة الظالم، الكلمة حصن الحرية، إن الكلمة مسؤولية، 

إن الرجل هو الكلمة، شرف الرجل هو الكلمة، شرف الله هو الكلمة.
منذ أيام ودعنا شهر رمضان.. شهر الرحمة شهر الخير والبركات، وعاصر تلك األيام التي يطحن 
فيه الوباء كبد العالم وحبس األحمر واألصفر واألسود من البشر ولم يفرق، أين الرواسي فوق أمواج 
البحار والمحيطات أين المحلقات في السماء وفوق طيات السحاب، أين الدبيب على حصوات التراب، 
أين اإلنسان المتعجرف الذي كان قبل الوباء يسير خيالء، أصاب الخوف قلوبنا وسكن الهلع صدورنا، 
وصرنا بين مطرقة اإلصابة وسندان الخوف من الموت، وما الموت سوى كلمة، وما الخوف سوى 

كلمة، وما الرحمة سوى كلمة.
في بعض البلدان الحظنا بعض أفواه الجهالء تصدر كلمة، مصاب من الوباء ال يدفن في مقابرنا، 
فبئست تلك الكلمة، عندما ضرب الله مثالً عن عجز اإلنسان في مواراة جسد أخيه اإلنسان بعث غرابين 
تشاجرا فقتل أحدهما اآلخر وحفر له حفرة وواراه التراب ودفنه، فبكلمة للغراب علم اإلنسان دفن 
الموتى، ومنذ اسابيع منعت طبيبة أصيبت في الوباء من أهل بلدها أن تدفن في مقابرهم ما هي إال 
كلمة، وفي بلد آخر استقبل أهلها أحد المصابين بعد شفائه بالورود والتهليل وكأنه قائد فاتح أيضاً 

بكلمة، فالكلمة حياة وقصور أو موت وقبور.
يا هذا كم قتلت قلوباً ومشاعر بكلمة، أما تدري ما هي الكلمة، ليست حروفاً ولكن طعنات بحدات 
السيوف، أو قلماً يخط دروساً أو يرسم طريقاً وتجعل من قائلها تاجاً تحمله الرؤوس، الكلمة وعد، 

والوعد قانون ودستور، بل ناموس كاألديان قد تحيي إنساناً وتميت بالداً، فهذه هي الكلمة.

الكلمة
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ِبَياْض اْلَوجه

قالوا..

بحور القوافي
إشراف: خالد الظنحاني

k.dhanhani@yahoo.com

الشعر ذاكرة الشاعر، يختزن فيه بعضاً من رؤاه التي عاشها، 
ليس بالضرورة أن تكون كل قصيدة معبرة عن لحظة عاشها، 
لكن الشعر في مجمله وعي باطن يختزنه الالوعي حول تجارب 
الشعري،  عالمي  من  المكان جزءاً  يمثل  به،  يفيض  ثم  الشاعر 
المكان  أو  والصبا  بالطفولة  المرتبط  الحقيقي  المكان  سواء 
أو  أيامنا وتفاصيل ما عشناه  المرتبط بمن عشنا معهم أجمل 

المكان الخيالي الذي يبحث فيه الشاعر عن عالمه المثالي.

شعر: فهد غراب املّري

ْبــَخــْيــر أُقـــــــْول  َحـــــاِلـــــْك..  ِوْشـــــلَـــــْون  ِلـــــْي  َقــــــاْل  إَذا 

ـــأِْثـــْيـــر ــْن الـــتَّ ــ ــْي ِغـــَيـــاِبـــْه ِمـ ــ ــْي ِفـ ــ ــَرى ِلـ ــ ــ ــا َج ــ ــى َم ــَسـ َعـ

ــاْن ْيـــِســـْيـــر ــ ــ َم ــزِّ ــ ــ ــّن ال ــ ــَك ــ ــى ِنـــــْنـــــَدْم ل ــ ــَض ــ ــا ِم ــ ــى َمـ ــ ــلَ ــ َع

ــْغــِيــْيــر ِتــــــــُدْوم امْلَــــــَبــــــاِدْي َفــــــْوق َمــــا َنـــاْشـــَهـــا الــتَّ

ــر ــْيـ ـ ــسَّ ــــَطــــى ِوالـ ــّث اْلِ ــ ــِح ــ ْنـــَيـــا ِن ــْة الـــدِّ ــ ــْدَمـ ــ ــى َصـ ــلَـ َعـ

ــْه.. ِعــــَســــاْه ْيــِطــْيــر ــ ـ ــلِّ ــ ــر َخـ ــْيـ ــِطـ ــْيـ ــال َبـ ــ ــَغ ــ َمـــــــــاَداْم اْل

ـــْقـــِدْيـــر الـــتَّ ِو  ـــْيـــب  الـــطِّ ِو  اْلــــَوْجــــه  ــاْض  ــ ــَي ــ ِب ِخـــَذْيـــَنـــا 

ـــْقـــِصـــْيـــر ــا ِمــــــْن الـــتَّ ــ ــنَّ ــ ــا َشــــــّي ِم ــ ــا َجـ ــ إَلــــــى َصـــــــاْر َمـ

ــا..! ــ ــ ــنَّ ــ ــ ِم َواَنـــــــــــا  ِمــــــّنــــــا..  ــــــْيــــــر  اْلَ اّن  َوالــــــلّــــــه  َواَنـــــــــــا 

ــــلْــــَنــــا ــــمَّ ـــــْف ِمـــــــــْن ْذُنــــــــــــــْوب اْلــــــِعــــــِمــــــْر َمـــــــا َتَ ِيـــــَخـــــفِّ

ــا ــ ــنَّ ــ ِش َمـــــــا  امْلِـــــــــَقـــــــــاِدْيـــــــــر...  ْوِجـــــــْيـــــــه  َشـــــــاَنـــــــْت  ِواَذا 

ْلـــــَنـــــا ـــــوَّ ْل ِظــــــــــــــُرْوف امْلِـــــــْجـــــــَتـــــــَمـــــــْع.. َمـــــــا َتَ ــــــــــــــوِّ َتَ

ــا ــ ــنَّ ــ ِك َكـــــَمـــــا  امْلِــــــــــــَبــــــــــــاِدْي..  ُرْوس  َعـــــلَـــــى  ــى  ــ ــ ــَق ــ ــ ــْب ــ ــ ْوِن

ـــــــا..! ـــــــنَّ ــْة اْلِ ــ ــَشـ ــ ــْقـ ــ ْوَبــــــْعــــــض اْلـــــَغـــــال ِعـــــْمـــــره ِمـــــِثـــــْل َنـ

ِزْلــــــَنــــــا ْوال  ــه  ــ ــ ــالث ــ ــ ــثَّ ــ ــ ال َجــــــْمــــــع  َعــــــلَــــــى  َتـــــَعـــــْبـــــَنـــــا 

ـــــلْـــــَنـــــا ـــــمَّ َعــــــلَــــــى َقــــــــــّد َمــــــــا ِنـــــــــْقـــــــــَدْر َتـــــــــَراَنـــــــــا ِتَ

أحمد محمد عبيد
 شاعر وباحث إماراتي
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شعر: حنني عمر ـ اجلزائر متاهاِت الّسماْء

لل�ساعرات فقط:

شعر: سيف السعدي

رحلة الشمس

تهّشم بين أصابعي
لما لمسُت أصابعه

ثم انتهى في غيمٍة بعَض المطْر
ومضى يطوُف على صحارى النائحاِت

كالمشتهي...
موتاً بال موِت

مضى...
ما الَح يوماً في حدائقنا الرطيبة

ما حنَّ للعطر المبلل بالحلْم
ما هزُه عزف القصائد في الهوى

وال اقترْب

وال التهْب
وال انكوى

لكنه...تهشم بين أصابعي
لملمتُه...

الحقُت تحليَق الغبارِ 
الى متاهاِت الّسماْء

ونفضُت عني ما تبقى من هواُه
فلم يزد إال التصاقاً في دمي

والّظُل...
الهثاً في الشمس يطلُب ظلَُّه

قد فرَّ من الظل في سئم  ويأسِ 
تهشم بين أصابعي:

ماذا أقوُل...

للمحطم ِ ...
مركباً فوق الصخور ِ على الخليجْ 

ماذا تبقى من سديم األرضِ 
أرويه لآلتيَن في سفر الفضاءْ 

أ أقرأ للتوحِد آيةً 
حزني   َ ...ترانيم  وللغبار  

الصامتْه؟
أم أرسُم الوقت  المضاع بال مدى

بين التردِد والقرار ْ؟؟؟
ماذا أقول للمهشم في يدي

وأنا...
هباٌء في يديه  ولم أُبْح!!!

ــــــاْس ـــــــْك َمــــــــــْع الــــــنَّ ــْر َخـــــــلِّ ــ ــ ــِمـ ــ ــ ــِعـ ــ ــ ُطـــــــــــْول اْلـ

ــــــــاْس ِنــــــــْبــــــــَراْس ِمــــــــــْن َعــــــــــــاْش َبــــــــــنيْ الــــــــنَّ

ـــــــاْس َجـــــــــــــْرح اْلــــــــَكــــــــَرامــــــــه َجـــــــــــــْرح َحـــــــسَّ

ِبــــــــــاالْوَنــــــــــاْس ـــــــــاِمـــــــــْك  ايَّ َطــــــــاَبــــــــْت  إِْن 

ـــــــاْس الـــــــسَّ ــــــــْد  َجــــــــيِّ إاِلَّ  ِتـــــــْصـــــــَحـــــــْب  ال 

ــــــــْه ِلـــــــــِدْهـــــــــن اْلــــــــــُعــــــــــْود ِنــــــْســــــَنــــــاْس َكــــــــنِّ

االْنــــــــَفــــــــاْس ِو  ِذْعــــــــــَذاعــــــــــه  َنــــــــــــْود  ِفــــــــــْي 

ـــــْمـــــس ـــــــَيـــــــا ِفـــــــــــــْي ِرْحـــــــــــلَـــــــــــْة الـــــشَّ ِمــــــــْثــــــــل الـــــــضِّ

ْمـــــــس ِيــــــلْــــــَقــــــى اْلــــــــــــَبــــــــــــِدْر ِفــــــــــــْي َعـــــــْتـــــــَمـــــــْة الـــــــرَّ

ـــــْمـــــس ِعــــــــْنــــــــد اْلـــــــــــــَعـــــــــــــَرْب َمــــــــــا ِيــــــــْقــــــــَهــــــــْر الـــــلَّ

إْحـــــــــــِســـــــــــْب ِحـــــــــــَســـــــــــاْب اْلـــــــــــَغـــــــــــّد ِمـــــــــــــْن أْمــــــــس

َعــــــْمــــــس َمـــــــــــــْن  الـــــــــــــزِّ َرّد  َلـــــــــــى  ِيـــــــْنـــــــَفـــــــْعـــــــك 

َهــــــْمــــــس َهــــــــــــْر  الــــــــــــزَّ ْعـــــــــــُطـــــــــــْور  ِمــــــــــــــْن  ِواالَّ 

ـــــــْمـــــــس ِّ ِفــــــــــــْي اْلَ َيـــــــــــْســـــــــــِرْي ِنـــــــِســـــــْيـــــــم اْلـــــــــــــــــن
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بحور القوافيبحور القوافي

أدب عالمي 

إرنستو كاردينال
ولد شاعر نيكاراجوا األكبر والثوري إرنستو كاردينال في جرانادا »غرناطة« 
بنيكاراجوا عام 1925م ودرس في ليون وماناجوا ومدينة المكسيك ونيويورك 
بالواليات المتحدة، وقد اعتنق الهوت التحرير وشارك في الثورة الساندينية التي 
أناستاسيو سوموزا االستبدادي، وتولى  بنظام  اإلطاحة  1979 في  نجحت عام 
وزارة الثقافة في أول حكومة ساندينية. ولكن مواقفه الخاصة بالهوت التحرير، 
أثارت غضب بابا الفاتيكان يوحنا بولس الثاني، في ذلك الوقت، حتى إنه نهر 
عام  زيارة رسمية  في  لدى وصوله  ماناغوا  على مدرج مطار  علنا،  كاردينال، 
1983. ورفض البابا البولندي يومها مباركة الكاهن الذي ركع أمامه وطلب منه 
أن »يتصالح مع كنيسته أوالًً«. ولكن الكاهن استمر في منصبه السياسي، فقرر 
يوحنا بولس الثاني، بعد عامين، تعليق مهامه الكهنوتية ورفع البابا فرنسيس 
بنفسه  نأى  قد  كاردينال  إرنستو  وكان   .2019 فبراير  في شباط/  القرار  هذا 
عن دانيال أورتيغا وغادر الجبهة الساندينية في عام 1994.خط الشاعر تجربة 
أدبية خارجة عن المألوف قدم خاللها العديد من الدواوين الشعرية منها »ساعة 
»إنجيل  وديوان  أخرى«  وقصائد  مونرو  مارلين  أجل  من  و»صالة  الصفر« 
الذي كتبه ضمن جماعة مسيحية شهيرة تضم صيادي أسماك  سولنتينامي« 
وفنانين أسسها على جزر سولنتينامي في وسط بحيرة كوسيبول، كما تشمل 
أعمال كاردينال: جوامع الكلم 1971، جيشيماني 1965، صالة إلي مارلين مونرو 
1966، زامير 1969، الحب في الحياة 1970، تحية إلي الهنود األمريكيين 1974، وفي 
كوبا 1974. ونال الشاعر العديد من الجوائز وأهمها جائزة الملكة صوفيا للشعر 
اإليبروأميركي في دورتها الـ21، وهي الجائزة التي توج بها شعراء مهمون مثل 
نيكانور بارا، أنطونيو غامونيدا، خوان جلمان، خوسيه إميليو بتشيكو، خوسيه 
هيرو، ألفارو متيس، وغيرهم من أبرز األصوات الشعرية الالتينية المؤثرة على 
شعريات العالم. وقف الشاعر، الذي وافته المنية يوم األحد 1 مارس 2020 عن 
95 عاماً، بصالبة ضد التوحش الرأسمالي والتشوهات التي أصابت البشرية في 
االفتراضية  المال والشهرة والصور  التي ال يعنيها سوى  الحديثة  المجتمعات 
التي ال تعكس الحقيقة. وتعتبر قصيدته المهداة إلى مارلين مونرو أبرز مثال على 
ذلك، حيث كانت الممثلة األمريكية رمًزا للصناعة السينمائية وألمريكا الليبرالية، 
كما يتم الترويج لها، بينما ما هو خفي هو آالم عميقة واستغالل وتزييف. يقول 

كاردينال في مطلع القصيدة التي ترجمتها الشاعرة غدير أبوسنينة:

إلهي
تقبّل هذه السيدة المعروفة باسم مارلين مونرو في كل بقاع األرض

على الرغم من أّن هذا ليس اسمها
أنت وحدك من يعرف اسمها الحقيقي، اسم اليتيمة المغتصبة في سن التاسعة، 

وخادمة المتجر الّصغيرة ذات الستة عشر ربيعا، حيث أرادت أن تقتل نفسها
ها هي اآلن بين يديك

من دون مكياج
من دون وكيلها الصحفي

أو تواقيع للذكرى
فقط كرائدة فضاء في ليلك الفسيح.

على ذَمة »التايمز«، كانت قد حلمت في طفولتها
أنها تقف عارية في كنيسة

أمام حشد من النّاس الساجدين
كان عليها أن تسير على أصابع قدميها كي ال تدوس رؤوسهم.

أنت تعرف أحالمنا أفضل مما يعرفها علماء النفس
كنيسٌة، بيٌت، كهف

هي أمان الرحم األمومي
وتعني أيضا أكثر من ذلك..

الكنيسة هي المعجبون، هذا واضح
عجينُة الرؤوس في العتمة تحت خيِط الضوء.

أعالم عربية

فاروق جويدة

انتقل في  ُولد الشاعر فاروق جويدة بمحافظة كفر الشيخ في مصر عام 1946 ثم 
طفولته للعيش بالبحيرة، حتى دخل كلية اآلداب قسم الصحافة وتخرج فيها وهو في 
الثانية والعشرين من عمره، وبدأ شغفه بالشعر منذ عرف قصة الشاعر ابن زيدون أشهر 
شعراء العصر األندلسى وقصته مع الشاعرة والدة بنت الُمستكفى التى انتهت بالفراق، 
بعد أن أحبها ابن زيدون كثيراً وكتب فيها العديد من القصائد الرومانسية التى جذبت 

الحس الشعرى عند الشاعر فاروق جويدة وأثاره لكتابة الكثير بها.
بدأ جويدة حياته العملية محرراً صحفياً بمؤسسة األهرام، والتى ال يزال يعمل بها 
حتى يومنا هذا رافضاً االنتقال إلى أي مكان أو عمل آخر وحتى رافضاً للمناصب الكبرى 
والوزارية عرفاناً بجميل هذه المؤسسة، وأنها أعطته الفرصة وفتحت له الطريق منذ 
بداية حياته المهنية، فبالرغم من أنه قدم الكثير لها ولكنه ال يزال ُمقدراً له بعدم االبتعاد 

عنه.
تحرير  سكرتير  ثم  االقتصادي،  بالقسم  الصحفية«  »جويدة  كتابات  أولى  جاءت 
بالمؤسسة نفسها، حتى أصبح رئيس القسم الثقافى بها منذ كان في الثالثينيات من 
عمره، ولكنه إلى جانب ذلك أبدع في مجموعة من المسرحيات وهي الوزير العاشق، 

ودماء على ستار الكعبة، والخديوي.
ديوان  بينها  يأتى من  الشعرية،  والدواوين  القصائد  العديد من  فاروق جويدة  ألف 
»حبيبتي ال ترحلي، وديوان »دائماً أنت بقلبي«، وديوان »ألني أحبك«، وديوان »آخر ليالي 
الحلم«، و»شباب في الزمن الخطأ«، وغنى له العديد من مطربي الوطن العربي يأتي من 

بينهم المطرب العراقي كاظم الساهر.
ُترجمت أعمال »جويدة« إلى العديد من اللغات، يأتي على رأسها اإلنجليزية، والفرنسية، 
والصينية، ولبراعة أعماله أخذها طالب الدراسات الُعليا لدراستها والحصول على رسائل 
الماجستير والدكتوراة بها، هذا باإلضافة إلى وضع بعض قصائده في المناهج الدراسية 

لطالب الجامعات والمدارس.
جويدة شاعر أبدع مجموعة من أروع القصائد في الرومانسية، فلم تكن تلك األشعار 
تقصد الحبيبة فقط، ولكن حب الوطن كان يغمر كلماته عنه، ورغم أن بدايته في الكتابة 
كانت بالمجال الصحفي، إال أنه أثبت مكانة كبيرة في مصر والعالم العربي كله في مجال 

الشعر والكتابة المسرحية.

من قصيدة »عيناك أرض ال تخون«
ومضيُت أبحُث عن عيوِنِك 

خلَف قضبان الحياْه 
وتعربُد األحزان في صدري 
ضياعاً لسُت أعرُف منتهاه 

وتذوُب في ليل العواصِف مهجتي 
ويظل ما عندي 

سجيناً في الشفاه 
واألرُض تخنُق صوَت أقدامي 
فيصرُخ ُجرُحها تحت الرماْل 

وجدائل األحالم تزحف 
خلف موج الليل 

بحاراً تصارعه الجبال 
والشوق لؤلؤٌة تعانق صمَت أيامي 

ويسقط ضوؤها 
خلف الظالْل 

عيناك بحر النوِر 
يحملني إلى 

زمٍن نقي القلِب .. 
مجنون الخيال 
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 �أمثال �صعبية:

ايقط خيط وخيط 
يقال هذا المثل لإلنسان الذي في غير وعيه أو عندما يتكلم ال يحسن 
التعبير أو يخطئ فيما يريد أن يوصل إلى غيره من معنى ويتخبط في 

الكالم.. ويقط خيط وخيط أي كالم غير مرتب وليس له معنى.

ابعد عن الشر وغني له
الشر.. هو الشيء الخطر واالبتعاد عن الخطر غنيمة، ويقال هذا المثل 
للنصح بين إنسان وأما معنى غني له.. فتعني الرحلة وهدوء البال، وكما 

ذكرت االبتعاد عن الشر غنيمة.. وابعد عن الشر وغنيله.

كلمة ومعنى:

طلمس
قال راشد الخضر:

قلبي بطلماس من الود
            ما هوب طلماس من كتاب

وإن مت كتبوا في الشواهد
            هذا قبر عاشق ومصطاب

يقول في البيت األول إن قلبه تحت تأثير سحر من الحب وليس سحر 
السحر أسود كالليل، وهذا وجه  أي  فالطلماس  السحر،  أهل  من كتب 
الظلمة،  الشديدة  الليلة  أي  الفصيح،  كلمة طلماس ومعناها  بين  الشبه 

فلقد جاء في اللسان:
الشديدة.  الليلة  والطرمساء:  والطلمساء  كطرمساء،  طلمساء  ليلة 
والطلمساء: الرقيق من السحاب، وقال أبو خيرة: هو الطرمساء، بالراء، 

وقيل: الطلمساء األرض التي ليس بها منار وال علم، وقال المرار:
لقد تعسفت الفالة الطلمسا

         يسير فيها القوم خمسا أملسا
وطرمس الرجل إذا قطب وجهه، وكذلك طلمس وطلسم.

 كنايات مالحية:
»شراع وهوا«

بالهواء  يمتلئ  سوف  الشراع  فإن  مواتية  الهواء  تيارات  كانت  إذا 
وسوف تبحر السفينة بعيداً إلى عرض البحر، وقد أورد الصباغ، كنية 
الظروف  أن  للداللة على  المثل  يقال هذا  هي: )ماي وهوا(، وأضاف: 
مناسبة ومواتية، أي حينما تكون الريح مع المركب، فإن سرعته تزيد 

ثم أردف الكنية : شراع وهوا.

»فالن شعري«
يتميز سمك الشعري بصعوبة اصطياده وخاصة بالسنارة، والسيما 
إذا مر بتجربة سابقة وقد أفلت  أن الشعري شديد الحذر وخصوصاً 
من السنارة، وقد وصف الشعري من قبل العامة بأنه يستشعر بالخطر، 
فعندما نطلق على فالن إنه شعري فنحن نقصد أنه كسمكة الشعري 
ذكية أريبة ال يمكن صيدها إال بشق األنفس، وهناك جماعة من الناس 
الحواس ما يستشعرون  الذكاء والنباهة... فلهم من  الله صفة  وهبها 
بها الخطر من بعيد بالضبط كقرون االستشعار التي وهبها الله لسمكة 

الشعري.

مفردات تراثية

ـ خذ وخل من فالن
ـ الداس: أداة تستعمل في قطع النخيل. 

ـ المخرافة: وعاء مصنوع من السعف لجمع البلح أو الرطب. 
ـ اليونية / الخيشه: كيس لحمل األغراض.

هب ريح
مســبار األمــل هــو إنجــاز ميثــل نقطــة تحــول للعاملــن العــريب واإلســامي يف مجــال 
ــه أن نرســل رســالة  ــل هدف ــاً فقــط... ب ــه علمي ــخ مل يكــن هدف الفضــاء... الوصــول للمري
للجيــل الجديــد يف عاملنــا العــريب بأننــا قــادرون.. وبــأن ال يشء مســتحيل.. وبــأن قــوة األمــل 

ــن األرض والســاء. ــر املســافة ب تخت

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب »رعاه الله«.
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العقل  »إبداعات  بأنها  الفكرية  الملكية  تعرف 
اإلنساني، مثل االختراعات, واألعمال األدبية والفنية, 
مجال  في  المستخدمة  واالبتكارات  والتصاميم, 

التجارة بما فيها من رموز وأسماء وصور«.
فئات:  إلى ثالث  الفكرية عموماً  الملكية  وتنقسم 
وحقوق  واالختراعات،  لالبتكارات  االختراع  براءات 
التجارية  والعالمات  والفنية،  األدبية  لألعمال  النشر 

للشعارات واألسماء التجارية.
يكون  أن  جوهرها،  في  الفكرية،  الملكية  وتعني 
األعمال  ورجال  والمبدعين  المخترعين  بمقدور 
ملكية أفكارهم وأن يكون لديهم الحق الحصري في 

استخدامها الكتساب المال نتيجة جهدهم وعملهم.
ومن دون حماية فّعالة للملكية الفكرية، ال يوجد 
النوايا السيئة من سرقة التصميمات  ما يمنع ذوي 

أو االختراعات أو البرمجيات أو األسرار التجارية.
فكيف يمكن حماية الملكية الفكرية؟

معاناة مستمرة
والفنان  الموسيقي  بالمؤلف  التقت   »  999«
هي  الفكرية  الملكية  أن  رأى  والذي  شمه«،  »نصير 

حتقيق: حممد قا�صم �ل�صا�س - ت�صوير: م�صطفى عذ�ب

من  الناس  حقوق  لحفظ  للشعوب  حضاري  نتاج 
كل االختصاصات، بما فيها الفكرة في بنك األفكار، 
أسطوانات  ولدّي  موسيقياً،  مؤلفاً  »كوني  قائالً: 
ومؤلفات وكتب موسيقية كثيرة، قمت بتسجيلها في 
جمعية المؤلفين في باريس »الساسيم«، وهي أعلى 
منظومة لحماية الملكية الفكرية في العالم، حيث تعد 
فرنسا من الدول األولى التي تبنت هذا الموضوع، 
فيهم  بما  المبدعين ككل،  لحماية حقوق  منها  سعياً 
الفنان، من خالل حماية حقوق ملكية أعماله الفنية، 
من بث وعرض أو نسخ أو تداول. وهذا بمثابة عرف 
يعيش منه الفنان، حيث يستطيع من خالله أن يتفرغ 
لعمله، وينتج المزيد من أعماله، ويعد بمنزلة ضمان 
حيث  مستقبالً،  والمادية  المعنوية  لحقوقه  حقيقي 

تكون حقوقه من خاللها مصانة. 
جمعية  في  أعمالي  سجلت  »كما  وأضاف: 
المؤلفين في روما، وسعيت من خالل ذلك لحماية 
أننا  خاصة  الفنية،  ألعمالي  الفكرية  الملكية  حقوق 
إلى وقت  بالعمر، حيث سنصل  كفنانين محكومون 
معين نتوقف فيه عن العمل، إضافة إلى أن الظروف 
المعيشية التي نعيشها في بلداننا العربية، أصبحت 

أي  لدينا  اليوجد  تعلم  وكما  وشاقة،  علينا  ضاغطة 
الورثة  يزال حق  أو شيخوخة، وال  تقاعدي  ضمان 

في أعمالنا من بعدنا غير مصان«. 
وتابع: أضف إلى ذلك عدم وجود نقابات مهنية 
وهي  وفاشلة،  هشة  بمعظمها  تجدها  حيث  تحمينا، 
بحد ذاتها تحتاج إلى دعم، وهذا األمر ليس له عالقة 
بالنقيب، إنما بالمنظومة ككل، حيث تجد غياباً شبه 
الحقوق  مسألة ضمان  تحكم  التي  للمنظومة  كامل 
فيها  توجد  -كلها  العربي  وطننا  في  عام  بشكل 
الملكية  حقوق  حماية  بمسألة  بالك  فما  مشكلة- 
الفكرية، وعدم سن قوانين لذلك، وتطبيقها ودعمها 

من قبل الدولة. 
وال نزال نعاني في وطننا العربي من هذه المشكلة 
ليست  العربي  الفنان  حياة  تجد  ولذلك  اآلن.  لغاية 
الغربي  بالفنان  دفع  ما  وهذا  الغرب،  في  كأقرانه 
للتفرد واالبداع، وجعل الفنان العربي يتراجع، حيث 
تجده يركض وراء من يدعمه من جهات ومؤسسات 
بمعظمها  والتي  إنتاج،  وشركات  وخاصة  حكومية 
من  األكبر  الحصة  وأكلت  الجانب،  هذا  استغلت 
للفنان.  بالفتات  ورمت  الفنية،  والعائدات  األتعاب 

في مهب الريح
املبدعون العرب يعانون من غياب حقوق امللكية الفكرية
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الفكرية في  كامل حقوقنا  نأخذ  أقولها وبكل أسف 
الخارج فقط«.

الملكية  حقوق  لحماية  المتبعة  الطرق  وحول 
الفكرية، أوضح »شمه«: »جرت العادة في المسارح 
الخاصة  االستمارة  أمأل  أن  العالمية،  والحفالت 
بالحفل الذي سأحييه، قبل البدء فيه، وذلك من خالل 
تدوين البرنامج الفني الذي سأقدمه، ومن خالل ذكر 
بالتوقيع  وأقوم  ونوطها،  الموسيقية  القطع  أسماء 
بغية  »الساسيم«  إلى  إرسالها  ليتم  االستمارة  على 
الحصول على الحقوق المتوجبة نتيجة ذلك. وطبعاً 
هذه المسألة تحتاج لمتابعة مستمرة ودائمة من قبل 
قد  الفنانين  من  كثيراً  أن  تجد  حيث  الفنان،  إدارة 
أضاعوا على أنفسهم وعلى أبنائهم الحقوق، خاصة 
أن »الساسيم« ال يعود ألكثر من ثالث سنوات نحو 
تطبيق  يتم  نشاهد كيف  اليوم  أصبحنا  كما  الوراء. 
الموسيقية  المتاجر  على  الفكرية  الحماية  موضوع 
وكذلك  يوتيوب،  موقع  فيها  بما  كافة  اإللكترونية 
يتم  التواصل االجتماعي، حيث  الحال على منصات 
حذف او حجب أي فيديو ال تتوافر فيه حقوق الملكية 
إيجابي  أمرٌ  وهذا  المنصة،  على  لعرضه  التنازل  أو 

بكل تأكيد«.

مطلوب توعية
وعن الحلول التي يجب اتباعها في وطننا العربي 

لضمان حماية حقوق الملكية الفكرية، أجاب »شمه«: 
»التوعية في هذا الشق هي األساس، وذلك عبر إيجاد 
للمساهمة  جداً  قصيرة  وإذاعية  تلفزيونية  برامج 
في ذلك، وإيجاد مواقع إلكترونية مختصة لتسجيل 
وجدولة النتاج الفكري والفني. علماً أنه يوجد لدينا 
للتفعيل،  يحتاج  ولكن  للموسيقى،  العربي  المجمع 
خاصة أنه كان من الممكن أن يكون دوره عظيماً في 
خدمة الموسيقيين في حال تفعيله، إلى جانب تفعيل 
كافة مراكز حماية الحقوق الملكية الفكرية بما فيها 
الكفاية، في كل من مصر والعراق وسورية وسواها 
من  ذلك  إقرار  خالل  من  وذلك  العربية،  الدول  من 
قبل الدولة لتأمين شريحة واسعة من المجتمع، عبر 
سن قوانين بغية ذلك وتطبيقها، وتجعل منها برنامج 
عمل فعال، ما ينعكس ذلك إيجابياً على وضع المبدع 
العربي بشكٍل خاص، وعلى الدول بشكٍل عام. وقتها 
تأكد أنه في حال توافرت األرضية الصحيحة والمناخ 
المناسب، المقرونين بالعمل الحثيث، سينقلب الوضع 
مئة وثمانين درجة في صالح سمعة دولنا وشعوبنا 
العربية، ونتاجنا اإلبداعي، وفي قيمة المبدع والفنان 

العربي ومكانته على حد سواء«.

أساس التنمية
كما التقت »999« الدكتور طالل أبو غزالة، مؤسس 
والذي  الدولية،  غزالة  أبو  مجموعة  ورئيس  ومالك 

الفكرية هو  الملكية  أن موضوع حماية حقوق  رأى 
قائالً:  المجاالت،  بكافة  التنمية  تحقيق  في  األساس 
»إن المجتمعات والدول التي تراعي وتشّرع قوانين 
اإلبداع  بيئة  تشجع  الفكرية  الملكية  حقوق  لحماية 
نطور  فإننا  ولذلك  األعمال.  ومجتمع  الشباب  لدى 
أعمالنا ونزيد من انتشارنا حول العالم لنسهم بدورنا 
بهذا المجال، بحيث إننا أصبحنا الشركة األولى في 

العالم لحماية حقوق الملكية الفكرية«.
حقوق  تحمي  التي  التشريعات  »إن  وأضاف: 
اإلبداع  على  المبدعين  تشجع  الفكرية  الملكية 
واالختراع بحيث يكونون مطمئنين أن هنالك منظومة 
من  واختراعاتهم وسيكون  ابتكاراتهم  تحمي  كاملة 
المجزي لهم االستمرار بالتطوير واالختراع. وعندها 
مصلحة  المصنّعة  أو  التقنية  للشركات  سيكون 
من  واالبتكارات  االختراعات  هذه  من  باالستفادة 
خالل تراخيص أو شراء هذه الحقوق من أصحابها. 
ومصانة  محفوظة  تكون  أن  يجب  الحقوق  وهذه 

للوصول لمجتمع أو بيئة منتجة ومبدعة«.
أبو غزالة تحدث عن تجربة مؤسسته الخاصة في 
بالعمل في هذا  بدأت  الفكرية، والذي  الملكية  مجال 
»بدأنا بداية متواضعة،  الشق منذ عام 1972، قائالً: 
اآلن  أصبحنا  وتعالى  سبحانه  الله  وبحمد  ولكننا 
ونمثّل  المجال،  هذا  في  العالم  في  األولى  الشركة 

عدداً ال ُيستهان به من الشركات العالمية«. 
لضمان  اتباعها  يجب  التي  الطرق  أفضل  وعن 
السرقة،  عن  بعيداً  الفكرية  الملكية  حقوق  حماية 
أجاب الدكتور أبوغزالة: »هناك عدة أساليب لحماية 
حقوق الملكية الفكرية، بحيث يتم استخدام األساليب 
عالمة  كان  إن  طبيعته،  حسب  حق  لكل  المناسبة 
اسم  أو  مؤلف،  حق  أو  اختراع،  براءة  أو  تجارية، 
موقع إلكتروني على اإلنترنت. وبالنسبة لباقي حقوق 
لحمايتها  مختلفة  األساليب  فإن  الفكرية،  الملكية 
وعن  ذلك.  وغير  التعديات  ومراقبة  التسجيل  مثل 
المشكالت التي تواجه المبدعين العرب في المحافظة 
االستغالل،  عن  بعيداً  الفكري  نتاجهم  ملكية  على 
يواجهها  مشكلة  أخطر  أن  غزالة  أبو  الدكتور  رأى 
المبدعون العرب هي غياب الوعي لديهم بأهمية حفظ 
حقوقهم  لضمان  الفكرية  الملكية  حقوق  وتسجيل 
مستقبالً. كما يواجه المبدعون العرب تحديات تتمثل 
بصعوبة الوصول إلى الشركات العالمية ذات العالقة 
عليهم،  اإلبداعات  هذه  لعرض  وذلك  بإبداعاتهم، 

والدخول بشراكات بما يمثّل استفادة للطرفين. 
نشر  في  بدورنا  »نقوم  قائالً:  غزالة  أبو  ويختم 
عبر  الفكرية  الملكية  حقوق  تسجيل  بأهمية  الوعي 
عقد الندوات والدورات العامة لنشر الوعي للمبتدئين 
وأخرى متخصصة للخبراء بهذا المجال. كما نوّفر 
آلية تواصل حيث أصبح بإمكان المخترعين العرب 
وكيفية  تعاون  آليات  بحث  العالمية  والشركات 
كيفية  حالياً  ونبحث  اختراعاتهم.  من  االستفادة 
حماية  مجال  في  االصطناعي  الذكاء  من  االستفادة 
حقوق الملكية الفكرية، وكنا دوماً سبّاقين باستخدام 
باستمرار  ونعمل  عملنا،  مجال  في  التكنولوجيا 
استخدامها  أليات  المختلفة وبحث  التقنيات  لمواكبة 

في مجالنا«.

ن�سري �سمه: اأقولها 

وبكل اأ�سف.. ناأخذ 

كامل حقوقنا 

الفكرية يف اخلارج 

فقط!

طالل اأبو غزالة: اأخطر 

م�سكلة يواجهها املبدعون 

العرب هي غياب الوعي 

لديهم باأهمية حفظ 

وت�سجيل حقوق امللكية 

الفكرية
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د. بالونتي: كيرال تقدم دعمًا سخيًا 
لتدريس اللغة العربية

مهد و�سول الإ�سالم اإىل كريل يف انت�سار اللغة العربية لأّن درا�سة الإ�سالم 
من مراجعه الأ�سلية حتتاج اإىل تعلم هذه اللغة

أوضح الدكتور سهيل بالونتي كيزل عمر أستاذ 
اللغة العربية في جامعة كانور بوالية كيرال الهندية 
أن دراسة اللغة العربية في المدارس المدنية العامة 
بدأت سنة 1912، من خالل الدعم السخي الذي تقدمه 
حكومة كيرال لتدريس العربية من المرحلة االبتدائية 
المواد  وبين  بينها  فرق  دون  من  الجامعية  إلى 
الهندية  المرأة  أوضاع  أن  وأكد  األخرى.  الدراسية 
من  المجتمع  في  الكامل  االندماج  تحسنت وحققت 
عن  فضالً  المستمرة  كيرال  حكومة  جهود  خالل 
وجودها  المرأة  أثبتت  وقد  الكيرالي،  الشعب  عناية 
واالجتماعية  والثقافية  التربوية  المجاالت  في 
التي  المجاالت  والسياسية واالقتصاية وغيرها من 
كان الرجال يحتلونها في الفترات القديمة. جاء ذلك 
على هامش المؤتمر الدولي الثاني للغة العربية الذي 
نظمته جامعة كانور الهندية بمشاركة دولة اإلمارات 
ضيف شرف على دورته الثانية، حيث التقت »999« 

بالدكتور بالونتي وكان هذا الحوار.
> ما أهمية مشاركة دولة اإلمارات ضيف شرف 
في المؤتمر الدولي الثاني للغة العربية في جامعة 

كانور؟
فصوالً  ندون  المؤتمر  أيام  في  كنا  فعالً،   -
جديدة في سجل تاريخ الكلية الحكومية بكاسركود 
ضيف  اإلمارات  بمشاركة  كانور،  لجامعة  التابعة 
شرف، وتدشين مركز البحوث في العربية وآدابها.. 
والمشاركة بطبيعة الحال مهدت الطرق لالستماع إلى 
األدب والثقافة والفنون العربية المعاصرة من مرجع 
الحبيبة، وباالختصاص  اإلمارات  إلى  ينتمي  أصلي 
العربي،  الشعر واألدب  البحثية في  بتقديم األوراق 
المؤلفات  ذلك  إلى  أضف  األطفال.  أدب  عن  فضالً 
والكتب القيمة التي أهداها لنا الوفد اإلماراتي وهو 
انعكاس للمكانة المرموقة التي تحتلها اإلمارات على 

خريطة الثقافية العربية والعالمية.
> هل لديكم تواصل مع المؤسسات التعليمية 

والثقافية في الدول العربية؟
التربوية  المعاهد  مع  تواصل  لدينا  نعم،   -
والجامعات في الدول العربية، ولكن كلها محاوالت 
بصورة  وليست  األساتذة،  بعض  قبل  من  فردية 
المستقبل  وفي  والجامعة.  الكلية  جهة  من  رسمية 
نريد برنامج التبادل الثنائي األكاديمي، وذلك بتبادل 

الطلبة وأعضاء هيئة التدريس مع الجامعات العربية 
لغير  العربية  اللغة  بتدريس  تهتم  التي  والمعاهد 
الناطقين بها. وكذلك العالقة مع المؤسسات الثقافية 
في الدول العربية تفتح أمامنا مجاالً واسعاً الكتساب 
من  العرب  ثقافة  وفهم  المباشرة  اللغوية  التجارب 
المختلفة  والورشات  البرامج  في  الحضور  خالل 
تقوم تلك المؤسسات بعقدها داخل وخارج البلدان 

العربية.
والية  في  العربية  اللغة  دراسة  بدأت  كيف   <

كيرال بالهند، ثم في جامعتكم الموقرة؟
انتشار  في  كيرال  إلى  اإلسالم  وصول  مهد   -
اإلسالم  دراسة  ألّن  البقعة  هذه  في  العربية  اللغة 
اللغة.  هذه  تعلم  إلى  تحتاج  األصلية  مراجعه  من 
ودروس  الدراسية  الحلقات  كيرال  في  فقامت 
المساجد والكليات العربية تدرس فيها اللغة العربية. 
المدارس  العربية في  1912 بدأت دراسة  وفي سنة 
 1956 عام  ومنذ  رسمية.  بصورة  العامة  المدنية 
التربوية  التسهيالت  بتوفير  كيرال  حكومة  اهتمت 
تدريس  دائرة  توسعت  ثّم  العامة.  المدارس  في 
العربية من المدارس إلى الكليات والجامعات المدنية. 
العربية  اللغة  تدريس  بدأ  العليا  التربية  مجال  وفي 
الحكومية  وغير  الحكومية  والكليات  الجامعات  في 
أن حكومة كيرال تقدم  بالذكر  1942. والجدير  سنة 
المرحلة  من  العربية  اللغة  لتدريس  سخياً  دعماً 
االبتدائية إلى مستوى الجامعة من دون فرق بينها 
وبين المواد المدروسة في كيرال. وفي بداية القرن 
في  متأخرة  بكيرال  المسلمة  األمة  كانت  العشرين 
المعارف العصرية مع أنهم اهتموا بالتعاليم الدينية 
وذلك  المساجد،  ودروس  الدينية  المدارس  في 
األوروبيين  من  األجانب  معاهد  من  نفورهم  بسبب 
الحكومة  فكرت  ثم  لفترات.  الهند  استعمروا  الذين 
المدنية  المدارس  في  المسلمين  الطلبة  ترغيب  في 
وتشاورت في هذا األمر مع مصلحي األمة المسلمة، 
ووجدوا أن الحل لهذه المشكلة هو تعليم القرآن في 
المدارس المدنية. وبعد المشاورات عزمت الحكومة 
المدارس  القرآن في  المدرسين لتعليم  تعيين بعض 
وفي  مسلماً.  طالباً   25 األقل  على  فيها  يوجد  التي 
سنة 1967 أصبح محمد كويا وزير التربية والتعليم 
اللغة  دراسة  فعمم  آنذاك،  المنتخبة  الحكومة  في 

العربية في المدارس العامة في جميع مناطق كيرال 
منصب  غيّر  أن  بعد  المدرسين  من  كثيراً  ووظف 
إلى  وبالنسبة  العربية(.  )معلم  إلى  القرآن«  »معلم 
اللغة  في  دورات  بدأت  كانور  جامعة  تحت  الكليات 
العربية سنة 1968، وذلك في كلية برانان الحكومية 
وكلية  بكاسركود،  الحكومية  والكلية  بتالتشيري، 
كليات  أربع  جامعتنا  في  اآلن  بتاليبرمبا.  سرسيد 
وخمس  وآدابها،  العربية  في  الماجستير  فيها  توفر 
كليات فيها البكالوريا في العربية، إضافة إلى كليات 
تدرس فيها اللغة العربية كلغة ثانية ضمن المواضيع 
ذلك  ومع  المختلفة.  البكالوريا  برامج  في  المختارة 
الجامعة،  أقرتها  العربية  الكليات  من  العديد  هناك 
والجمعيات  اللجان  بعض  بإدارتها  تقوم  ولكن 

والمجالس في القطاع الخاص. 
العربي  األدب  بكلية  التخصصات  هي  وما   <

بجامعة كانور؟ 
والماجستير  البكالوريا  برامج  كليتنا  توفر   -
الدراسي،  المنهج  بتطبيق  وآدابها  العربية  اللغة  في 
يقوم بإعداده المجلس األكاديمي في العربية التابع 
والتطوير  للتجديد  خاضع  والمنهج  كانور.  لجامعة 
يركز  الذي  الحالي  والمنهج  ثالث سنوات.  كل  في 
على اللغة العربية وآدابها يشمل دورات حول تاريخ 
األدب العربي وجميع أنواع األدب العربي المتطورة 
خالل العصور المختلفة من الجاهلي حتى المعاصر 
ونقد  ومقالة  ومسرحية  ورواية  وقصة  شعر  من 
البالغة  وعلم  النحو  في  وأوراق  اإلسالمي،  واألدب 
التواصلية،  والعربية  اللغة  وعلم  العروض  وعلم 
اللغة  تدريس  ومنهجية  البحث  منهج  في  ودورات 
العربية، ودورات في التدريب على الكتابة اإلبداعية 
إلى  إضافة  والترجمة  والصحافة  العربية  في 
العربية  والطباعة  كمبيوتر,  استخدام  في  الممارسة 

على الكمبيوتر. 
> تتعلمون اللغة العربية الفصحى هل تجدون 

صعوبة في فهم اللهجات العامية العربية؟
- هناك كثير من اللهجات العامية في اللغة العربية 
لهجة  فاعتبار  واألقاليم،  البلدان  باختالف  تتنوع 
عامية من دون أخرى يسبب االرتباك والحيرة لدى 
ال  الفصحى  على  االعتماد  ولكن  والطلبة،  األساتذة 
تسنح فرصة لها. ولذا نهتم في مجال التعلم والتعليم 
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بالعربية الفصحى ألنها هي الطريق الصحيح لتعليم 
إبراهيم   بن  الرحمن  عبد  د.  إليه  أشار  كما  العربية 
الفوزان في كتابه »إضاءات لمعلمي اللغة العربية لغير 
الناطقين بها« أن الطريق الصحيح لتعليم العربية هو 
تعليم الفصحى فحسب، ومن يجيد الفصحى فسوف 
يستفيد  ال  فإنه  العامية  يتعلم  ومن  العامية،  يفهم 
أن  كما  المناسب.  بالقدر  الفصحى  تعلم  في  منها 
تعلم الفصحى أسهل من تعلم العامية بكثير، وليس 
صحيحا ما يشاع من أن العامية أسهل من الفصحى، 
بينما  عامية،  وليس  عاميات  هناك  ذلك  جانب  إلى 
في  كفاءة  يمتلك  الذي  والخريج  واحدة.  الفصحى 
اللغة العربية الفصحى يقتدر على التواصل إلى حد 
كبير مع األشخاص من مختلف البلدان العربية من 

دون فرق بين المناطق واألقاليم الجغرافية. 
للبحوث  مركزاً  المؤتمر  خالل  افتتحتم   <
اللغة  لتطوير  المركز  هذا  أهمية  ما  والدراسات، 

العربية في بلدكم؟
والدراسات  للبحوث  مركز  افتتاح  أن  الشك   -
خطوة ممتازة إلى التقدم والرقي بالنسبة إلى كليتنا. 
هناك  تجري  سوف  بأنه  المركز  هذا  أهمية  تزداد 
تتعلق  التي  الموضوعات  والبحوث حول  الدراسات 
باللغة العربية وآدابها من نواٍح مختلفة مثل الدراسات 
أنواع األدب  النقدية حول كل نوع من  أو  التحليلية 
بحثية  محاوالت  توجد  كما  فيه،  والتأليف  العربي 
الكتشاف الطرق واألساليب المتنوعة لتدريس اللغة 
في  تساهم  كلها  هذه  بها.  الناطقين  لغير  العربية 

تطوير اللغة العربية كماً وكيفاً في واليتنا. 
للمرأة  المؤتمر حضوراً كبيراً  > شاهدنا خالل 

الهندية، هل هناك دعم حكومي للمرأة في كيرال؟
- نعم, هناك دعم حكومي للمرأة, ولكن ليس هو 
من  مستمرة  وبجهود  المرأة.  لتقدم  الوحيد  الدافع 
جهة حكومة كيرال منذ تأسيسها عام 1956 وبعناية 
وتحقق  المرأة  أوضاع  تحسنت  الكيرلي  الشعب 
االندماج الكامل في المجتمع. ومع ذلك أثبتت المرأة 
وجودها في المجاالت التربوية والثقافية واالجتماعية 
والسياسية واالقتصادية وغيرها من المجاالت التي 
التي  المختلفة  والحكومات  يحتلونها.  الرجال  كان 
أدارت والية كيرال قدمت برامج مختلفة لتنفيذ العدالة 
بين الجنسين وتقوية مستوى حياة المرأة وتحسين 
أن  ذكره  والجدير  االجتماعي.  الوسط  في  واقعها 
األكثر  هو  العليا  التربية  مجال  في  المرأة  حضور 
نسبة من حضور الرجال حيث يقارب 70 في المائة. 
دراسية  منح  والكليات  الجامعات  في  وللدراسات 
القادرات  غير  للفتيات  مالي  دعم  تقديم  إلى  تهدف 
الحكومي  الدعم  أمثلة  ومن  التعليم،  مواصلة  على 
المنح الدراسية تزودها حكومة كيرال باسم )محمد 

كويا( منحصرة للبنات المسلمات.
الهند  وفي  كيرال  في  المسلمون  يشكل  كم   <

عموماً من السكان؟
بدأت  كيرال  وحكومة  الهند  جمهورية  حكومة   -
تخطط اآلن عمليات إحصاء التعداد السكاني الهندي 
معلومات  نجد  السجالت  تنشر  وعندما  الجديد، 
اإلحصاءات  ولكن, حسب  بدقة.  السكان  تعداد  عن 
غير الرسمية في الهند عموما تعداد السكان 1.369 

كيرال  وفي  مسلمون.   %14 بينهم  من  نسمة،  مليار 
عدد السكان أكثر من ثالثين مليوناً من بينهم %24 

مسلمون. 
> مسلمو والية كيرال.. هل جميعهم يتحدثون 

العربية؟
- معظمهم لديه إلمام باللغة العربية قراءة وكتابة، 
ألن في كل بقعة يسكن فيها المسلمون مدارس دينية 
تدرس  اإلسالمية،  الجمعيات  مختلف  إشراف  تحت 
اللغة العربية قراءة وكتابة ألجل تالوة القرآن  فيها 
وفهم عقائد الدين اإلسالمي، ومع ذلك فاللغة العربية 
المرحلة  من  التدريسية  المواد  من  يتجزأ  ال  جزء 
كيرال  بوالية  الجامعي  المستوى  إلى  االبتدائية 
الهندية، وهناك من يتقدم لدراستها من أبناء األديان 
والنصرانية  الهندوسية  مثل  كيرال  في  المختلفة 
العربية  اللغة  أصبحت  حتى  المسلمين  إلى  إضافة 
بعد  كيرال  سكان  أكثر  يعرفها  التي  اللغات  ثالث 

المليالمية واإلنجليزية. 
اللغة  مؤتمرات  من  العديد  في  شاركتم   <
العربية في الدول العربية والهند، حدثنا عن هذه 

المشاركات؟ 
عشر  من خمسة  أكثر  في  بالمشاركة  - حظيت 
فيها  قمت  وآدابها,  العربية  اللغة  في  دولياً  مؤتمراً 
التي  الموضوعات  أوراق بحثية في مختلف  بتقديم 
بينها  من  العربي,  واألدب  العربية  باللغة  تتعلق 
»الرسوم  تقديم  وهي:  العربية.  البالد  في  أربعة 
المتحركة العربية ودورها في تشكيل الجيل الجديد 
ثقافياً وتربوياً« في المؤتمر الدولي الثاني »الخطاب 
اللغة  قسم  عقده  والفكر  اللغة  جدلية  باإلعالمي«: 
السعودية  العربية  المملكة  الجوف،  جامعة  العربية، 

البنية  »تنوع  بحثية حول  وورقة   2019 نوفمبر  في 
المؤتمر  في  الحديث«  العربي  األطفال  شعر  في 
والترجمة«  واللغة  »األدب  الثاني  المحكم  الدولي 
عقدته كلية اآلداب، جامعة الطفيلة، األردن في أبريل 
2019، وعرض عن »ممارسة اللغة العربية كموضوع 
الهندية«  كيرال  بوالية  العامة  المدارس  في  تعليمي 
عقده  العربية,  للغة  السابع  الدولي  المؤتمر  في 
المتحدة  العربية  اإلمارات  للعربية,  الدولي  المجلس 
الجناح  في  األطفال  أدب  عن  ومداخلة   ,2018 أبريل 
السعودي في معرض الشارقة الدولي للكتاب نوفمبر 
الدولي بكيرال  المؤتمر  وكذلك مشاركتان في   2016
قامت بعقده دار الياسمين للنشر والتوزيع، الشارقة. 
»الثقافة  عن  المؤتمرين  هذين  في  تقديمي  وكان 
الشيخ«  عارف  الدكتور  األطفال  شعر  في  العربية 
و»نقل األساطير الهندية إلى العربية بواسطة قصص 
األطفال: أعمال كامل كيالني نموذجاً« على الترتيب. 
مسيرتي  في  مشجعة  كلها  المشاركات  كانت  فعالً 

العلمية واألكاديمية.
> مثل هذه المؤتمرات هل خدمت اللغة العربية 
للغة  كدارسين  لكم  تضيف  وهل  أوالً،  بالدكم  في 

العربية من غير الناطقين بها؟
حضور  في  واللقاءات  المؤتمرات  هذه  طبعاً،   -
والكتاب  والباحثين  واألكاديميين  والعلماء  األدباء 
أهمية  تعالج موضوعات جديدة وذات  والمترجمين 
إلى  ترشدنا  وهي  وآدابها.  العربية  اللغة  مجال  في 
األدب  في  الحديثة  والمؤلفات  االتجاهات  معرفة 
كما  العربية،  اللغة  في  المبتكرة  والدراسات  العربي 
تمنحنا فرصاً عديدة للمناقشة والمداخلة التي تسهم 

في صقل ثروتنا اللغوية واألدبية.
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ستوب!

أمس  نشاهده،  لكي  تصلح  الفيلم  هذا  حكاية 
واليوم وغداً، يتناول الصراع الطبقي والنفسي 
والسياسي واالجتماعي بكل أبعاده، ليس مهما 
أرضها،  على  األحداث  التي تجري  الدولة  اسم 
تلك  كل  من  )المنصة(  اإلسباني  الفيلم  تحرر 
وأعمق،  أرحب  إبداعية  آفاق  إلى  ليرنو  القيود 
ليروي حكاية بال بداية وال نهاية، إال أنها حكاية 

تعنينا كلنا.
العالم بعد )كورونا( ليس هو العالم قبلها، تلك 
حقيقة أكدتها األيام حتى بعد اكتشاًف )المصل( 
نهاية  المقدر له مع أكثر السيناريوهات تفاؤالً 
هذا العام، سيظل هناك عالمان، ما قبل وما بعد 

هذا الفيروس اللعين.
وما  الماضية  الثالثة  الشهور  خالل  عشنا 
انعكاساته في سلوكنا،  له  تغييراً جذرياً،  نزال 
سنتعود على التباعد الجسدي وسيصبح جزءاً 
زادت  الحياة،  مع  الالشعوري  تعاطينا  من 
نعقد  االفتراضي،  العالم  مع  التعامل  مساحات 
في  األنشطة  من  العديد  ونمارس  اجتماعات 
هذا البراح الرقمي، األماكن التي بطبعها تشهد 
زحاماً مثل دور العرض ومالعب الكرة ستظل 
محاطة بقدر كبير من االحتراز، أغلب دول العالم 
للتصدي  إغالقها  قررت  مبدئي  دفاع  كخط 
الفيلم  ليس  الضحايا  أكبر  اللعين،  للفيروس 
الفيلم ومكانه  السينمائي ولكن طقس مشاهدة 
الطبيعي هو دار العرض، صار على عشاق )الفن 
السابع(، في العالم أجمع االنتظار بضعة أشهر، 
أتمنى أال تطول أكثر من ذلك، حتى يتمكنوا من 
ممارسة حقهم الطبيعي في التعامل مع الشريط 

السينمائي، وفقاً لشروط المشاهدة الصحيحة، 
أمام  بالمئات  الجماهير والوقوف  مشهد تدافع 
شباك التذاكر، لن تتم استعادته واقعياً، إال بعد 
اكتشاف المصل الواقي، وقبل ذلك أظن أن علينا 

التعامل بمرونة مع الواقع المفروض علينا.
بشاشة  السينما  شاشة  نستبدل  أن  يمكن  ال 
اإللكترونية،  المنصات  أن  برغم  الكومبيوتر، 
نمط  تشكيل  تعيد  الجائحة  قبل  ومن  باتت 
العديد  أغضب  ما  وهو  األفالم،  مع  التعاطي 
والمنوط  كله  العالم  في  المنظمة  الهيئات  من 
بها حماية صناعة السينما، المشاهدة الجماعية 
طقس ال يمكن االستغناء عنه، إال أن الضرورات 
تبيح المحظورات، وهكذا برغم أنني كنت معتقالً 
طوال الشهر الماضي، أمام شاشات التليفزيون 
أنني  إال  والبرامج  المسلسالت  تدفق  لمالحقة 
)وما  القديم  الشاعر  مع  أردد  نفسي  وجدت 
منصة  إلى  وذهبت  األول(،  للحبيب  إال  الحب 
)نتفليكس( ووحدت ضالتي في الفيلم اإلسباني 
أبواب سينما  على  يقف  الفيلم  بناء  )المنصة(، 
الخارجي، ولكن  الرعب والعنف،هذا هو اإلطار 
الفيلم الذي كتبه ديفيد ديسوال وبيدرو ريفيرو 
وأخرجه المخرج جالدير جاستيلو اوروتيا في 
يطرح  أن  أراد  له،  طويلة  روائية  تجربة  أول 

العديد من األفكار في هذا القالب.
ماهو معنى المنصة؟ إنها المائدة الضخمة التي 
داخل  تتحرك  لكي  الصباح  في  إعدادها  يتم 
سجن كبير تتعدد أدواره، وكل طابق من حقه 
أن يلتقط من المائدة التي تتحرك من أعلى إلى 
أسفل ما تبقي له من مأكوالت، كما أن من حق 

المنصة ..
الفيلم اإلسباني الذي يعري مشاعرنا بعد الجائحة!

شيئاً  الخارج  من  معه  يصطحب  أن  السجين 
دوره  أدى  الذي  الفيلم  بطل  اختار  معه،  يظل 
كيشوت(  دون  )من  كتاب  سوجي  ما  اتيفان 
في  قرر  وكأنه  سرفانتس،  اإلسباني  لألديب 
الرواية  بطل  مثل  يتحدى  أن  مستحيلة  مهمة 
الهواء، كل شخصية تعبر عن نفسها  طواحين 
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 �ملذكر�ت حماذير وحمظور�ت!

قبل نحو خمس سنوات التقيت في مهرجان اإلسكندرية بالنجم السوري الكبير دريد 
لحام، وتطرق بنا الحوار لضرورة أن يكتب مذكراته، حتى ال تختلط الحقائق باألوهام، 
ويأتي من يضيف أو يحذف منها كما يحلو له، فقال لي بلهجة قاطعة: )لم ولن أكتب 
مذكراتي وأرفض أن يقدم فيلم عن حياتي(، قالها ومالمحه تفيض حيوية وحباً للحياة، 
رغم أنه كان وقتها قد وقف على شاطئ الثمانين، إال أن حضوره وسرعة بديهته تخصم 
على األقل من شهادة الميالد نصف هذا الرقم، وأضاف: )أنا أعيش الحياة، وأقدم إبداعا 
ًعلى الشاشة فال وقت للمذكرات، حياتي هي الفن، ومن يريد أن يعرفني يستعيد شريطي 

الفني الموثق بالصوت والصورة في المسرح والسينما والتليفزيون(.
حياة دريد شهدت الكثير من أحداث مرت بها سوريا واألمة العربية، كان وما يزال شاهد 
إثبات على العديد من كواليس الحياة، أختلف سياسياً كما شئت مع دريد، فأنا لي معه 
مساحات من التباين في وجهات النظر، ولكن هذا ال يمنعني من التأكيد على أنه صار 

أحد أهم المكونات الرئيسة للفن السوري على مدى تجاوز 60 عاماً.
الراحل د. محمد عبد الوهاب أستاذ األشعة وأرمل السيدة فاتن حمامة قد  كان أيضاً 
رفض تماماً فكرة تقديم حياة سيدة الشاشة في مسلسل أو فيلم، أكد لي أنه لن يكتب 
مذكراتها، وال حياته معها، واعتبر ذلك منطقة محرمة، رغم أنه عاش 40 عاماً، زوجاً 
لها، فهو ثالت أزواجها بعد المخرج عزالدين ذوالفقار والنجم عمر الشريف، والحقيقة أن 
ابني فاتن شاركاه الرأي، طارق عمر الشريف ونادية ذو الفقار ال يرحبان بتقديم أعمال 
فنية عن فاتن، وكانت تلك أيضاً رغبة فاتن فهي لم تكن حريصة على كتابة مذكراتها، 
أعلنته مديحه يسري قبل رحيلها  أن  لها، وهو ما سبق  إقامة سرادق عزاء  وال حتى 
بعامين، وأوصتنا جميعاً، أال نسمح بعد أن يحين أجلها بتقديم حياتها درامياً، شادية قد 
أبدت انزعاجها عندما بدأت إحدى شركات التليفزيون قبل نحو 10 سنوات في تصوير 
مسلسل يتناول سيرتها الذاتية، وتم إسناد دورها وقتها إلى دنيا سمير غانم، غضب 
شادية كان كافياً تماماً للتوقف عن تنفيذ المشروع، هند رستم أوصت ابنتها الوحيدة 
برغم  هند  تنفيذ وصية  على  االبنة حريصة  تزال  وال  بذلك،  تسمح ألحد  بأال  بسنت 

اإلغراءات المادية.
على الجانب اآلخر كمال الشناوي كتب مذكراته وأودعها لدى ابنه المخرج محمد وترك 
له الحرية في تقديمها، بينما نور الشريف قبل أكثر من عشر سنوات قال لي إنه يكتب 
بالفعل مذكراته، عندما سألت بوسي قبل عامين، قالت لي إنها لم تعثر على تلك األوراق، 

وأضافت ربما كانت لديه الرغبة ولكن عملياً لم أجد شيئاً!.
قيد  لتقديم حياتهم وهم على  النجوم  كبير من  يتحمس عدد  لم  لماذا  السؤال  ويبقي 
الحياة، وأوصوا أيضاً بذلك بعد الرحيل؟ المؤكد أنهم شاهدوا الكثير مما تقدمه الدراما 
ووجدوا أن التزوير هو العنوان. الفنان في العادة ُيطل على الحقيقة فقط بزاوية خاصة، 
ال يرى سوى ما يضعه في البؤرة ويحيله إلى أن يتبوأ قلب األحداث، ال أتصور أننا من 
الممكن أن نملك الشجاعة لنروي كل شيء، ومن فعلوها في لحظة شجاعة دفعوا الثمن، 
حتى بعد رحيلهم، ولهذا ستظل رواية السير الشخصية في عالمنا العربي محاطة بكثير 

من المحاذر والمحظورات.

أكشن من خالل االختيار، هناك من أخذ سكينة وهناك 
من اصطحبت معها ابنتها، الفيلم يشير إلى تعدد 
المستويات، الطابق األول به المنصة التي تفنن 
الطهاة في إعدادها كاملة، بكل أنواع المأكوالت 
بعضهم  مع  البشر  يتعامل  كيف  الشهية، 
بعضاً، الكبير يسحق الصغير، ومن في الطابق 
األعلى ال يكتفي بما ُيشبعه ويعينه على الحياة 
سنكتشف أن الشره هو العنوان، كما أن هناك 
تجعلهم  هؤالء  داخل  في  تنمو  عدوانية  طبيعة 
المتبقي،  الطعام  على  البصق  على  يحرصون 
فهو قد شعر بالشبع ولكنه يريد ازدراء من يأت 

بعده بل ويتمنى فناءه من الدنيا.
في السجن تتبدل كل شهر أحوال نزالئه، ومن 
يهبط  أن  الممكن  من  األعلى  الطابق  في  يقطن 
لألسفل، وال توجد قاعدة، إال أن تلك االنتقاالت 
تكشف أن اإلنسان تتغير أولوياته طبقاً لمكانته 

الراهنة.
كما  الواقع  تجاربه،  من  يستفيد  اإلنسان  هل 
ألعلى  يصعد  من  أن  الفيلم،يؤكد  إليه  يشير 
عليه  يلوم  كان  الذي  نفسه  الفعل  يمارس 

اآلخرين.
تتعدد  ولهذا  أطيافه،  بكل  للعالم  يشير  السجن 
المعتقل،  هذا  في  واألديان  والجنسيات  األلوان 
األدوار  في  مسلمين  لوجود  إشارة  خالل  من 

األعلى، نجد أن زجاجات الخمر لم يتم فتحها.
اإلحساس  من  فتكاً،  أشد  الجوع  من  الخوف 
كل  وأحلوا  شرعوا  األمر  نهاية  في  بالجوع، 
مع  السجين  يعيش  ولهذا  القتل،  حتى  شيء، 
الممكن، يقتله  زميله في حالة توجس ألنه من 

ثم يلتهمه لو استبد به الجوع.
أثمن  مجاني،  ال شيء  الكبير  المعتقل  هذا  في 
وال  المعلومة،  هو  تقتنيه  أن  الممكن  من  شيء 
توجد معلومة إال ولها ثمن، هل هو سجن أبدي، 
من يرسم ويخطط الحياة داخل المعتقل ال يمنح 
أي بصيص من أمل للخروج، فهم لم يخضعوا 
أساساً للمحاكمة، حتى ينالهم سجن محدد المدة، 
المعتقل هو قدرهم وعليهم أن يواصلوا الحياة، 
الخوف ليس فقط من اآلخر، ولكن من أنفسهم 
مع استمرار زمن البقاء في المعتقل، يصبحون 
مع الزمن قتلة، في هذا المكان الموحش القاسي 
تموت الضمائر وتتغير حتى )جينات( اإلنسان، 
والتهام  والدموية  القتل  يمارس  نفسه  ليجد 
اآلخر وكأنه يحتسي في الصباح الباكر فنجان 

القهوة الساخن! 
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سياحة

�إعد�د: �صايل �أبوفار�س

السياحة »االفتراضية« 
تجذب السياح حول العالم

استحدث عدد من الدول ومنذ سنوات »السياحة 
السياح،  من  عدد  جربها  والتي  االفتراضية«، 

واستمتعوا واستفادوا منها. 
منذ  العالم  حول  »كورونا«  وباء  انتشار  ومع 
السياحة  على  السلبية  تأثيراته  واستمرار  أشهر، 
»السياحة  السياح على تجربة  إقبال  زاد  العالمية، 
الحالية،  للظروف  مناسبة  ألنها  االفتراضية«، 
وإلجراءات الحد من انتشار هذا الوباء، مثل: إلغاء 
الرحالت الجوية والبحرية والبرية، وإقفال األماكن 
الجسدي،  والتباعد  المنزلي  والعزل  السياحية، 

وغيرها..
القابعين  العالم  السياحة حول  الكثير من هواة 
وباء »كورونا«،  انتشار  منازلهم بسبب  في  حالياً 
دول  لزيارة  االفتراضية«  »السياحة  على  أقبلوا 
وأماكن سياحية تاريخية وحديثة لم يزوروها من 

قبل أو يرغبون بزيارتها مجدداً، وذلك باستخدام 
المحملة  الذكية  والتطبيقات  المتحركة  الهواتف 
عليها، والحواسيب »الكومبيوترات« واأللواح الذكية 
»يوتيوب«  وموقع  »اإلنترنت«  وشبكة  باد«  »آي 
»إنستغرام«  مثل  االجتماعي  التواصل  ومواقع 
االفتراضي  الواقع  نظارات  أو عبر  و»فيس بوك«، 

الذكية، وغيرها.

تقنيات متطورة
تقنيات  االفتراضية«  »السياحة  في  وتستخدم 
وتحويل  الضوئي  المسح  ومنها:  عدة،  متطورة 
عبر  تستخدم  رقمية  مجسمات  إلى  الصورة 
المحيطي  والتصوير  االفتراضي،  الواقع  تطبيقات 
360 درجة، وذلك لتسجيل فيديوهات دقيقة وعالية 
مشاهدة  افتراضياً  للسائح  يمكن  بحيث  الجودة، 

الموقع السياحي الذي يريد زيارته باألبعاد الثالثية 
هاتفه  خالل  من  إما  الفعلي  بالواقع  جداً  الشبيهة 
عبر  أو  اللوحية  شاشته  أو  حاسوبه  أو  المتحرك 
درجة  إلى  الذكية،  االفتراضي  الواقع  نظارات 
الموقع  في  فعلياً  موجود  أنه  يشعر  السائح  أن 
لمشاهدة  له  الفرصة  إتاحة  مع  نفسه،  السياحي 
هذا الموقع بدقة وبالتفاصيل بحسب الوقت الذي 
أسرع  عادة  تكون  الفعلية  المشاهدة  بينما  يريده، 
السياحي نفسه،  الموقع  لوجود سياح آخرين في 
ويمكن للسائح افتراضياً مشاهدة الموقع السياحي 
خالل  من  سابقاً  كان  وكيف  الحالي،  وضعه  في 
بينما  الموقع  لهذا  القديمة  والفيديوهات  الصور 
المشاهدة الفعلية تكون فقط للوضع الحالي للموقع 

السياحي.
وجديد التقنيات المتطورة للسياحة االفتراضية 
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بعد انتشار وباء »كورونا« في العالم، توفير موقع 
خدمة  سويسرا،  في  مقره  متخصص  إلكتروني 
السياحة االفتراضية بواسطة الطائرة من دون طيار، 
موقع  على  منشورة  فيديوهات  توفير  عبر  وذلك 
السياحية  للمواقع  »جوجل«  وخرائط  »يوتيوب« 
التي يرغب السائح بزيارتها افتراضياً. ويتيح هذا 
الموقع اإللكتروني ألي سائح لديه لقطات ألماكن 
طيار  دون  من  طائرة  بواسطة  صورت  سياحية 
بإضافتها، ثم تقوم إدارة الموقع باإلطالع على هذه 
اللقطات للتأكد من دقتها وجودتها وعدم مخالفتها 
للشروط القانونية، وتحملها على الموقع ليشاهدها 

سياح آخرون.
»كورونا«،  وباء  انتشار  بعد  أيضاً  والجديد 
خدمة  السياحية  الصغيرة  فارو  جزر  مبادرة 
االفتراضيين،  للسياح  الخاص  السياحي  المرشد 
الموقع  طريق  عن  بالتسجيل  السياح  يقوم  حيث 
موعد  وتحديد  الجزر  في  للسياحة  اإللكتروني 
مسبق، يقوم فيه المرشد السياحي الخاص، والذي 
يحمل على رأسه كاميرا بتصوير المناظر الطبيعية 
وإرسالها  الجزر،  في  الجميلة  السياحية  واألماكن 
مباشرة إلى الهاتف المتحرك الذكي أو حاسوب أو 
اللوح الذكي للسائح، مع إمكان أخذ توجيهات منه.

مبادرات عربية 
االفتراضية،  للسياحة  العربية  المبادرات  ومن 
والهادفة للتأقلم مع الظروف الصعبة للسياحة بعد 
انتشار وباء »كورونا«، بادرت هيئة الثقافة والفنون 
في دبي، بالتعاون مع موقع »دبي 360« اإللكتروني، 
والتراثية  السياحية  المواقع  بعض  عرض  إلى 
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سياحة

والثقافية التابعة للهيئة من خالل موقع »دبي 360«، 
للقيام  الفرصة للسياح  المبادرة  أتاحت هذه  حيث 
الفهيدي  وحي  المتاحف  إلى  افتراضية  بزيارات 
التاريخي، إلى جانب عدد من األماكن السياحة في 
اإلمارة التي كان يعرضها الموقع سابقاً بفيديوهات 
360 درجة  الجودة مصورة بطريقة  دقيقة وعالية 

مثل برج خليفة وبرج العرب، وغيرهما..
كما أطلقت دائرة السياحة والثقافة في أبوظبي 
إلكترونية  منصة  وهي  كيريوز«،  »ستاي  مبادرة 
الـ  تقنية  تستخدم  االفتراضية،  للسياحة  مبتكرة 
360 درجة، وتتيح للسياح القيام بجوالت افتراضية 
إلى أبرز الوجهات السياحية في إمارة أبوظبي، مع 
مثل:  عنها،  قيّمة  ومعلومات  تاريخية  نبذة  تقديم 
قصر الحصن، وقصر الوطن، وجامع الشيخ زايد 
الكبير، ومتحف اللوفر باريس في أبوظبي، وجزيرة 

ياس، ومنطقة العين، ومنطقة الظفرة، وغيرها.. 
مصر  في  واآلثار  السياحة  وزارة  وبادرت 
عدد  على  للسياح  افتراضية  جوالت  توفير  إلى 
الملكية  والمقابر  والمعابد  األثرية  المناطق  من 
األثرية  القطع  عن  معلومات  توفير  مع  في مصر، 

الموجودة فيها.
التابعة  لآلثار  العامة  المديرية  بادرت  وكذلك 
لوزارة الثقافة في لبنان إلى توفير فرصة للسياح 
في  الوطني  للمتحف  افتراضية  بزيارة  للقيام 
أخرى،  أثرية  ومواقع  بيروت،  اللبنانية  العاصمة 
مثل: صيدا وصور وجبيل وبعلبك من دون دفع 

أي رسوم مالية. 
في  السياحيين  المرشدين  من  عدد  وبادر 
للمحادثات  »زووم«  تطبيق  استخدام  إلى  لبنان 
المرئية لتنظيم محاضرات لمن يرغب من السياح 
االفتراضيين عن السياحة الدينية في لبنان، مثل : 
زيارة جبل حرمون »جبل الشيخ«، و بلدة قانا في 

جنوب لبنان.
السياحية  الشركات  بعض  بادرت  وكذلك 
عبر  السياح  مع  تواصلها  على  للمحافظة  اللبنانية 
القصيرة  النصية  الرسائل  إرسال  خدمة  توفير 

والفيديوهات السياحية بناء على طلبهم.
وفي المملكة العربية السعودية، زاد إقبال السياح 
السياحي«،  »المستكشف  تطبيق  استخدام  على 
السياحية  والخدمات  المواقع  أبرز  يعرض  والذي 
الجغرافية  المعلومات  نظم  باستخدام  المملكة  في 
معلومات  ويوفر  واإلنجليزية،  العربية  باللغتين 
العالم  الطوقي وحافة  : وادي  وخرائط عنها، مثل 
أو المطل القريبين من العاصمة السعودية الرياض، 
ووادي لجب في مدينة جيزان، وجبال الفيفاء في 
من  وغيرها  الطائف،  في  الرعب  وفوهة  جازان، 

الوجهات السياحية في المملكة.
وفي المملكة األردنية الهاشمية، زاد إقبال السياح 
على طلب خدمة »السياحة االفتراضية« من إحدى 
الشركات السياحية الخاصة التي تستخدم تقنيات 
المسح الضوئي، وتحول الصور والفيديوهات إلى 
مجسمات رقمية داخل تطبيقات الواقع االفتراضي، 
للسياح  وتوفرها  درجة،   360 التصوير  وتستخدم 
الذين يستخدمون نظارات الواقع االفتراضي الذكية 

األردن،  في  السياحية  الوجهات  أبرز  لمشاهدة 
الروماني  المدرج  تضم  التي  عمان  العاصمة  مثل 
الشعبية  الحياة  ومتحف  والحلي،  األزياء  ومتحف 
وجبل  األوديون  ومسرح  عمان«  »شوف  ومتحف 
الحسيني  والمسجد  درويش  أبو  ومسجد  القلعة 
التجارية،  والمراكز  واألسواق  الحديثة  والشوارع 
ومدن  علندا،  أبو  منطقة  في  الكهف  أهل  وموقع 
ومادبا،  والسلط  وإربد  قيس  وأم  جرش وعجلون 
والخزنة  كالدير  التاريخية  البتراء  مدينة  ومعالم 
والسيق وقصر البنت، ومدينة العقبة، ووادي رم، 

ووادي الموجب وغيرها..

مبادرات عالمية 
السياحة  لتشجيع  العالمية  المبادرات  ومن 
االفتراضية، في ظل انتشار وباء »كورونا«، تعاون 
مع  التراث  على  والحفاظ  للمتاحف  مالطا  هيئة 
من  العالم  حول  السياح  لتمكين  »جوجل«،  شركة 
ومواقعها  مالطا  وزيارة  »جوجل«،  موقع  تصفح 
مدينة  مثل  افتراضياً  والحديثة  القديمة  السياحية 
إلى  بناؤه  يعود  الذي  سفليني  وسرداب  فاليتا، 
عام 3600 قبل الميالد، ومعابد ميجاليثيك، وقصر 
أشهر  من  واحداً  يتضمن  الذي  األكبر  الحاكم 
في  القديمة  الحربية  والدروع  األسلحة  معارض 
»حصن سانت  أو  الوطني  الحرب  العالم، ومتحف 
إيلمو« الذي يضم معروضات من العصر البرونزي 
العالميتين  الحربين  إلى  الميالد  قبل   2500 عام 

األولى والثانية.
افتراضياً  التنقل  للسياح  سويسرا  وأتاحت 
واألماكن  السويسرية  والجبال  جنيف  بحيرة  في 
السياحية األخرى من خالل فيديوهات 360 درجة.

في مدينة هانوفر، يمكن  ألمانيا، وتحديداً  وفي 
تشمل  افتراضية  سياحية  بجولة  القيام  للسياح 
ومنطقتي  »هيرنهويزر«،  وحدائق  القديمة  البلدة 
السياحتين  »دايستر«  أو  مير«  »شتاينهودر 
الواقعة  كروناخ  بلدة  أما  المدينة.  من  القريبتين 

االفتراضيين  للسياح  فتبث  فرانكفورت،  غابة  في 
فيديوهات وصوراً مباشرة عبر موقع »إنستغرام« 
للتواصل االجتماعي. وفي جنوب أفريقيا، توفرت 
السياح  خاللها  من  يجوب  افتراضية  ألعاب 
االفتراضيون في أربع محميات طبيعية، ويبث لهم 
مباشرة  للحيوانات  فيديوهات  السياحي  المرشد 
عبر موقع »يوتيوب« ومواقع التواصل االجتماعي 

مثل إنستغرام و»فيس بوك«. 
العالمية  االفتراضية  السياحة  مبادرات  ومن 
الجديدة، إتاحة أشهر المتاحف في العالم الدخول 
االفتراضي المجاني للسياح لها من خالل المواقع 
»اللوفر«  متاحف:  مثل  لها  الرسمية  اإللكترونية 
و»أورسيه« و»دورساي« في فرنسا، و»بيرغامون« 
المملكة  في  البريطاني  والمتحف  ألمانيا،  في 
المتحدة، و»فان كوخ« في هولندا، و»متروبوليتان« 
والمتحف الوطني في الواليات المتحدة األمريكية، 
و»إرميتاج« في روسيا، و»غوغنهايم« في إسبانيا، 
والمتحف الوطني للفن الحديث في كوريا الجنوبية، 
وغيرها..  البرازيل،  في  للفن  باولو  ساو  ومتحف 
أو عبر استخدام السائح افتراضياً تطبيق »جوجل« 
فرصة  على  للحصول  والثقافة،  للفنون  الذكي 
 80 في  وفني  ثقافي  معرض   200 من  أكثر  زيارة 
معلومات  على  الحصول  مع  العالم،  حول  دولة 
والقيام  وثقافتها،  وسكانها  الدول  هذه  عن  قيّمة 
بجوالت افتراضية في الطرقات واألماكن السياحية 
»جوجل  الدول عبر  التاريخية والعصرية في هذه 
المعنية  الوكالة  أتاحت  وأيضاً  فيو«.  ستريت 
بالمحيطات، وهي شريكة في برنامج األمم المتحدة 
لخوض  االفتراضيين  للسياح  الفرصة  للبيئة، 
تجربة مميزة من منازلهم من خالل كرسي سفر 
االفتراضي  الغوص  لتجربة  صغير،  افتراضي 
البحرية  الحيوانات  على  والتعرف  المحيط،  في 
السفن  حطام  واستكشاف  المرجانية،  والشعاب 
خالل  من  الثانية  العالمية  الحرب  إلى  تعود  التي 

تطبيقات ذكية خاصة من »جوجل«.
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من هنا وهناك

أم استرالية مقيمة في دبي تعبر   
عن فرحتها وامتنانها بعد أن ساعدت 
ابنها  إعادة  في  اإلمارات  دولة  جهود 

العالق في الخارج بسبب كورونا.

أحد  في  الحاويات  مناولة  عمليات  من  جانب 
العالمي  البيان  وقعت  التي   أبوظبي  موانئ 
مواجهة  في  البحرية  التجارة  حركة  الستمرارية 

»كورونا«.

للتمرينات  يخضعون  العبون 
اإلمارات  منتخب  دشن  أن  بعد 
معسكره  رسمياً  للجوجيتسو 
نادي  بفندق  أقامه  الذي  المغلق 
ضباط القوات المسلحة بمشاركة 

٤٣ العباً.
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 .. عجمان  بإمارة  اإلفطار  مدفع   
يمتد  رمضاني  ورمز  تاريخي  إرث 

ألكثر من سبعين عاماً.

مطار  في  إطفاء  رجال 
احتفل  الذي  الدولي  دبي 
باليوم  الماضي   الشهر 

الدولي لرجال اإلطفاء.

الشهر  الذي تم رصده  أطلس  المذنب   
 8 من  الفترة  اإلمارات خالل  في  الماضي 

إلى 20 مايو.
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من هنا وهناك

زوج من وحيد القرن األبيض الجنوبي في حديقة الحيوانات بالعين 
التي احتفلت باليوم العالمي لحماية هذا الحيوان وسط جهود عالمية 

إلكثاره وحفظه من االنقراض. 

طائرة تابعة لشركة الطيران االقتصادي »ويز إير« األوروبية 
التي أعلنت عن بدء تسيير رحالت جوية عبر مطار أبوظبي الدولي 

إلى خمس وجهات أوروبية اعتباراً من يونيو الحالي.

www.cgc-kw.com
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نزهةنزهة

الكلمات المتقاطعة

سودوكو

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

يتسع صدره لمن ينتقده وُيحسن الرد بلباقة وأدب. 

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

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

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

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

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

الحمر.
3- قذفوا- تجمع.

وملكتها  صور  ملك  ابنة  استفهام-  أداة   -4
األولى.

5- بعل - لون من درجات اللون األزرق.
6- متشابهان - في الفم.

7- من ألعاب الورق الجماعية- دق الجرس »م«.
8- بائس الحال- المه.

9- تشاهدوني- استقبال.
10- مجيء وحضور- غير معلن.

تطور  نظرية  صاحب  وباطالً-  كذباً   -11
الكائنات.

أفقياً:
أغلفت  إيرن-  مدن  أكبر  سادس   -1

الفم.
2- عاش جولييت - عاصمة أوروبية 

»م«.
3- مخلص »م«- أمريكي مؤسس في 

مجال العمل والقيادة.
4- يكسو جلد بعض الحيوانات- دولة 

أفريقية.
5- أكبر دول البلطيق.

6- دولة أفريقية- خصم.
البناء- ضرب وصاغ  7- أصلح عيب 

النقود- حشرة الثياب.
عالمية  جائزة  مساحة-  وحدة   -8

للفنون.
9- لقب رئيس فرنسي راحل- تشرب 

جرعة بعد أخرى.
10- يتعب - ننافس.
١١- أسأم- تخيفين.

عمودياً:
1- حارس مرمى مصري شهير.

للهنود  األصلي  الموطن  2-يدخر- 
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تطابق الكلمات

مربع الجمع
ضع الرقم المناسب حسب نتائج الجمع شرط 

عدم تكرار الرقم أكثر من مرة أفقياً وعمودياً.

< تكتب وتقرأ مرادف ومعاني الكلمات أفقياً وعمودياً بذات الوقت
1- تدريب.
2- واسع.

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

11 فارقاً بين كال الصورتين.الفوارق
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صحة

ال تتجاهلوا اضطرابات السلوك االندفاعي!

�إعد�د: �أماين �ليافعي

من  االندفاعي  السلوك  اضطرابات  تعتبر 
أكثر االضطرابات النفسية شيوعاً لدى الشباب 
تجاهل  يتم  ذلك  من  الرغم  وعلى  والمراهقين، 
الحاالت  هذا االضطراب، وال تصل معظم هذه 
لقلة  نتيجة  المشورة  لطلب  أو  للعالج  للطبيب 
لدرجة  األعراض  وصول  لعدم  أو  بها  الوعي 
مؤثرة وملحوظة من المجتمع والمحيطين. وقد 
أظهرت نتائج بعض اإلحصاءات أن معدل تفشي 
هذه االضطرابات بين الشباب تتجاوز العشرة 
نظرنا  إذا  بها  يستهان  ال  نسبة  وهي  بالمائة، 

للتأثيرات المحتملة على الفرد والمجتمع. 
وقد أكد الدكتور محمد عبد البديع اختصاصي 
الطبية  الخدمات  إدارة  في  النفسي،  الطب 
االندفاعي  السلوك  الضطرابات  أن  بالشارقة 
السلوك  من  تبدأ  والتي  مختلفة  صور  عدة 
المعاند في الطفولة مروراً بالسلوك االنفجاري 
به  االستفادة  يمكن  ال  ما  وحتى هوس سرقة 
والقمار  القهري  والجنس  الحرائق  وإشعال 
وهوس  المرضي  األظافر  وقضم  المرضي 

الشراء هي أشكال مختلفة لهذا االضطراب. 
وعادة ما يتم اكتشاف هذه الحاالت بالصدفة 
أو  الجرم  بنفس  االتهام  توجيه  تكرار  بعد 

من  الشكوى  عند  النفسي  الطبيب  بواسطة 
أو  لها كاالكتئاب  المصاحبة  النفسية  األمراض 

فرط النشاط أو اإلدمان. 
وجود  في  االضطرابات  هذه  تشترك  كما 
المسؤولة  غير  التصرفات  تكرار  مثل  أعراض 
للمتاعب  المؤدي  السلوك  على  السيطرة  وعدم 
والشعور الملح للتلذذ باالنخراط فيها، وينبغي 
السلوك  باضطرابات  اإلصابة  لتشخيص 
لفترات  األعراض  وتكرار  استمرار  االندفاعي 
طويلة بشكل غير مرتبط بالمالبسات والضغوط 

المحيطة بالشخص.
لعل  البديع،  عبد  محمد  الدكتور  ويضيف 
االضطراب  لهذا  المحتملة  التفسيرات  من 
ولكن  المريض  لدى  الوراثي  االستعداد  وجود 
والمستوى  التربية  مثل  البيئية  العوامل  تعتبر 
بعض  أو  لإلصابات  والتعرض  االجتماعي 
العوامل  أهم  هي  المصنعة  والمواد  األدوية 
المؤدية لإلصابة وتفاقم هذه الحاالت، وقد أثبتت 
األبحاث أن نسبة كبيرة من األطفال المصابين 
باضطراب السلوك المعاند يتطور المرض لديهم 
في المراحل التالية من النمو ويتم تشخيصهم 

باضطرابات السلوك االندفاعي األخرى.

سلوكيات مقلقة
المعاند  السلوك  اضطراب  أن  ويضيف: 
والتحدي  التوتر  من  حالة  هو  األطفال  لدى 
الوالدين  من  االنتقامي  والسلوك  المستمر 
بنزعات  األطفال  بعض  يولد  حيث  والكبار، 
والتعرض  التربوي  اإلهمال  ويعتبر  توترية 
المرض. وعادة ما  لإليذاء بأنواعه أهم أسباب 
يبدأ قبل مرحلة االلتحاق بالمدرسة ويصاحبه 
تأثر شديد في ترابط وتناغم األسرة. ويفضل 
اللجوء للمختصين للمساعدة من خالل العالج 
للعالج  الطفل  السلوكي واألسري. وقد يحتاج 

الدوائي في بعض الحاالت.
أما اضطراب المسلك لدى األطفال فهو عبارة 
المجتمع  قواعد  كسر  في  مستمرة  رغبة  عن 
تتمثل في االعتداء على األقران وحتى الحيوانات 
والرغبة في تدمير الممتلكات. وهم أكثر الطلبة 
سوابق  ولديهم  الدراسي  الدوام  من  هروباً 
السرقة والكذب بصفة عامة. وتشير الدراسات 
ليتم  الحاالت  هذه  من  كبيرة  نسبة  تطور  إلى 
المعادية  الشخصية  باضطراب  تشخيصهم 
تطور  تفادي  يمكن  ولكن  بعد.  فيما  للمجتمع 



97 العدد 594 يونيو 2020

> ما هو مرض »بطانة الرحم المهاجرة«؟
- يتصف هذا المرض بوجود أنسجة شبيهة ببطانة الرحم في غير مكانها )ومن هنا يأتي 
مسمى البطانة المهاجرة( وقد توجد هذه البطانة المهاجرة في عدة مناطق كثيرة، ولكن 
أكثرها شيوعاً داخل تجويف البطن على جانبي الرحم، وحول قناة فالوب والمبيضين، أو 
عنق الرحم، وقليالً ما قد توجد هذه األنسجة على جدران األمعاء الخارجية أو حول السرة، 
أو حتى أحياناً على األعضاء التناسلية الخارجية، وفي بعض الحاالت النادرة جداً وجدت 

أنسجة البطانة المهاجرة على الحجاب الحاجز أو داخل الرئتين.
فمرض بطانة الرحم المهاجرة هو مرض حميد، ولكن من الصعب معرفة عدد النساء 
اللواتي يعانين من هذا المرض بالضبط، ألن بعض النساء قد يكون لديهن تلك الحالة ولكن 
من دون وجود أعراض بطانة الرحم المهاجرة، ومرض بطانة الرحم المهاجرة هو األكثر 
شيوعاً في النساء في سن الثالثينيات واألربعينيات، ولكن يمكن لهذا المرض أن يصيب أي 

أنثى تحيض في مرحلة الخصوبة.

> طرق عالج بطانة الرحم المهاجرة؟
- ال يوجد حالياً أي عالج لمرض بطانة الرحم المهاجرة، ولكن هناك خيارات عالج لأللم 
والعقم المتعلقة ببطانة الرحم المهاجرة، وينظر الطبيب في عدة عوامل عند تحديد أفضل 
العمر، ومدى شدة األعراض، ومدى خطورة  الرحم، بما في ذلك:  عالج ألعراض بطانة 

المرض، وما إذا كانت المصابة تريد األطفال.
ومن المهم أيضاً معرفة أن ليس كل العالجات تعمل بشكل جيد لجميع النساء، وهناك 

دائماً فرصة لعودة أعراض بطانة الرحم بعد توقف العالج أو في حالة الجراحة.

عالجات أعراض بطانة الرحم المهاجرة تقع في ثالث فئات عامة:
مسكنات األلم التي تعمل بشكل جيد إذا كان األلم أو األعراض األخرى خفيفة، وتتراوح 

هذه األدوية من مسكنات األلم من دون وصفة طبية إلى مسكنات األلم القوية.
يمكن أن تكون فعالة في عالج أعراض بطانة  العالج بالهرمونات، فالهرمونات أيضاً 
الرحم، كما يستخدم العالج بالهرمونات لعالج األلم المرتبط ببطانة الرحم، والهرمونات 

تأتي في شكل حبوب منع الحمل، أو حقن وغيرها من األشكال. 
العالج الجراحي يستخدم لعالج األلم الشديد في بطانة الرحم، حيث يمكن للجراح تحديد 

مناطق اإلصابة ودراسة حجم ودرجة النمو، وإزالة أنسجة بطانة الرحم المهاجرة.

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

alyafi3@gmail.com

بطانة الرحم المهاجرة وطرق عالجها

ب
جوا

 و
ال

سؤ

د.محمد عبد البديع

الحاالت بالعالج المبكر والمتابعة.
أما اضطراب السلوك االنفجاري فهو عبارة 
يصاحبها  وقصيرة  متكررة  نوبات غضب  عن 
االعتداء اللفظي أو الجسدي على الممتلكات أو 
اآلخرين من دون مبرر خارجي حقيقي. عادة 
ما يتم تشخيص هذا االضطراب لدى المراهقين 
فترات  في  الجسدي  لالعتداء  تعرضوا  ممن 
السلوكي  للعالج  يستجيب  أن  ويمكن  الطفولة 

المعرفي.

العالج
لعالج حاالت اضطراب السلوك االندفاعي يتم 
الفحص بمقابلة الطبيب النفسي وبالتنسيق مع 
التخصصات األخرى ودراسة الحالة االجتماعية 
وإجراء  االجتماعي  االختصاصي  بواسطة 
االختصاصي  بواسطة  النفسية  االختبارات 
العالجية حسب كل  الخطة  يتم وضع  النفسي 
من  السلوكي  المعرفي  العالج  ويعتبر  حالة. 
الحاالت.  هذه  في  العالجية  الوسائل  أنجح 
حيث ُيعاد تشكيل السلوك والتفكير والمشاعر 
من خالل تدريبات تتم في صورة جلسات مع 
المعالج النفسي. وقد يتم وصف بعض األدوية 
الخاصة بعالج االكتئاب وأدوية عالج اإلدمان 

لفترات محددة مع العالج السلوكي المعرفي. 
االندفاعي  السلوك  اضطرابات  من  وللوقاية 
ولمنع تطور هذه الحاالت البد من تنمية الوعي 
والمنصات  الدراسية  المناهج  خالل  من  بها 
الزواج  على  المقبلين  لدى  خاصة  اإلعالمية، 
العالج  بمكان  األهمية  ومن  األمور.  وأولياء 
تعرضهم  حال  في  لألطفال  النفسي  والتأهيل 
ألي نوع من االعتداء ومتابعة السلوك لفترات 
ممتدة وبشكل ممنهج مع المختصين لمنع تطور 
هذه الحاالت. ويمكن أيضاً بفحص النزالء في 
المؤسسات العقابية االكتشاف وإعادة التأهيل.

ومكافأة  تشجيع  أسرة  كل  على  وينبغي 
حس  وتنمية  القويم  السلوك  على  األطفال 
الحدود  وتوضيح  والقواعد  باألنماط  االلتزام 
بالمجتمع  واألعراف  القيم  مع  تتماشى  التي 
والصدمات  الضغوط  لمواجهة  وتهيئته  للطفل 
الطفل  إحساس  باستمرار  اإلخالل  دون  من 
باألمان والدعم من الوالدين واألسرة والمجتمع.  
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تغذية

إن تميز توافر ووجود المنتجات الغذائية الطازجة 
النظام  اتباع  إلى والدة فكرة  أدى  العام  على مدار 
الغذائي النباتي، والذي يعتبره بعض من الناس أكثر 
قبوالً ويسراً، واالنفتاح المتزايد على فنون الطهي 
النباتية  األنظمة  على  المعتمدة  الشعوب  لمختلف 
الوافرة،  النباتية  الخيارات  نتيجة  التنوع  الواسعة 
استبعاد  على  الفرد  يعمل  معيشي  أسلوب  وهي 
أو  الطعام  بسبب  الحيوانات  استغالل  أشكال  كل 

المالبس أو أي غرض آخر أو حتى القسوة عليها. 

ما هو النظام الغذائي النباتي؟
للمنتجات  الفرد  تناول  على  يعتمد  غذائي  نظام 
والثمار  والطيور  اللحوم  عن  واالمتناع  النباتية 

�إعد�د: �إميان �صعيد �حلمريي

 �خت�صا�صية تغذية جمتمعية �أول - م�صت�صفى تو�أم

مختلفة  غذائية  أنماط  تتواجد  بأنه  علماً   ، البحرية 
ُتصنَُّف ضمن النُظم الغذائية النباتية، وهي:

اللحوم،  يتناول  ال  الذي  هو  الصرف:  النباتي   -
والدواجن، واألسماك، وكل مشتقات الحيوانات بما 

فيها: البيض، ومنتجات الحليب، والجيالتين.
يتناول  ال  الذي  هو  والبيض:  األلبان،  نباتي   -
األسماك، والدواجن، واللحوم، ولكنه يتناول البيض، 

ومشتقات الحليب.
األسماك،  يتناول  ال  الذي  هو  األلبان:  نباتي   -
يتناول  ولكنه  والبيض،  واللحوم،  والدواجن، 

مشتقات الحليب.
األسماك،  يتناول  ال  الذي  هو  البيض:  نباتي   -
ولكنه  الحليب،  ومشتقات  واللحوم،  والدواجن، 

يتناول البيض.
- المتمثل بالنباتيين: يتناول جميع األطعمة، بما 
فيها األسماك أو الدواجن، ولكنه ال يتناول اللحوم 

الحمراء.
يصبحوا  ألن  الناس  دفعت  التي  األسباب  ما 

نباتيين؟
الهندوسية  مثل  األديان  بعض  دينية:  أسباب   -

والبوذية لها معتقدات دينية تقدس الحيوان.
- أسباب بيئية : يزيد إنتاج الثروة الحيوانية من 
في  ويسهم  الحراري،  االحتباس  غازات  انبعاثات 
تغير المناخ ويتطلب كميات كبيرة من المياه والطاقة 

والموارد الطبيعية.
تربيتها  و  الحيوانات  معاملة  أخالقية:  أسباب   -

مزايا وعيوب الحمية النباتية
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فال يريدون قتل الحيوانات أو إيذاءها.
- أسباب اقتصادية: تعتبر اللحوم مصدراً مكلفاً 

للبروتين. 
- أسباب صحية: المخاوف الصحية مثل )إنفلونزا 
الخنازير أو الطيور و غيرها من المشاكل الصحية 
التي تنتج بسبب الحيوانات( وأيضاً يسهم تناولها 
في اإلصابة بأمراض القلب والكوليسترول وغيرها 
المضادات  استخدام  أو  الصحية  المشاكل  من 

الحيوية والهرمونات.

عالقة الحمية النباتية بالدين
اإلسالم:

فالمسلمون  النباتية،  يحرم  نص  أي  يوجد  ال 
بمختلف  األطعمة  تناول  لهم  حلل  الله  أن  يؤمنون 
أنواعها إال ما ذكر فيه نص كلحم الخنزير، حيث قال 
الله تعالى في سورة المائدة: »ُحِرَّمْت َعلَيُْكُم الَْميْتَُة 
َوالَدُّم َولَْحُم الِْخنِزيِر َوَما أُِهَلّ لَِغيِْر اللَِّه ِبِه َوالُْمنَْخنَِقُة 
بُُع إاَِلّ  َيُة َوالنَِّطيَحُة َوَما أََكَل الَسّ َوالَْمْوُقوَذُة َوالُْمتََرِدّ
َتْستَْقِسُموا  َوأَن  النُُّصِب  َعلَى  ُذِبَح  َوَما  يْتُْم  َذَكّ َما 

ِباأْلَْزاَلِم«.
المسيحية:

بعد طوفان نوح، يعتقد المسيحيون أن الرب أباح 
أكل لحوم الحيوانات ال يوجد تحريم لنظام النباتية.

اليهودية:
ال يوجد تحريم على لحوم الحيوانات ما عدا لحم 

الخنزير وال تحريم للنباتية.
الهندوسية:

نظام  الهند  وفي  تماماً  محرم  البقر  لحم  أكل 
النباتية نظام شائع جداً فمعظم معتنقي الهندوسية 

من غير آكلي اللحوم.

فوائد النظام الغذائي النباتي
عندما تتم مقارنة النباتيين بغيرهم، فإننا نجدهم 
يتناولون كميات أقل من مصادر الدهون المشبعة، 
من  كافية  كميات  على  والكوليسترول، وحصولهم 
بعض الفيتامينات، والمعادن، واأللياف، ما ينتج عنه 

عدة فوائد، تشمل:
1. التقليل من نسب الكوليسترول الضار.

2. خفض ضغط الدم.
3. إنقاص الوزن.

القلب  أمراض  من  ويقلل  القلب  مفيد لصحة   .4
و الشرايين.

5. يزيد من مضادات األكسدة ويقلل من اإلصابة 
بالسرطان.

6. انخفاض خطر اإلصابة بمرض السكري.

سلبيات النظام النباتية
يمكن لنظام غذائي نباتي جيد أن يكون صحياً 
بعض  حدوث  خطر  من  يزيد  قد  ولكن  ومغذياً، 

حاالت نقص التغذية:
وأحماض  البروتين  إلى  النباتي  النظام  يفتقر   -
أوميجا 3- الدهنية، باإلضافة إلى المغذيات الدقيقة 
 12 بـ  وفيتامين  والحديد  والسيلينيوم  الزنك  مثل 

وفيتامين د والكالسيوم واليود.

- قد يؤدي نقص العناصر الغذائية إلى أعراض 
العظام  وفقدان  الدم  وفقر  والضعف  التعب  مثل 

ومشاكل الغدة الدرقية وتساقط الشعر.

إرشادات غذائية لمن يتبع النظام النباتي
من  األقل  على  حصص  خمس  تناول  يجب   -

الفواكه والخضراوات المتنوعة يومياً.
باأللياف؛  الغنية  األطعمة  تناول  على  الحرص   -

لتحسين الهضم، والوقاية من اإلمساك.
والبطاطا،  األرز،  مثل:  النشويات،  تناول  يجب   -
الجسم  تعطي  ألنها  يومياً،  وغيرها  والمعكرونة، 
واختيار  الغذائية  العناصر  من  بكثير  وغنية  طاقة، 

منتجات الحبوب الكاملة.
- ينصح بتناول مشتقات الحليب أو بدائلها، مثل: 
فهي  وغيرهما  الشوفان،  وشراب  الصويا،  شراب 

تحتوي على الكالسيوم.
التي  النباتية،  البروتينات  تناول  على  الحرص   -
والبازالء،  والبقول،  الحبوب،  في   - غالباً   - توجد 

والعدس، والمكسرات.
- اختيار الدهون غير المشبعة، مثل: زيت الزيتون، 
وزيت دوار الشمس، وتجنب الدهون المشبعة، مثل: 
تناولها  مراعاة  مع  وغيرهما،  والسمن،  الزبدة، 

بكميات معتدلة.
بالدهون،  الغنية  األطعمة  تناول  من  التقليل   -
والشوكوالتة،  الكريمة،  مثل:  والسكر،  والملح، 
والبسكوت، والمثلجات، والكيك، وغيرها، إلنها فقيرة 

بالقيمة الغذائية.
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قراءات

يشير الكتاب إلى أن الجرائم االستعمارية، واالعتداءات والصراعات الداخلية، التي حدثت مع بداية العقد الثاني 
من القرن الحادي والعشرين كان لها آثارها السلبية المدمرة. 

ومنذ مئات السنين، والوطن العربي يتعرض العتداءات إجرامية من أجل مسح هويته التاريخية العريقة، ولم 
مقومات  لتطال  تمادت  ولكنها  فحسب،  االقتصادي  المادي  الجانب  على  العربي  الوطن  على  االعتداءات  تقتصر 
ومخرجات الوطن العربي الحضارية وعناصر حضارته، التي كانت حصيلة أعمال متميزة عبر مختلف العصور التي 
مر بها الوطن العربي، إذ كان األوائل يؤسسون والالحقون يكملون البناء المتكامل األركان، وكانت اآلثار العربية 
وال سيما اآلثار الفلسطينية -وما زالت- بما تحمله من مخزون ثقافي حضاري وإنساني ُعرضة للسلب والنهب، 

والتزييف والتدمير من قبل االعتداءات والتدمير الهمجي. 
يتألف الكتاب من أربعة فصول: يتناول أولها اآلثار والتراث الحضاري اإلنساني، والفصل الثاني يتوقف مع 
داخلية وخارجية في  التي تعرضت وتتعرض العتداءات  العربية وبخاصة  الدول  العديد من  لدى  العربية  اآلثار 
مختلف العصور، ويسلط الفصل الثالث الضوء على المخاطر التي تهدد اآلثار العربية، والدور التي قامت عليه القوى 
المعادية في تدمير ونهب وسرقة وتزييف اآلثار العربية، وفي الفصل الرابع تركيز في أهمية التصدي لتلك القوى 

المعادية، ثم تأتي خاتمة الكتاب.

للخلود  رمزاً  فيها  ترى  التي  والشعوب  األمم  عموم  عند  التراثية  المعالم  أهم  من  التقليدية  العمارة  ُتعّد 
والصمود، وفي العصر الحديث برزت بعض التوجهات للعمارة التراثية؛ حيث توجهت مجموعة من الناس 

نحو العمارة الحديثة.
ويبقى التراث المعماري ثروة حضارية تهتم بها الشعوب، وتعدها من معالم هويتها وأصالتها، ويوجد نوع 
من التوافق بين العمارة والبيئة التي تعني الظروف المحيطة التي تؤثر في النمو والحياة، وفي منطقة الخليج 
توجد بيئتان: طبيعية وحضرية تعتمد على ما يقيمه اإلنسان من منشآت وعمائر، على أن ُينَظر إلى العمائر 

كرموز للتعبير عن شكل الحياة االجتماعية، وكجزء من بيئة حياة.
البيئة، فيشير إلى اختالف الباحثين والمتخصصين في تقسيم  يتأمل الكتاب تقسيمات المساكن حسب 
المسكن  التالي:  التقسيم  إلى  ليخلُص  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  والجغرافية  العمرانية  البيئات 

الصحراوي، والمسكن الحضري، والمسكن الجبلي، والمسكن الزراعي )الريفي(.
ثم يتحول إلى أنماط العمارة التقليدية، فيقسمها إلى العمارة الدينية التقليدية، والعمارة التعليمية، والعمارة 

التجارية، العمارة الدفاعية.
ويخصص الكتاب فصالً ألخشاب وعيدان وجذوع وألواح التسقيف ومواد البناء، ثم يتوقف مع األلفاظ 

والتراكيب والمصطلحات والمفردات العمرانية التقليدية. 
ويشير الكتاب إلى أن التراث المعماري هو أحد ركائز تراث اإلمارات الذي كان يتوافق مع ظروف البيئة 
الطبيعية والبشرية، من خالل استعمال مواد محلية معينة، وفق أنماط هندسية محلية. تحرص على تحقيق 

أسس االستقرار والسكن والتهوية والتبريد والتدفئة حسب الفصول.

اآلثار الفلسطينية والعربية ودور المنظمات اإلقليمية في الحفاظ على التراث واآلثار اإلنسانية

معجم المصطلحات العمرانية في التراث اإلماراتي

الناشر: دار دجلة، عّمان، 2019، الطبعة األولى، 287 صفحة.
تاأليف: عليان حممود عليان

تاأليف: د. حمد بن �صر�ي، وعلي �ملغني 

الناشر: معهد الشارقة للتراث، الشارقة، 2018، الطبعة األولى، 266 صفحة.
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ترجع أهمية هذه الدراسة إلى أنها تلقي الضوء على أحد أكثر االضطرابات النفسية والعقلية خطورة وانتشاراً، 
وهو اضطراب الفصام؛ حيث يصيب 1% من أفراد أي مجتمع، فضالً عن تأثير هذا االضطراب السلبي والعميق 

على المصابين.
وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق جوهرية بين عينة الفصاميين واالكتئابيين في شدة التدهور العقلي، 
وللفصام تأثير سلبي عميق على كل جوانب شخصية المضطرب اإلدراكية والسلوكية واالنفعالية واالجتماعية، 
ويعتبر التفكك في التفكير والذي يعبر عن نفسه بعدم ترابط األفكار وفقر المحتوى باإلضافة إلى الهلوسة والهذيان 
التي  بل مجموعة من االضطرابات  واحداً  الذي ال يعتبر اضطراباً  الفصام  معايير أساسية لتشخيص اضطراب 

تختلف من حيث معدالت االنتشار والعمر عند بداية االضطراب ونسب االنتشار بين الذكور واإلناث.
ويشير الكتاب إلى أن التدهور في القدرات العقلية بسبب اضطراب الفصام من أخطر ما يعانيه المضطربون، 
ولذا عمدت هذه الدراسة إلى التعريف بالفروق بين المصابين بالفصام وكل من المصابين باالكتئاب واألصحاء 

في التدهور العقلي وشدته.
وُتعّرف هذه الدراسة الفصام واالكتئاب وأعراضهما وأسبابهما، والتدهور العقلي الطبيعي والمرضي، وتركز في 
أسباب الفصام من عوامل وراثية، وعوامل بيئية، وعوامل نفسية، ونواقل عصبية، والعوامل االجتماعية واالقتصادية، 

ويتوقف الكتاب مطوالً عند تشخيص حالة الفصام وعالجها. 

يتحدث هذا الكتاب عن سيرة الماجدي بن ظاهر وإبداعاته الشعرية، وفصاحته وأغراض الشعر كالوصف والفخر 
الِحكم والمواعظ  الذي هو  للغرض والهدف األساسي  تلك األغراض هي مجرد مقدمات وظفها  والرثاء، وجميع 

واألمثال، واستطاع أن يمزج تلك األغراض ليكّون منها محوراً ورؤية شعرية فريدة تجلت في قصائده الحكمية.
يميط هذا الكتاب الغموض عن سر عبقرية ابن ظاهر، ويغوص في أعماق وخفايا شخصيته ومكامن إبداعاته، 
وقيمة أساليبه الفنية والتصويرية من منظور جمالي، ويسلط الضوء أيضاً على النتاج الشعري الذي يؤكد أن سيرة 

هذا الشاعر هي سيرة وطن.
يتألف الكتاب من ثالثة أبواب، ينفتح األول عن الفهيم الماجدي المثقف وإبداعاته الشعرية، وفصاحته، وأغراض 

الشعر وبناء القصيدة، حيث تظهر عنده مجموعة من األغراض الشعرية، كالوصف والفخر والرثاء والغزل.
اللغوية في  المفردات  إبداعاته في توظيف  فيتأمل  ابن ظاهر،  الشعرية عند  الثاني على  بابه  الكتاب   ويشرع 

الموروث الشعبي، وطريقة تناوله للسرمديات من خالل تألقه في هذا المجال.
ومن الباب الثالث يطل القارئ على األساليب التصويرية والشعرية والتعبيرية عند ابن ظاهر، ويسلط الضوء على 

بعض النتاج الشعري ليكون ركيزة لمن يأتي الحقاً ويبني على منوالها ما يفيد النقد والنص الشعري.
وبالمحصلة فحياة الماجدي كانت ملحمة نسيجها الشعر النبطي والبداوة ولحمتها النخيل والصحراء، وقد أفرزت 

أشعاره إحساساً واعياً ومعرفياً.

الماجدي بن ظاهر .. الفهيم المثقف

الناشر: منشورات القاسمي، الشارقة، 2019، الطبعة األولى، 355 صفحة.
تاأليف: عبد �هلل �صيف لينيد �ل�صويهي

التدهور العقلي لدى المصابين بالفصام مقارنة بالمصابين باالكتئاب واألصحاء

الناشر: مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية، الكويت، 2019، الطبعة األولى، 75 صفحة.
�إعد�د: عبد �هلل ريا�س حممود �لبر�هيم



العدد 594 يونيو 1022020

عام واحد قضاه المؤلف في منطقة الخليج العربي، من أبريل 1955 إلى أبريل 1956، وقد كان ذلك العام مثيراً 
لالهتمام، إذ يمثل حلقة مهمة في ذاكرة الوطن التي يعمل األرشيف الوطني على جمعها وتوثيقها، وقد قام المؤلف 
بزيارة أخرى لمشاهدة التطورات المذهلة التي شهدتها أبوظبي عام 1989، والتقى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان »طيب الله ثراه«.
 ولما كان الكاتب روائياً فإنه قد أجاد الوصف فمنح كل مشهد أو موقف عبارات وجمالً تصويرية تجعل القارئ 
يشعر كما لو أنه يتابع مشاهد تنساب أمامه، فصور بكلماته العذبة البيوت العربية البسيطة المزخرفة في أبوظبي، 
والبيوت المبنية من سعف النخيل، والتي تمتد نحو قصر الشيخ )قصر الحصن(، والقصر هو قلعة ذات أسوار 

وأبراج عالية بيضاء أو عسلية اللون.
ووصف الكاتب ارتفاع درجة الحرارة في أبوظبي في شهور الصيف، وتحدث عن زيارته إلى مجلس الشيخ 
شخبوط بن سلطان آل نهيان – رحمه الله- الحاكم الذي تستطيع الرعية أن تراه يومياً، وقد كان حين زاره الكاتب 

يجلس في مبنى ُمحاط بجدران من سعف النخيل، وكان المجلس يغّص بالرجال.
يتألف الكتاب من عشرين فصالً دارت محتوياتها بين أبوظبي وجزرها ومناطقها، والكويت والبحرين، وباقي 
إمارات الساحل المتصالح، وقد احتوى الكتاب على عدد من الصور الفوتوغرافية التاريخية التي توثق جوانب من 

الحياة بمختلف مجاالتها في ذلك الوقت.
وبين فصول الكتاب، يفرد الكاتب فصالً بعنوان: »الصيد مع الشيخ شخبوط«، وفصالً لواحة البريمي، والوصول 
إليها بالسيارة عبر الكثبان الرملية الهرمية، ويرصد زيارته مع الشيخ شخبوط إلى معسكر سعيد بن تيمور سلطان 

مسقط خارج قرية البريمي.
 ويوثق المؤلف لقاءاته بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه- أثناء زيارة البريمي.

باألساطير  االستعانة  خالل  من  به،  البسيطة  الفرد  وعالقة  للعالم  مغايراً  فلسفياً  تصوراً  الرواية  تقدم 
اإلغريقية القديمة، وذلك في حكاية بطل الرواية الذي يجد نفسه مضطراً لمواجهة عالٍم يكره الحياة فيه، ولكنه 

ما يلبث أن يتورط في عالقات ومشكالت مع أشخاٍص من هذا العالم، يملؤون حياته مرارة وعذاباً.
تبدأ حكاية بطل الرواية من غرفٍة ضيقٍة بال نوافذ وعلى مدار 14 يوماً وليلة يتواصل سرده ليومياته الخاصة 
التي يعبّر فيها عن كل ما يدور حوله، ويبدو بطل الرواية مشتتاً تحيطه الهواجس والخياالت والكوابيس، يجد 

نفسه وحيًدا وكأن العالم كله ضده، وال يوجد من يسانده في هذه الحياة.
والده يرفضه تماماً، وأمه مستسلمة لذلك الوالد القوي، يبدو إنساناً خائفاً، وحول هذه الشخصية المنهزمة 
التي تلتقطها الكاتبة من القاع تدور الرواية لتصور صراعات البطل وأفكاره الشخصية، وموقفه من أسرته 

ومن المجتمع، وهي تراوح بين الموقف الفلسفي الوجودي، والموقف العبثي السلبي فقط.
الصراعات واألفكار التي تشغل مساحة الرواية تنشأ داخلياً لدى البطل في األساس، وباقي شخصيات 
الرواية األخرى تبدو هامشية وسطحية إلى حد كبير، ال أبعاد نفسية أو اجتماعية حقيقية لهم، وال مبررات 

ألفعالهم وال أدوار محورية تشغلهم.
تصّور الرواية مأساة بطل الرواية في مواجهة المجتمع، وهي صورة يعيشها العديد من األفراد المهمشين 

غير القادرين على التعرف على ذواتهم فضالً عن عدم مقدرتهم على مواجهة المجتمع والعالم.

الفقاعة الذهبية

شمس بيضاء باردة )رواية(

الناشر: األرشيف الوطني، أبوظبي، 2019، 278 صفحة.
تاأليف: رودريك �أوين

تاأليف: كفى �لزعبي

الناشر: دار اآلداب للنشر والتوزيع، بيروت، 2019، 318 صفحة.
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بعد أن ُنكبت محافظة الرقة السورية بسيطرة »الدواعش« عليها، حيث جعلوها عاصمتهم، واقترفوا فيها من 
الفظائع الكثير، اضطرت بطلة الرواية هي وأمها إلى الهرب، ولكنها في الطريق تفقد أمها بعد قصف طال موكب 

الفارين.
في مدينة كولونيا األلمانية تلتقي بطلة الرواية لميس بصديق طفولتها الذي نشأت معه في الرقة: عبود، والذي 
يعمل »طاهياً«، وهو ابن ألب سوري وامرأة من تشيكوسلوفاكيا تزّوجها األب أثناء دراسته هناك، وجاءت معه إلى 
الرقة، وتتنقل الكاتبة بقارئها بين األمكنة واألزمنة، من خالل تنقلها بين سير حياة ثالث نساء، وعبر تلك السير 

تعبر نحو ثالثة أجيال، وتسرد سيرة مدينة الرقة، وبعضاً من ماضي سوريا.
تفتح الرواية صفحاتها أمام حبكة مترابطة يمتد قطباها بين الرقة وذكرياتها وأحداثها، ومدينة كولونيا األلمانية 
وما فيها من رفاهية وترف، وتستعيد الصديقتان لميس وكارمن - بطلتا الرواية - رغم اختالف بيئتيهما وتفاصيل 
حياتهما، ذكرياتهما؛ كيف كانتا قديماً، وكيف وصل بهما الحال إلى ما هما عليه، ويحفل النص الروائي بذكر الحروب 
والدمار وما تخلفه من آثار، وما ينتاب شخوص الرواية من شعور قاٍس بالغربة وقسوة األيام مع الحنين إلى 

الماضي.
الساحر،  النساء  القارئ على عالم  تعّرّف  أيضاً  القاسية، وإنما  التاريخ، واألوهام  الرواية مراوغات  ال تكشف 

والمرأة وحدها التي تحسن سبر أغوار هذا العالم والكتابة عنه. 

يستعرض الكتاب واقع الشباب، ويستهدف فئة خريجي الجامعات الباحثين عن العمل، ويرشدهم إلى ما يتوجب 
عليهم فعله بعد التخرج.

البطالة؛ تعلم منها أربع مراحل أساسية،  بطل القصة الشاب سلطان الذي تخرج في الجامعة، وعاش مرحلة 
تتلخص في: تنمية الذات، وكيف يتهيأ للوظيفة بشكل نفسي، وكيف يوظف هواياته، ثم كيف يستثمرها.

الكتاب واقعي، وكل التجارب التي يحتويها واقعية، استلهمتها المؤلفة من واقع حياتها، وقد ضمنت الكتاب رسالة 
إلى الشباب بأن يغتنموا مرحلة ما بعد التخُرج، ويكونوا إيجابيين، وحينئذ يستعدون للحصول على الوظيفة. 

تطرح الكاتبة بعضاً من قصص الشباب حديثي التخرج، مبينة الحالة الشعورية التي يمرون بها من انتظار، 
ومرارة ذلك االنتظار الذي يفتك باألمل ويحرقه، وتعرض أساليب لالستفادة من مرحلة ما بعد التخرج، واستثمارها 

في تطوير الذات واكتشاف الَملَكات والهوايات.
يرفع مضمون الكتاب من سقف طموح الشاب، ليغدو ذلك المضمون دليالً رائعاً لحّل مشاكل البطالة، ولحياة 

مهنية مليئة بالطموح والتحدي، فالشباب نشاط وطموح.
لم تقسم المؤلفة كتابها إلى أبواب وفصول، ولكن قسمته إلى مراحل، وأعطت كل مرحلة عنواناً، فالمرحلة األولى 
)اكتشف نفسك(، والمرحلة الثانية )حضر نفسك للوظيفة(، والمرحلة الثالثة )طور مهاراتك الخاصة(، والمرحلة 
المرحلة  في  .. وجدت(، وتسوق  انتظرت   .. قدمت   .. )تخرجت  الخامسة  والمرحلة  مهاراتك(،  )استثمر  الرابعة 

الخاصة ثماني قصص تسمي كل قصة باسم بطلها.

البطل والبطالة

الناشر: دار هماليل للطباعة والنشر، أبوظبي، 2018، 187 صفحة.

تاأليف: �صارة �أحمد 

صيف مع العدو )رواية(

الناشرون: دار مجاز )عّمان(، ودار ضفاف )بيروت(، ودار االختالف )الجزائر(، 2019، 333 صفحة.

تاأليف: �صهال �لعجيلي

قراءات
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علوم و تكنولوجيا

 ( انتشار جائحة فيروس كورونا  استمرار  مع 
اآلالف  عشرات  بأرواح  أودت  التي   )19 كوفيد- 
من سكان العالم تتواصل األبحاث العلمية والطبية 
الفتاك،  الفيروس  لهذا  طبي  عالج  إيجاد  بهدف 
حيث بدأ الحديث عن وسيلة جديدة تتضمن التنبؤ 

ترجمة: د. ح�صن �لغول 

بإصابة الشخص بالحمى التي تكون عادة مؤشراً 
على إصابة الشخص بالفيروس.

تحت  حرارة  مقياس  وضع  أن  الجميع  ويدرك 
اإلبط أو في الفم أو األذن هو األسلوب األكثر دقة 
ألخذ حرارة الشخص.إال أنه يصعب القيام به في 

المطارات أو نقاط التفتيش لفحص الكثير من الناس 
إذا كانوا مصابين بالفيروس أم ال أو  ومعرفة ما 

تحديد المصابين بالحمى على األقل.
الحمى  من  المنبعثة  الحرارة  كشف  أجل  ومن 
لجأ  اإلنسان  جسد  من  جزء  أي  لمس  دون  من 

مسدس قياس الحرارة.. 
في مواجهة فيروس كورونا



المسؤولون إلى بديل آخر يتمثل في جهاز يعرف 
استشعار  بأداة  المزود  الحرارة  قياس  بمسدس 
إلى  توجيهه  يتم  والذي  الحمراء،  تحت  باألشعة 
حرارة  درجة  بقياس  يقوم  حيث  الشخص،  جبين 
الشخص بسرعة ومن دون حدوث أي تالمس مع 
جلده. وقد استخدم هذا الجهاز في احتواء تفشي 
الفيروسات، إضافة إلى استخدامه في إبطاء انتشار 
مرض االلتهاب الرئوي الحاد »سارس« الذي ظهر 
في الصين والحد من تفشي فيروس  »إيبوال« الذي 

شهدته أفريقيا.
نقاط  في  المسدس  هذا  نشر  تم  الصين  وفي 
التفتيش في جميع أرجاء البالد خاصة في الفنادق 
يتم  حيث  القطارات،  ومحطات  البقالة  ومحالت 
بالحمى  المصابين  عن  بحثاً  األشخاص  فحص 
والحصول على قراءة درجة الحرارة لمنع انتشار 

فيروس كورونا القاتل.
اآلني،  بالبيروميتر  فنياً  األجهزة  هذه  تعرف 
والذي  المرتفعة  الحرارة  درجات  مقياس  وهو 
يستخدم اداة تسمى بولوميتر، وهي مقياس الطاقة 

اإلشعاعية الحرارية لمعرفة حرارة الشخص. 
ويتم استخدام تلك األجهزة في مجال الصناعة 
لفحص المعدات التي تتعرض للسخونة الزائدة. إال 
أن إشارات األشعة تحت الحمراء التي تعتمد عليها 
والرطوبة  األتربة  بسبب  للتشويش  تتعرض  قد 
لخفض  دواء  الشخص  يتناول  عندما  أو  والدخان 

الحمى أو يكون داخل سيارة ذات سخونة عالية.
عالوة على ذلك ال يكون جهاز الفحص الرسمي 
قريباً  بالسالمة  تتعلق  وألسباب  الرأس  لجبهات 
بما فيه الكفاية للحصول على قراءة دقيقة كما يتم 
ما  وهو  صحيحة  غير  بطريقة  أحياناً  استخدامه 

يؤدي الى أن النتائج تكون غير موثوق بها.
الكاميرا  في  تتمثل  بديلة  تكنولوجيا  وهناك 
أنها  إال  العالية،  بتكلفتها  تتصف  التي  الحرارية 
بهدف  بعيدة  مسافة  على  من  العمل  تستطيع 
من وجود بولوميتر منفرد  الحمى.وبدالً  اكتشاف 
فإن هنالك أعداداً كبيرة منها، والتي تشكل جزيئات 

صغيرة تعمل على خلق صور معينة.
وقد تم اختراع الكاميرا الحراريةA 320 من قبل 
شركة فلير األمريكية القادرة على كشف األشكال 
تتوافق مع اختالفات  المختلفة في األشعة، والتي 

حرارية متنوعة.
مبيعات شركة  مدير  ويقول جيوفاني سكاغليا 
فلير في إيطاليا  »عند قياس درجة الحرارة الفعلية 
الوقت  الحرارية معظم  الكاميرا  للشيء تكون دقة 
منفردة  قراءة  ألي  وبالنسبة  المطلوب«.  من  أقل 
فإنها ال تكون كافية لوقوع خطأ في حرارة الجسم 
يمكن  المتأججة.كما  بالحمى  يتعلق  فيما  العادية 
تعقب  في  بالحرارة  الخاصة  البيانات  استخدام 
الوباء خالل انتشاره.  وكان هذا هو هدف شركة 
»كينسا« للصحة في سان فرانسيسكو التي قامت 
المحمولة  الهواتف  من  مليون  نحو  ومنح  ببيع 
الحرارة  تيرمومتر  بوصل  تقوم  التي  الذكية 
وتكون  المتحدة.  الواليات  في  المنزلية  باألجهزة 
هذه الهواتف والتيرمومترات مرتبطة بتطبيق يمكنه 

نقل أي تسجيل لحرارة الجسم إلى القاعدة حيث 
تكون الحرارة ناجمة عن المستخدم ذاته.

طبية  نصيحة  تقديم  التطبيق  هذا  ويستطيع 
ذلك  وغير  والجنس  العمر  على  تعتمد  قد  بسيطة 
حرارة  ذي  لمستخدم  ضرورة  هنالك  هل  مثل 
؟(. كما يقوم  أم أل  معينة أن يحتاج لرؤية طبيب 
بتقديم معلومات حول الوباء في المناطق المجاورة 
الفقيرة  المدارس  بعض  تأثر  كيفية  ذلك  ويشمل 
بإعداد  »كينسا«  بالوباء. وقد تجلى ذلك في قيام 
التي  الحمي  حول  البيانات  من  ضخمة  مجموعة 

اجتاحت الواليات المتحدة في الماضي. 
إضافة إلى أهمية تلك المعلومات للصحة العامة 
شركة  قامت  وقد  تجارية.  قيمة  ذات  أيضاً  فإنها 
بيانات  بشأن  لكينسا  مبلغ  بدفع  لألدوية  كبيرة 
الحمى بهدف منع قيام محالت معينة ببيع أشياء 

قد يكون المصاب بالحمى يرغب في شرائها.
في  تركز  »كينسا«  كانت شركة  الماضي  وفي 
أنشطتها على اإلنفلونزا، إال أن المخاوف والتنبؤات 
تصاعدت اآلن في أن أي ارتفاع في درجة حرارة 
بفيروس  اإلصابة  عن  ناجماً  يكون  قد  الجسم 

كورونا. 
التنبؤ اآلني فإن موقعاً  النقيض من هذا  وعلى 
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للحكومة يسمى »فلو-فيو« وتديره مراكز الوقاية 
مثل  مصادر  على  يعتمد  المرض  على  والسيطرة 
المستشفيات للتزود بالبيانات، وما أن يظهر الوباء 
حرارتهم  بفحص  الفور  على  الناس  يقوم  حتى 
بشكل منتظم، ولهذا تدرك شركة »كينسا« الكثير 
من  العديد  في  شراسته  ومدى  الوباء  حركة  عن 
أألماكن حول الواليات المتحدة وهذا األمر جعلها 
قادرة على القيام بتنبؤات دقيقة عن إمكانية إصابة 

الشخص بهذا المرض.
فإن  جامعة ستانفورد  من  لنيراف شاه  ووفقاً 
اإلصابة  لتحديد  مناسبة  تكون  قد  التنبؤات  تلك 
باالنفلونزا، وليس كورونا التي لديها أنماط أخرى 
من االنتشار. إال أنه وقبل أن يقوم مسدس قياس 
الحرارة بمهامه بالشكل السليم ستواصل البيانات 
من شركة  »كينسا« الخاصة بمقاييس الحرارة من 

على بعد تقديم إنذارات مفيدة.
وفي الوقت الذي تشهد فيه شبه جزيرة فلوريدا 
األمريكية على سبيل المثال تصاعد انتشار الحمى 
فإن سكانها يجدون أنفسهم مضطرين لالبتعاد عن 
فيما  الجسدي  بالتباعد  وااللتزام  الشواطئ  ارتياد 
على  حرارتهم  فحص  سيساعدهم  حيث  بينهم، 

مواجهة انتشار هذا الوباء والحد من آثاره.
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إشراقات إيمانيةإشراقات إيمانية

أ. طـالب الشـحي

إشراقات إيمانية

هنا  والناس  والشدائد،  المحن  في  الرجال  يعرف 
معادن كمعادن الذهب والفضة، كما أخبر بذلك النبي 
صلى الله عليه وسلم: )الناس معادن كمعادن الذهب 
والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في اإلسالم إذا 

فِقهوا( رواه البخاري.
وعن أبي موسى األشعري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: )إن اللَه خلََق آدَم 
ِمن قبضٍة َقبََضها ِمن جميِع األرِض، فجاَء بنو آدَم على 
واألسوُد،  واألبيُض،  األحمُر،  منهم  جاء  األرِض:  َقْدِر 
ْهُل، والَحْزُن، والخبيُث، والطيُِّب( رواه  وبيَن ذلك، والسَّ

أبو داود.
وقد قص الله تعالى لنا في كتابه قصة نبي كريم 
فيها من العبر والدرر تجعل المتدبر لها معظماً لفعاله 

ومتأسياً بحاله.
فقد شملت خلقاً رفيعاً، وكرماً نبيالً، وصبراً عظيماً، 

وعفة نقية.
الكريم وهو صبي إذ كاد  النبي  بدأت أحداثه بهذا 
له إخوته فقد غاظهم عطف أبيهم الكبير وحبه الشديد 
لهم  ليصفى  منه،  الخالص  كيفية  على  فاجتمعوا  له، 
ود أبيهم، فرموه في بئر مظلمة ليهلك أو يأخذه أناس 
عابرون. فكان ما قدره الله إذ استبشر بالظفر به قوم 
أخذه  في  فأسرعوا  به.  يتاجرون  عرضاً  لهم  ليكون 
لهم  ليكون  أهله،  عن  أو سؤال  بحث  دون  من  ونيله 
مصدر رزق ببيعه، فاشتراه عزيز مصر فنشأ في بيته 

الكبير مكرماً ليكون لهم نفعاً أو ولداً. 
فلما بلغ أشده وظهرت عليه آيات الجمال وأوصاف 
به  وهمت  البيت  سيدة  أحبته  الرجال،  من  الُكمَّل 
المكارم  نشأ، وعلى  والطهر  النبوة  بيت  أنه من  لوال 
والشمائل تربى لكان من الهالكين قال سبحانه: )َقاَل 
الُِموَن(  َمَعاَذ اللَِّه إِنَُّه َربِّي أَْحَسَن َمثَْواَي إِنَُّه اَل ُيْفلُِح الظَّ
)يوسف:23( فرأى من آيات الله ما منعه من الوقوع 
في اإلثم والخطيئة، ثم نجاه الله تعالى من كيد المرأة 
أخرى  مرة  فافتتن  اللبيب،  العاقل  بشهادة  ومكرها 
بحضور نسوة فصبر، ثم سجن خالصاً من كيدهن، 
بعدها  الله  شاء  ثم  سنين،  بضع  السجن  في  فلبث 
التهم،  من  مبرءاً  مكرماً  السجن معززاً  أن يخرج من 
على خزائن األرض، وذلك جزاء  عظيماً  فنال منصباً 

المخلصين.
ثم تتابعت األيام ودخل عليه أخوته فعرفهم وهم له 
منكرون، فأكرمهم بغية رجوعهم فكان من الخبر أن 
جاءوا بأخيهم اآلخر بطلب منه ثم عمل على بقائه عنده 
ورجعوا من دونه، فاغتم أبوه عليهما، فرجعوا إليه مرة 
أخرى فعرفهم بنفسه طالباً منهم قدوم جميعهم إليه 
فرجعوا إلى أبيهم مستبشرين ومقرين بالذنب طالبين 
النبي  العفو والصفح على ما كان منهم فكان جواب 
الكريم قال سبحانه: )َقاَل اَل َتثِْريَب َعلَيُْكُم الْيَْوَم َيْغِفُر 

اللَُّه لَُكْم َوُهَو أَْرَحُم الرَّاِحِميَن ( )يوسف: 92(.
الله  نبينا صلى  عنه  قال  السالم  عليه  يوسف  إنه 
عليه وسلم: »الَْكِريُم ابُن الَكِريِم اْبِن الَكِريِم اْبِن الَكِريِم 
إْبراِهيَم - عليهُم  بِن  إْسحاَق  بِن  َيْعُقوَب  ابُن  ُيوُسُف 

الَُم« رواه البخاري. السَّ
وهنا أخلص إلى انتصارين عظيمين: 

األول: انتصار على هوى النفس.
الثاني: االنتصار على حظ النفس. 

عن  إن حقيقة االنتصار أن يكون اإلنسان مترفعاً 
الرذائل متحلياً بالمكارم.

فاالنتصار األول لهذا النبي الكريم كان أمام فتنة قد 
هيئت أسبابها ووطدت مقدماتها، ولكن اإليمان الراسخ 

والتربية النبوية حالت  من دون ذلك. 
فحال لسانه ما وجه الله به نبيه محمداً صلى الله 
عليه وسلم قال تعالى: )ُقْل إِنِّي أََخاُف إِْن َعَصيُْت َربِّي 

َعَذاَب َيْوٍم َعِظيٍم( )الزمر:13(.
غيها  عن  نفسه  حفظ  لمن  تعالى  الله  أعد  وقد 
وحبسها من تتبع هواها األجر الجزيل جزاء من ربك 

عطاء حساباً.
َجنَّتَاِن(  َربِِّه  َمَقاَم  َخاَف  )َولَِمْن  سبحانه:  قال 

)الرحمن:46(.
وقال تعالى: )َجَزاُؤُهْم ِعنَد َربِِّهْم َجنَّاُت َعْدٍن َتْجِري 
َعنُْهْم  اللَُّه  ِضَي  أََبًدا رَّ ِفيَها  َخالِِديَن  اأْلَْنَهاُر  َتْحتَِها  ِمن 

َوَرُضوا َعنُْه َذٰلَِك لَِمْن َخِشَي َربَُّه( )البينة:8(.
أمام  انهزم  أول  فريقين  حال  سبحانه  ذكر  وقد 
رغبات نفسه فاتبع هواه وأما اآلخر فقد انتصر على 
ا َمن  هوى نفسه فكان من الفائزين قال سبحانه: )َفأَمَّ
َفإِنَّ الَْجِحيَم ِهَي  ْنيَا )38(  َوآَثَر الَْحيَاَة الدُّ َطَغىٰ )37( 

االنتصار
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َوَنَهى  َربِِّه  َمَقاَم  َخاَف  َمْن  ا  َوأَمَّ  )39( الَْمأَْوىٰ 
النَّْفَس َعِن الَْهَوىٰ )40( َفإِنَّ الَْجنََّة ِهَي الَْمأَْوىٰ( 

)النازعات: 37 - 41(.
النبي  عن  عنه  الله  رضي  هريرة  أبي  وعن 
الله  الله عليه وسلم قال: )سبعة يظلهم  صلى 
يوم القيامة في ظله، ... ورجل دعته امرأة ذاُت 
منصب وجمال إلى نفسها فقال: إني أخاُف الله، 
تعلم  ال  حتى  فأَخفاها  بصَدقٍة  تصدَّق  ورجلٌ 
شماله ما صنعت يمينُه( رواه البخاري ومسلم.

قال الشاعر:
وإذا خلوت ريبة في ظلمة 

             والنفس داعية إلى الطغيان 
فاستحي من نظر اإلله وقل لها 

             إن الذي خلق الظالم يراني
إن حبس النفس عن غيها مع توفر أسبابها 
المؤمن ورسوخ  إيمان  عالمة ساطعة في قوة 

قلبه.
وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: 
َوالَْعَفاَف  َوالتَُّقى،  الُْهَدى  أَْسأَلَُك  إِنِّي  )اللَُّهمَّ 

َوالِْغنَى( رواه مسلم.
عليه  يوسف  نبينا  انتصار  فهو  الثاني  وأما 
السالم في العفو عمن أساء إليه مع قدرته بما 

ملك من سلطة وقوة أن يقتص ويثأر. 
الخصال،  أعظم  من  المقدرة  عند  فالعفو 
وبه  بها،  عرفوا  التي  العرب  أخالق  من  وهو 

يتفاخرون.
وقد أعد الله تعالى لمن علت إنسانيته بعدم 
الثأر لنفسه بمقام عظيم فال يصل إلى هذا الخلق 
إال ذو حظ عظيم قال الله تعالى: )َواَل َتْستَِوي 
يِّئَُة اْدَفْع ِبالَّتِي ِهَي أَْحَسُن َفإَِذا  الَْحَسنَُة َواَل السَّ
الَِّذي َبيْنََك َوَبيْنَُه َعَداَوةٌ َكأَنَُّه َولِّيٌ َحِميمٌ * َوَما 
ُيلَقَّاَها إاِلَّ ُذو َحظٍّ  ُيلَقَّاَها إاِلَّ الَِّذيَن َصبَُروا َوَما 

َعِظيٍم(.
وصاحب العفو مرفوع القدر عند الله تعالى. 
َعْن  ُهَرْيَرَة  أَِبي  َعْن  صحيحه  في  مسلم  روى 
)َما   : َقاَل  َوَسلََّم  َعلَيِْه  اللَُّه  َصلَّى  اللَِّه  َرُسوِل 
َنَقَصْت َصَدَقةٌ ِمْن َماٍل، َوَما َزاَد اللَُّه َعبًْدا ِبَعْفٍو 

ا، َوَما َتَواَضَع أََحدٌ لِلَِّه إاَِلّ َرَفَعُه اللَُّه ( . إاَِلّ ِعًزّ
قال القاضي عياض: وقوله: )ما زاد الله عبًدا 

بعفو إال عّزًا( فيه وجهان:
أحدهما: ظاهره أنَّ من ُعرف بالصفح والعفو 

ساد وعظم في القلوب وزاد عزه.
الثاني: أن يكون أجره على ذلك في اآلخرة 

وعزته هناك(.
اِمِت َقاَل َسِمْعُت َرُسوَل  وعن ُعبَاَدَة ْبن الَصّ
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم َيُقوُل: ) َما ِمْن َرُجٍل 
ُيْجَرُح ِفي َجَسِدِه ِجَراَحًة َفيَتََصَدُّق ِبَها إاَِلّ َكَفَّر 

اللَُّه َعنُْه ِمثَْل َما َتَصَدَّق ِبِه( رواه أحمد.
أعز  عن  عنه  الله  رضي  الدرداء  أبو  وُسئل 
الناس؟ قال: »الذي يعفو إذا قدر، فاعفوا يعزكم 

الله« 
قال الحسن: أفضل أخالق المؤمن: العفو.

النزاع  عند  الغيظ  كظم  هنا  االنتصار  ومن 
والخالف أو وقوع الضرر من معتد أثيم.

الله  قال  النفس  حظوظ  على  االنتصار  يكمن 
َعَفا  َفَمْن  ثْلَُها  ِمّ َسيِّئَةٌ  َسيِّئٍَة  )َوَجَزاُء  تعالى: 
الِِميَن(  ُيِحُبّ الَظّ َوأَْصلََح َفأَْجُرُه َعلَى اللَِّه إَِنُّه الَ 

)الشورى:40( 
قال ابن جرير الطبري: »فمن عفا عمن أساء 
إليه، إساءته إليه، فغفرها له، ولم يعاقبه بها، وهو 
على عقوبته عليها قادر، ابتغاء وجه الله؛ فأجر 

عفوه ذلك على الله، والله مثيبه عليه ثوابه«.
القرآن  خلد  عنه  الله  رضي  الصديق  وهذا 
المنافقون  كان  وقد  األفك،  حادثة  في  موقفه 
فيها، وكان ممكن  تكلموا  قد  الصحابة  وبعض 
تكلم قريبه وابن خالته، وقد كان الصديق رضي 
الله عنه ينفق عليه ويكرمه فحلف أبو بكر أال 
يحسن إليه كما كان يحسن في السابق، فأنزل 
َعِة  الله تعالى: )َوال َيأَْتِل أُولُو الَْفْضِل ِمنُْكْم َوالَسّ
أَْن ُيْؤُتوا أُولِي الُْقْرَبى َوالَْمَساِكيَن َوالُْمَهاِجِريَن 
ِفي َسبِيِل اللَِّه َولْيَْعُفوا َولْيَْصَفُحوا أاَل ُتِحبُّوَن أَْن 
َيْغِفَر اللَُّه لَُكْم( )النور: 22(. فقال: بلى، أحب أن 
يغفر الله لي، وعاد إلى ما كان عليه من اإلحسان 

إليه وكّفر عن يمينه.
الواجب على  الله عنه:  أبو حاتم رضي  قال 
العاقل توطين النفس على لزوم العفو عن الناس 
كافة، وترك الخروج لمجازاة اإلساءة! إذ ال سبب 
لتسكين اإلساءة أحسُن من اإلحسان، وال سبب 
االستعمال  من  أشُدّ  وتهييجها  اإلساءة  لنماِء 
بمثلها. وهذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه 
في  العفو  ثالثة:  الله  إلى  األمور  »أحب  يقول: 
القدرة، والقصد في الجدة، والرفق في العبادة، 
به  الله  إال رفق  الدنيا  بأحد في  أحد  وما رفق 
يوم القيامة«. وراحة النفس في العفو: فقد قال 

أحد الشعراء: 
قلبي  أرحُت  أحٍد  على  أحقْد  ولم  عفوُت،  لما 

من َغِم العداوات 
إني أُحيي عدوي عنَد رؤيته 

               ألدفَع الشَر عني بالتحيات 
وأُظِهر البشَر لإلنساِن أُبِغُضه 

               كأنما قد َحشا قلبي محبات
وفي حياتنا يتعرض اإلنسان لمواقف كثيرة 
الحياة  في  وخاصة  سخطه  وتثير  تغضبه 
األسرية وفي محيط العمل وفي البيع والشراء. 
الغضب  عند  هنا  النفس  وضبط  الغيظ  فكظم 
بها  يهنأ  واستقرار  أمان  واحة  األسرة  يجعل 
جميع أفراد األسرة، كما أن المجتمع تتقوى فيه 

أواصر الحب والمودة.
الناس  أكثر  هم  والخدم  العمال  فئة  ولعل 
عرضة لالنتقام منهم لتوفير دواعيه. وفي العفو 
والصفح عنهم جاء التوجيه من المبعوث رحمة 

للعالمين.
عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: 
)جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 
يا رسول الله! كم نعفو عن الخادم؟ فصمت! ثم 
أعاد عليه الكالم، فصمت! فلما كان في الثالثة، 
قال: )اعفوا عنه في كل يوم سبعين مرة( رواه 

أبوداود.

في  ه  ردُّ القرطبي:  قال  كما  الغيظ  وكظم 
الجوف، والسكوت عليه وعدم إظهاره مع قدرة 

الكاظم على اإليقاع بعدوه.
وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  وصية  وهي 
َرُسوِل  إِلَى  َرُجلٌ  َجاَء  َقاَل:  ُهَرْيَرَة،  أَِبي  فَعْن 
ِبأَْمٍر،  ُمْرِني  َفَقاَل:  عليه وسلم،  الله  اللِه صلى 
، أَْو َفَذَهَب، ُثمَّ َرَجَع،  َتْغَضْب، َقاَل: َفَمرَّ َقاَل: الَ 
َد  َفَردَّ َقاَل:  َتْغَضْب،  الَ  َقاَل:  ِبأَْمٍر،  ُمْرِني  َقاَل: 
ِمَراًرا، ُكلَّ َذلَِك َيْرِجُع َفيَُقوُل: الَ َتْغَضْب.( رواه 

البخاري.
خصمه  على  انتصر  فقد  غيظه  كظم  ومن 

واستحق من الله األجر الجزيل.
ِفي  ُينِْفُقوَن  )الَِّذيَن  وتعالى:  سبحانه  قال 
اِء َوالَْكاِظِميَن الَْغيَْظ َوالَْعاِفيَن َعِن  َرّ اِء َوالَضّ َرّ الَسّ
النَّاِس َواللَُّه ُيِحُبّ الُْمْحِسنِيَن( )آل عمران: 134(.

ومن كظم غيظه عوضه الله تعالى بما تسعد 
به نفسه وتطيب. عن أنس رضي الله عنه قال: 
غيًظا  كظم  )من  وسلم:  عليه  الله  صلى  قال 
وهو قادرٌ على أن ينِفَذه دعاه الله على رؤوِس 
الخالئق حتى يخيَِّرُه من أِيّ الحور شاء( رواه 

أبوداود.
كما أن كظم الغيظ هو في الحقيقة نفع الذات 
َعبِْد  َعْن  أحمد  اإلمام  روى  لها  الخير  بجلب 
اللَُّه  َصلَّى  النَّبِِيّ  َعْن  الَْعاِص  ْبِن  َعْمِرو  ْبِن  اللَِّه 
َعلَيِْه َوَسلََّم أََنُّه َقاَل َوُهَو َعلَى الِْمنْبَِر: )اْرَحُموا 

ُتْرَحُموا َواْغِفُروا َيْغِفْر اللَُّه لَُكْم ( .
َما  )َوإَِذا  بقوله:  عباده  تعالى  الله  ووصف 

َغِضبُوا ُهْم َيْغِفُروَن( )الشورى: 37(.
قال ابن كثير: أي: سجيتهم وخلقهم وطبعهم 
ليس  الناس،  عن  والعفو  الصفح  تقتضي 

سجيتهم االنتقام من الناس.
ومن انتصر لنفسه ممن ظلمه عبر الضوابط 
المتبعة فقد أخذ حقه، ولكن في العفو والصفح 

 العفو عند املقدرة 

من اأعظم اخل�سال 

وهو من اأخالق العرب 

التي عرفوا بها، وبه 

يتفاخرون
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سيارات

يختتم GLA الجديد، النموذج الثامن الذي ينضم 
المدمجة  السيارات  الحالي من  الجيل  التشكيلة،  إلى 
النموذج  هو  نفسه  الوقت  في  مرسيدس-بنز.  من 
الرباعي  الدفع  سيارات  مجموعة  في  االبتدائي 
الناجحة لهذه العالمة التجارية. تم تعزيز الشخصية 
السابق:  بالنموذج  مقارنة  كبير  بشكل  والحضور 
بارتفاع 1611 ملم )1616 مع قضبان السقف(، فإن 
GLA الجديد أعلى بأكثر من عشرة سنتيمترات عن 
سابقها. ويأتي أيضاً موضع المقاعد األعلى والمميز 
المقابل مع مساحة أكبر في الصف األول. وبالمثل، 
فإن مساحة األرجل في الخلف أكثر سخاًء - على 
سنتيمتر  بمقدار  أقصر  أصبح   GLA أن  من  الرغم 
للدفع  المميزة  التصميم  ميزات  تتضمن  ونصف. 
الرباعي القسم األمامي المرتفع والتدرجات القصيرة 
جميع  من  الواقية  والكسوة  والخلف  األمام  في 
النواحي. تتميز موديالت 4MATIC بحزمة هندسية 

خاصة بالطرق الوعرة كمعيار قياسي.

 999 - خا�س

يتعلق  فيما  أخرى  خطوة  الجديد   GLA يتقدم 
بمعايير السالمة ألنظمة مساعدة القيادة الخاصة بها 
مع دعم تعاوني للسائق. تشمل الوظائف المحسنة 
في حزمة المساعدة في القيادة، على سبيل المثال، 
الطوارئ،  ممر  ووظيفة  الدوران،  مناورة  وظيفة 
إلى  السائق  تنبه  التي  الخروج  تحذير  ووظيفة 
االقتراب من راكبي الدراجات أو المركبات، وتحذير 
عند اكتشاف المشاة بالقرب من معابر المشاة. إن 
السائق  يقوم  ال  عندما  االستجابة  على  قادر   GLA
بذلك. يتم تنشيط مساعد المكابح النشط في العديد 
من المواقف من خالل تطبيق الكبح المستقل لتجنب 
المدن ذات  أو لتقليل شدته. وفي شوارع  التصادم 
السرعات النموذجية، يكون النظام قادًرا أيًضا على 
وتجنب  المشاة،  وعبور  الثابتة  المركبات  فرملة 

االصطدامات وفًقا للحالة.
األربع  ذات  والفعالة  القوية  المحركات  مع 
القيادة مع دعم  أنظمة مساعدة  أسطوانات، وأحدث 

مع   MBUX والترفيه  المعلومات  ونظام  السائق، 
EN-  التشغيل السهل باإلضافة إلى التحكم بالراحة
ERGIZING الشامل، فإن النموذج الجديد لديه كل 
نقاط القوة للجيل الحالي من السيارات المدمجة من 
الممتازة  بالكفاءة  يفتخر   GLAو -بنز.  مرسيدس 
مع   EQ Power طراز  )0.28( وسيتوفر  لالنبعاثات 
النصف  بالفعل في  الثالث  الجيل  محرك هجين من 
نموذج  وهو   ،EQA وسيتبعه  العام.  هذا  من  األول 

كهربائي بالكامل، بحلول نهاية هذا العام.
أبريل  الجديد في أوروبا بنهاية   GLA تم إطالق 
ذلك  بعد  المتحدة  الواليات  في  وسيتاح  الماضي 
بوقت قصير، وسيكون متاحاً أيضاً في الصين ومن 

ثم في جميع أنحاء العالم.
وتتوقع مرسيدس-بنز أنها ستصبح واحدة من 
المدمجة خالل دورة حياتها.  الفئة  أشهر موديالت 
يتم إنتاج GLA في مصنع مرسيدس بنز في راستات 

)ألمانيا( وفي بكين )الصين( للسوق المحلية.

مرسيدس بنز GLA الجديدة: 
مزيد من الحضور والمساحة واألمان
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التصميم الخارجي: ثقة وديناميكية 
نتوءات  مع  قوية  شاملة  بأبعاد   GLA يتميز 
األمامي  القسم  يتدفق  والخلف.  األمام  في  قصيرة 
تعزز  بصرياً.  المدمجة  الدفيئة  إلى   A العمود  فوق 
الشكل  المحرك  غطاء  في  المقترحة  القوة  حركات 
حجمها  يصل  عجالت  مع  جنب  إلى  جنباً  الطاغي 
إلى 20 بوصة ومثبتة مع الحافة الخارجية للجسم. 
وما هو نموذجي في GLA األكتاف القوية من هيكل 
السيارة وخطوط تشبه الكوبيه من النوافذ الجانبية. 
هذا المظهر الجانبي المحدد يمنح السيارة مظهرها 
من  لالهتمام  مثيراً  عرضاً  ويقدم  ديناميكياً  األنيق 

الضوء والظالل.
كما هو الحال في طرازات الدفع الرباعي األخرى 
بفتحات  المبرد  شبكة  تتميز  مرسيدس-بنز،  من 
مميزة إلى جانب األباجور الواحد والنجمة الوسطى. 
تشطيب  تم  المميزة،  التجارية  العالمة  وكعهد 
المصابيح األمامية الداخلية بمستوى عاٍل من الجودة 

والتفاصيل والدقة.
بالكتفين  والخلفي  الجانبي  الجانبان  يتميز 
العتبات،  فوق  األبواب  تصل  للسيارة.  العضليين 
مع  الدخول،  سهولة  تحسين  ناحية  من  وبالتالي 
األتربة  من  خالية  األبواب  إطارات  على  الحفاظ 
في  الصدمات  من  الحماية  وتحسين  واألوحال 
الكسوة  تضيف  جانبي.  تصادم  حدوث  حالة 
اإلجمالية وتؤكد  النسب  إلى  الشاملة هيكالً  الواقية 
وكذلك  الوعرة،  الطرق  على  السيارة  على شخصية 

مصدات الحماية السفلية في األمام والخلف.
الخلفية من جزئين، مع وضع  المصابيح  تتكون 

العاكسات بشكل منفصل في المصد ما يسهل فتح 
الصندوق الخلفي والتحميل أيضاً. له تأثير إضافي 
التفاصيل  ومن  أوسع.  يبدو  الخلفي  الطرف  لجعل 
على  اعتماداً  اختيارية  تكون  قد  والتي  اإلضافية، 
الطراز المختار، أن قضبان السقف المدمجة وواقي 

عتبة الصندوق الخلفي مطلية بالكروم.

المقصورة: معاصرة وعالية الجودة 
تتكون لوحة العدادات من حجم أساسي، وتشتمل 
والراكب  السائق  منطقة  في  بصرية  »قطع«  على 
السائق  جانب  على  القطع  وحدة  تهيمن  األمامي. 
مع  أشكال:  بثالثة  والمتوفرة  مستقلة،  بشاشة 
وشاشة  سم(،   17.78( بوصات   7 مقاس  شاشتين 
 10.25 مقاس  وشاشة  بوصات   7 مقاس  واحدة 
بوصة )26 سم(، وفي نسخة الشاشة العريضة، مع 
الراكب،  جانب  على  بوصة.   10.25 مقاس  شاشتين 

يتم تشطيب منطقة القطع بعنصر زينة.
في  منها  خمسة  الدائرية،  التهوية  منافذ  تتميز 
دوارات  الجودة مع  عالي  توربيني  بمظهر  المجمل، 
مركز  لوحة  تتدفق  بدقة.  مصممة  هواء  توجيه 
اإلمساك  مقبض  الذراع.  مسند  إلى  بسالسة  الباب 
مثل  أفقيًا  ويعمل  أنبوبي  شكل  له  والمساعدة 

الدرابزين.
 MBUX يشمل المعيار نظام المعلومات والترفيه
الذي يعمل بشكل حدسي ويمكن تفعيله عن طريق 
 .»Hey Mercedes« التحكم الصوتي، باستخدام الكلمة
يمكن تكوين MBUX بشكل فردي بمساعدة مجموعة 
الكمبيوتر  هي  للنظام  القوية  المزايا  الخيارات.  من 

والعرض  الرائعة  والرسومات  والشاشات  القوي 
التقديمي القابل للتخصيص وشاشة العرض الكاملة 
باأللوان والمالحة مع الواقع المعزز وبرامج التعلم.

األبعاد الداخلية والوظائف: تحسين كبير 
على الرغم من أن GLA الجديد أقصر من سابقه 
في الخارج، إال أنه يوفر مساحة داخلية أكثر اتساعاً. 
هذا يفيد بشكل خاص مساحة الساقين في المؤخرة 

وحجرة األمتعة.
وضع الجلوس لكل من السائق والراكب األمامي 
السابق، وبالتالي  النموذج  أعلى وأكثر استقامة من 
يجلس  الرباعي.  الدفع  سيارات  من  نموذجية  أكثر 
السائق والراكب األمامي على ارتفاع أعلى بـ 97 ملم 
عن ذي قبل. كما تم تحسين الرؤية الشاملة مقارنة 
بالنموذج السابق - جزئياً بفضل المقاطع العرضية 
المحسنة لعمود السقف، والتي تحجب مساحة أقل 

من المناطق المحيطة.
كانت قيمة االنتفاع واحدة من نقاط التركيز العام 
الخلفي  المقعد  ظهر  مسند  التطوير.  مرحلة  أثناء 
تحريك  يمكن  كخيار،   .40:20:4 بنسبة  للطي  قابل 
 14 بمقدار  والخلف  لألمام  الخلفي  المقعد  وحدة 
سم، وإحضار مسند الظهر إلى وضع أكثر عمودية، 
المجال لنقل أغراض كبيرة مثل الصناديق  إلفساح 
أو  لواحد  مريحة  مقاعد  هناك  ذلك،  ومع  الضخمة. 
هذا  في  المقعد  وسادة  إن  حيث  الركاب،  من  اثنين 

النوع مقسمة بنسبة 40:60.
االرتفاع،  لتعديل  القابلة  التحميل  أرضية  توفر 
والتي تأتي كمعيار قياسي، تنوعاً كبيراً. عندما يتم 
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سيارات

أرضية  وتكون  ألسفل  الخلفي  المقعد  مساند  طي 
منطقة  إنشاء  يمكن  العلوي،  الموضع  في  التحميل 
األمامية.  المقاعد  إلى  تمتد  تقريباً  مسطحة  تحميل 
بالنسبة لألجسام الضخمة جداً، يمكن وضع أرضية 
العضو  إزالة  السفلي، ويمكن  الموضع  التحميل في 
تحريك  ويمكن  الخلفية  المقاعد  خلف  المتقاطع 
اختياري  أمامي/ خلفي  تعديل  مع  الخلفية  المقاعد 

لألمام.

أنظمة مساعدة القيادة: 
تعاوني  بدعم  القيادة  مساعدة  أنظمة   GLA لدى 
المساعدة  حزمة  وظائف  أحدث  تتضمن  للسائق. 
في القيادة وظيفة االنعطاف ووظيفة حارة الطوارئ 
اكتشاف  عند  والتحذير  الخروج  تحذير  ووظيفة 

المشاة في منطقة معابر المشاة.
)المعدات  القيادة  في  المساعدة  حزمة  تتضمن 
المعدات(  ومستوى  البلد  تختلف حسب  االختيارية 

ما يلي:
- مساعد المسافة DISTRONIC مع وظائف:

- الكبح للمركبات الثابتة،
في  السيارات  خلف  ممتد  أوتوماتيكي  توقف   -
 Active Parking Assist نظام  مع  بالتزامن  األمام 

ونظام المالحة،
 ECO تنشيط »االنزالق« في وضع محرك -

- مساعد التوجيه النشط مع الوظائف:
- مساعد إيقاف الطوارئ النشط - مع إلغاء القفل 
التلقائي ومكالمة الطوارئ لمركز اتصاالت الطوارئ 
لمرسيدس-بنز عندما تتوقف السيارة )حسب البلد(،
- وظيفة الممر الطارئ: على ذيل الطريق السريع 

بسرعات أقل من 60 كم / ساعة.
فعل  رد  مع   Active Limit Assist Assist نظام   -
 Traffic نظام  مع  باالقتران  السرعة  حدود  لتغيير 
Sign Assist، وتعديل السرعة على أساس المسار قبل 
الرسوم،  وأكشاك  الدائرية،  والتقاطعات  االنحناءات، 
الطرق  الخروج من  االنضمام/  T وقبل  وتقاطعات 
التنقل  مع  بالتزامن   - السريعة  والطرق  السريعة، 
المروري المباشر، أيضاً تقليل السرعة عند االقتراب 

من السيارات األمامية،
- مساعد توجيه مراوغ،

- مساعد الحفاظ على المسار النشط،
- نظام المساعدة في النقاط العمياء النشطة،

- نظام مساعد المكابح النشط مع وظيفة المناورة 
ووظيفة النقل المتقاطع،

- نظام PRE-SAFE PLUS: يمكنه اكتشاف التأثير 
المحتمل للحركة المرورية الخلفية. في حالة استمرار 
خطر االصطدام، يمكن للنظام أيضاً استخدام فرامل 
إصابات  من خطر  يقلل  مما  بثبات،  الثابتة  السيارة 
الناتجة  األمامية  الصدمة  تقليل  االرتطام عن طريق 

عن االصطدام من الخلف.
وبسرعات  البحتة،  اإلرشادية  نسخته  في  حتى 
Blind Spot As- فإن نظام النقطة العمياء ، ةمنخفض

ذلك  في  بما  المركبات،  من  التحذير  على  قادر   sist
السيارة  تكون  عندما  الخطر.  منطقة  في  الدراجات، 
في حالة توقف تام وقبل خروج السائق، يمكن أن 
أن  من  الخارجية  المرآة  في  مرئياً  تحذيراً  يعطي 
مركبة أو راكب دراجة يمر في المنطقة الحرجة. إذا 
كان السائق يستخدم مقبض الباب في هذه اللحظة، 
وتومض  إضافي  صوتي  تحذير  صوت  سيصدر 
ذلك(  تحديد  تم  )إذا  الباب  في  المحيطة  اإلضاءة 
الطريق  مستخدم  يتحرك  أن  يجب  األحمر.  باللون 
المار بسرعة تتجاوز 7 كم/ ساعة في ذلك الوقت. 
Blind Spot As- من الخروج  تحذير  وظيفة   تتوفر 

إلى  تصل  ولمدة  ثابتة،  السيارة  تكون  عندما   sist
ثالث دقائق بعد إيقاف تشغيل المحرك. أثناء التنقل، 
من  جزء  وهو   ،Active Blind Spot Assist يساعد 
السيارات  من  التنبيه  على  القيادة،  مساعدة  حزمة 
الحرجة  المناطق  وفي  العمياء  البقعة  في  الواقعة 

بتشغيل الكبح النشط.

سافر بأسلوب مريح للغاية
 ENERGIZING بالراحة  التحكم  نظام  يربط 
السيارة، باستخدام  المختلفة في  الراحة  أنظمة  بين 
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اإلضاءة والمزاج الموسيقي باإلضافة إلى عدد من 
خيارات التدليك لتقديم مجموعة واسعة من البرامج 
 ENERGIZING COACH النظام  يوصي  الجيدة. 
ساعة  ارتداء  حال  وفي  للحالة.  وفًقا  البرامج  بهذه 
جهاز  أي  أو  مرسيدس-بنز  من  الذكية  فيفواكيتف 
قابل لالرتداء من »غارمين«، وكانت مقترنة بالنظام 
فإن القيم الشخصية مثل مستوى اإلجهاد أو جودة 
نظام  يعزز  كما  التوصية.  دقة  من  تحسن  النوم 
هذا  يدعم  إذ  المقاعد  حركية  من  بالراحة  التحكم 
النظام التغييرات المفيدة لتقويم العظام في وضعية 
وسائد  لميل  دقيقة  تغييرات  طريق  عن  الجلوس 
ENER-  المقعد ومسند الظهر. تتوفر حركيات المقعد

GIZING للمقاعد األمامية بالتزامن مع تعديل المقعد 
الكهربائي بالكامل مع وظيفة الذاكرة.

وظيفة جديدة لغسيل السيارة 
المألوفة  السيارة  غسيل  بوظيفة   GLA يتمتع 
بالفعل من GLS. مع أمر واحد فقط، يتم طي المرايا 
السقف  وفتحة  الجانبية  النوافذ  وإغالق  الخارجية 
المنزلقة. يتم منع المعلومات الواردة من مستشعر 
المطر، بحيث تظل مساحات الزجاج األمامي مغلقة 
في غسيل السيارات. يتحول نظام تكييف الهواء إلى 
وضع إعادة تدوير الهواء. إذا كانت السيارة تحتوي 
على كاميرا بزاوية 360 درجة، يتم تشغيل صورتها 
األمامية بعد بضع ثواٍن للمساعدة في دخول منطقة 
اإلعدادات  هذه  تنشيط  إلغاء  يتم  السيارات.  غسيل 
ويتسارع  المغسل  من  السائق  يخرج  عندما  تلقائياً 

إلى سرعة أعلى من 20 كم / ساعة.
الرحالت  في  استثنائية  راحة  التعليق:  جهاز 

الطويلة 
يحتوي GLA الجديد على نظام التعليق األمامي 
مكفرسون. يتم توجيه العجالت بأذرع تحكم أسفل 
كل مركز للعجالت، ودعامات مكفرسون وقضيبي 
يقلل  هذا  األلمنيوم.  من  مصنوع  المشعب  ربط. 
التوجيه  مفاصل  المعلقة.  غير  والكتل  الوزن  من 

مصنوعة من األلمنيوم المصبوب.
رباعي  متطور  خلفي  بمحور   GLA يتميز 
الثالثة  العرضية  الوصالت  تكوين  تم  الوصالت. 
لتحقيق  خلفية  عجلة  كل  في  الزائدة  والذراع 
الركوب  وجودة  القيادة  استقرار  من  قدر  أقصى 
تثبيت  يتم  الجانبية.  الطولية/  والديناميكيات 
المحور الخلفي على إطار فرعي معزول عن غالف 
الهيكل بواسطة البطانات المطاطية بحيث يتم نقل 

عدد أقل من االهتزازات من التعليق إلى الجسم.

4MATIC نظام الدفع الرباعي
الدائم  الرباعي  الدفع  يمكن تجهيز GLA بنظام 
4MATIC مع توزيع عزم الدوران المتغير بالكامل 
كخيار. تتضمن مكونات 4MATIC مأخذ الطاقة إلى 
المحور الخلفي، والذي يتم دمجه في ناقل الحركة 
األوتوماتيكي مزدوج القابض، والجهاز التفاضلي 
للمحور الخلفي مع القابض المدمج متعدد اللوحات. 
التشغيل  كان  حيث  السابق،  النموذج  عكس  على 
الحالة  هذه  في  القابض  تشغيل  يتم  هيدروليكيًا، 

ميكانيكياً. إن مزايا نظام التحكم هذا، قبل كل شيء، 
هي عملية ال تعتمد على عدد الدورات في الدقيقة 
التحكم  عبر نطاق التشغيل بأكمله، وبالتالي أيضاً 
إلى جانب  الثبات،  القابض في حال  التجريبي في 

الكفاءة العالية بفضل مفهوم »منحدر الكرة«.
الرباعي  للدفع  الرياضي  التكوين  هذا  يسمح 
 DYNAMIC SELECT مفتاح  باستخدام  للسائق 
ثالث  تتوفر   .4MATIC خصائص  على  للتأثير 
الرباعي،  الدفع  قابض  في  للتحكم  مميزة  خرائط 
لحالة  النظام يستجيب بمرونة  أن  الرغم من  على 
القيادة  عملية  في  وضع.  أي  في  الحالية  القيادة 
 Eco / Comfort القيادة  برنامج  يعتمد  العادية، 
على توزيع بنسبة 80:20 )المحور األمامي: المحور 
الخلفي(، بينما في »Sport« يكون 70:30. في وضع 
الرباعي بمثابة  الدفع  الوعرة، يعمل قابض  الطرق 
أساسي  توزيع  مع  المحاور،  بين  تفاضلي  قفل 

متوازن بنسبة 50:50.
محركات قوية وفعالة 

تضع GLA الجديدة ثقتها في محركات البنزين 
تحديثها  تم  التي  أسطوانات  األربع  ذات  والديزل 
الطرازات  سلسلة  من  الجديدة  للنسخة  بالكامل 
المدمجة. وبالمقارنة مع الجيل السابق، فإنها تتميز 
بزيادة المخرجات المحددة بشكل ملحوظ وتحسين 
الكفاءة واالنبعاثات. يتم بالفعل إعداد نموذج خاٍل 

من االنبعاثات محلياً مع نظام محرك هجين للشحن 
الكهربائي المباشر من الجيل الثالث.

 M 282 البنزين هو المستوى اإلبتدائي لنماذج 
استهالك   (  GLA 200 في  لتر   1.33 سعة  مع 
الوقود 5.7-6.0 لتر / 100 كلم، وانبعاثات الكربون 
130-137 غرام / كلم(. لهذا المحرك نظام إلغالق 
الحمل  لمدى  الفعال  التشغيل  بهدف  األسطوانات 
من  ليتر   2 سعة   M 260 المحرك  أما  الجزئي. 
المصنوع  قوة  األكثر   GLA لـ  البنزين  محركات 
أسطوانية  بطانات  فله  المصبوب  األلمنيوم  من 
األسطوانة  تجويف  توسيع  يتم  الحديد، حيث  من 
CON- مبدأ مع  يتماشى  بما  السفلي  الطرف   في 

احتكاك  تقليل  على  المبدأ  هذا  يعمل   .ICSHAPE
المكبس، ويقلل من استهالك الوقود. توجد أعمدة 
الجزء  في  بسالسة  المحرك  لتشغيل  التوازن 
توقيت  نظام  يسمح  المرافق.  علبة  من  السفلي 
الصمام بتعديل مرحلي لرفع الصمام على جانب 
الهندسة  ذلك  في  بما  التدابير،  جميع  السحب. 
المخلفات،  مع  التوربيني  للشاحن  بدقة  المنظمة 
واقتصادياً ومنخفضاً  تجعل المحرك هادئاً وقوياً 
األمامي  للدفع  تجهيزه  تم  وقد  االنبعاثات.  في 
مع  دائماً  دمجه  ويتم   ،4MATIC الرباعي  والدفع 
ناقل الحركة المزدوج 8G-DCT. يتم إنتاج محرك 

M 260 في مصنع كوليده في تورينغيا بألمانيا.



العدد 594 يونيو 1142020
العدد)485( مايو 2011

16

ÉjÉ```°†b

há«©Lôe ΩÉµMCG
≥«≤–h ,¥ƒ≤◊G ¿ƒ°üd kÉfÉª°V É¡≤«≤– ¤EG AÉ°†≤dG ≈©°ùj »àdG ájÉ¨dG »g ádGó©dG
ºcÉÙG ábhQCG πNGO áLQO øe ÌcCG ‘ ∫hGóàj »°VÉ≤àdG ¿Éa Gò¡dh ,»YÉªàL’G QGô≤à°S’G
á˘˘ª˘˘µfi{ hCG z¢†≤˘˘æ˘˘dG á˘˘ª˘˘µfi{ hCG zÉ˘˘«˘˘∏˘˘©˘˘dG{ á˘˘ª˘˘µÙG ø˘˘Y IQOÉ˘˘°üdG ΩÉ˘˘µ˘˘˘MC’G IOÉ˘˘˘Y ¿ƒ˘˘˘µ˘˘˘Jh
äGP ºcÉÙG ¬eóîà°ùJ ¿CG øµÁ …òdG ™LôŸG áHÉãÃ ,ôNBGh ó∏H ÚH ≈ª°ùJ Éªc zõ««ªàdG
ΩÉµMC’Gh ,ÉjÉ°†≤dG ∂∏J øe ¢†©H Éæg .á∏KÉ‡ ÉjÉ°†b ‘ É¡eÉµMCG QGó°UE’ ,≈fOC’G äÉLQódG

.ádhódG ‘ É«∏©dG ájOÉ–’G áªµÙG ‘ É¡fCÉ°ûH äQó°U »àdG

ء

ريدغ دسشار ءاسسيم
عضو سابق في املجلس الوطني االتادي

maysarashed@gmail.com

مضى ما يقارب الشهرين وأكثر منذ بدأت دولة اإلمارات في اتخاذ إجراءات احترازية في مواجهة أزمة 
تداعياتها صحياً  من  المتضررين  لدعم  والخارج  الداخل  في  بذلتها  التي  الجهود  من  الرغم  وعلى  كورونا، 
واقتصادياً، إال أنها لم تنج ولم ينج مواطنوها من اإلصابة بالمرض وتداعياته التي دفعت نحو إغالق العديد 
من القطاعات في الدولة لتحقيق التباعد الجسدي والحد من انتشار الوباء بين عشرة ماليين نسمة وربما أكثر. 
وضع جديد لم يعتده أي منا في دولة االمارات إذ قيد حركة الجميع، وقيد العمل في ظروف استثنائية، وأجبر 
التعليم الذي كان يشترط الحضور ويحاسب عليه على أن يكون عن ُبعد، وهو ما يمكن اختصاره في جملة 
تفيد تغير الحياة بنسبة مائة وثمانين درجة عما اعتاده الناس وألفوه وأحبوه. وعلى الرغم من حداثة الظرف 
وتبعاتها التي ألقت بظاللها على جميع القطاعات إال أن نسبة االلتزام بما أعلن وما صدر من قرارات كانت عالية 
وأسهمت في تخفيف القيود في شهر رمضان المبارك، السيما وهو الشكر الكريم الذي اعتادت الناس فيه أيضاً 
على طقوس وممارسات اندثرت في هذه األزمة السيما ما يرتبط منها بالعبادة وصالة التراويح والقيام في 
المساجد، فكان التخفيف ألغراض نفسية أمراً الزماً بات الناس بحاجة إليه بعد أن طال حظر التجول وامتدت 

ساعاته بغتة، فال يصوم الواحد منا أو يقوم وهو مثقل بهم ال يراوح مكانه بين جدران أربعة. 
قبل انقضاء شهر رمضان المبارك بأسبوع تدافعت تساؤالت الجميع عن وضع إجازة العيد مع برنامج 
التعقيم الوطني الذي تحظر ساعاته الخروج من دون حاجة وتضع حداً للتجمعات التي أسهمت في انتشار 
الوباء وإصابة أعداد كبيرة من األفراد به لدرجة جعلته يسيطر على عوائل لم تلتزم بالتباعد وكسرت القيود 
واستهانت بالمسألة، واعتقدت أن رفع قيود الحظر يمنحها شهادة تمنع إصابتها من الفيروس، وهو ما ساعد 
على زيادة أعداد المصابين في عائالت إماراتية لم تلتزم واعتقدت أن كورونا يستثنيها ليقبع في مساكن 
العمال وحدهم، وهو ما دفع بالكثيرين للمطالبة بتطبيق الحظر ألربع وعشرين ساعة أسوة بدول أخرى اتخذت 
اإلجراء نفسه،  السيما وأن حالة اإلحباط انتابتهم بسبب زيادة عدد الحاالت التي تجاوزت العشرين ألف إصابة 
والتي لم تنهها حاالت الشفاء المعلن عنها، وهو ما استدعى الجهات الرسمية عن اإلحاطة اإلعالمية لإلعالن عن 
قرارات رسمية قبل العيد بخمسة أيام حول إجراءات التعقيم الوطني في نهاية رمضان وما يليه من أيام، وكانت 
اإلحاطة باختصار أكثر إحاطة عولت على التزام المواطنين والمقيمين باإلجراءات الوقائية وااللتزام بالتدابير 
المطلوبة منهم وأهمها إلغاء ما اعتدنا عليه في كل عيد من تزاور وتبادل العيدية ليصبح القرار بالنسبة للجميع 
هو األصعب منذ بدء األزمة، السيما والقرار يجيء بعد فترة غياب فعلي واقعي بين األهالي واألصدقاء الذين 
وجدوا أنفسهم في عزلة لم يخترها أي منهم، ولكن اقتضتها الظروف الراهنة ليتحول التواصل إلى افتراضي 

بدءاً من قيادات الدولة ومؤسساتها وانتهاًء بالفرد على الصعيد الشخصي. 
كل ما سبق أحالنا للبحث عن إجابة عن سؤال: كيف عاد العيد علينا في زمن الكورونا؟ هل يلغي الفرح؟ 
وهل يتجاهل شعائر العيد التي سنها الله وأحياها من خاللنا طوال سنوات مضت من أعمارنا؟  اإلجابة تكمن 
في التزامنا بما هو واجب علينا، سنكبر تكبيرات العيد، وسنرتدي أجمل ما لدينا مستقبلين العيد حامدين الله 
أن بلغنا الصيام وأعاننا على القيام، وسنتواصل ما استطعنا إلى ذلك سبيالً بالوسائل المتاحة التي تبعد شبح 
المرض والموت عنا، وسيصبح هذا العيد ذكرى ال تفارق أذهاننا يوم اخترنا السالمة وقدمنا الصحة على كل 
ما حرمنا منه اليوم بفطنتنا وإدراكنا مخاطر فك القيود والسماح للمرض بالتفشي بيننا. نحن شعب ال يلين وال 
يضعف وال يتراجع عن كل ما فيه مصلحته، فما بنته اإلمارات في خمسين عاماً يستحق الحفاظ عليه والتمسك 
به وإن فجعتنا خسائر األرواح واألموال في ظروف اإلغالق لنعود من جديد أقوى من أي وقت مضى، فالدولة 
التي أدركت مبكراً وسعت إلى بناء االنسان واالستثمار، وجعلت ذلك هدفاً وغاية، وقدمت كل الوسائل التي 

تصب في ذلك ال يمكنها االستمرار باإلنسان المريض الوهن. 
العيد فرحة تكتنف القلوب وتحتضنها، وصباحه يسعد الصائمين القائمين الذين ال ينفك الواحد منهم عن 
الدعاء بأن يعود على شهر رمضان أعواماً مديدة، ومهما قست ظروف جائحة كورونا علينا فيكفي أننا في بلدنا 

آمنين، مستقرين معافين ضمنا قوت يومنا، وتحمل القيادة همنا. 
فكل عام وأنتم بخير. 

بأي كورونا عدت يا عيد؟!
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