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االستثمار ...
تعول عليه الدول واملجتمعات
يتفرع هذا امل�صطلح �إلى �أذرع وقنوات عديدة ،و�أهم ما ّ
يف ع�رصنا احلايل هو اال�ستثمار يف االقت�صاد ،لأنه ي�شكل مركزاً للتحوالت الأخرى نحو
ات�ساعات التطور الذي هو غاية الإن�سان كفرد ..كما هو غاية املجتمعات والبلدان.
فكما �أن اال�ستثمار االقت�صادي يهدف �إلى حتقيق الرخاء لل�شعوب ،ف�إنه �أي�ضا يبني واجهة
م�رشفة لأي جمتمع �أمام العامل ،لذلك ف�إن جناح هذا اال�ستثمار ي�أتي نتيجة ملخططات نوعية
ودرا�سات منهجية حول الواقع والتجارب الأخرى ،وت�أتي �آليات التنفيذ واجلهود
املدعومة ب�أفكار مبتكرة للم�شاريع والربامج لت�صل بها �إلى النجاح الذي
رئي�س التحرير
التفوق على الذات وعلى جتارب الآخرين ،فالنوعيات
ي�صل �إلى حد
ّ
املبهرة للم�شاريع والثقة الكاملة مبدخوالتها جتتذب �إليها ر�ؤو�س
الأموال وطموحات �أ�صحاب الأعمال التي تتنف�س البقاء عرب التنمية
امل�ستمرة يف �أجواء توفر لها �أُك�سجني التنمية والتطوير الذي ال يقف
عند حد.
�إذاً اال�ستثمار االقت�صادي حم��ور لال�ستثمارات الأخ���رى..
اال�ستثمار يف احلياة االجتماعية ،اال�ستثمار يف ال�سيا�سة ..يف
التعليم ..يف ال�صحة ..اال�ستثمار يف الثقافة ...وكل ذلك "ا�ستثمار يف
امل�ضي قدم ًا باجتاه واحد يف اال�ستثمار يخ ّل مبيزان
الإن�سان" ..لأن
ّ
يتعث امل�رشوع الإن�ساين الذي هو الأهم� ..أو لنقل حمور
الإن�سان وبالتايل رّ
امل�شاريع كلها ..فهو يبنيها وهو ي�سكنها ..ولكي ال تنهدم على ا�ستقراره،
املتعثة والالتوازن يف تعاطيه مع احلياة ..البد من �أن تتنوع
وت�رشده يف ميادين الأفكار
رّ
ّ
لبنات هذا البناء تنوع ًا عادالً ..فاال�ستثمار االقت�صادي من دون تربية كارثة ،واال�ستثمار
يف ال�صحة من دون تعليم غري منطقي وغري مكتمل ،واال�ستثمار يف كل املجاالت من غري
اقت�صاد لن ت�ؤتي ثمرة تظل على ن�ضجها طوال الوقت..
�إن املجتمعات التي ت�سري باجتاه ا�ستثماري �شامل هي التي حتقق التوازن واال�ستقرار
لأفرادها وتعزز وجودها يف ميدان الت�أثري يف العامل.
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www.marami.ae
e-mail: marami@scfa.ae

سعر المجلة 10 :دراهم
االشتراك السنوي للمجلة 120 :درهم
المقاالت والمواضيع في المجلة تعبر عن آراء أصحابها
لإلعالن في المجلة

Tel :+971 6 50 656 72
Mob: +971 5 57 188 827
يرجى إعادة اتدوير المجلة عند
اإلنتهاء من استخدامها
© جميع الحقوق محفوظة للمكتب الثقافي
واإلعالمي بالمجلس األعلى لشؤون األسرة بالشارقة

جواهر القاسمي

يحركن كرسي المعاقين
بنظرات العين

تفتتح معرض "روائع الشرق"
افتتحت قرينة �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة �سمو ال�شيخة
جواهر بنت حممد القا�سمي ،رئي�س املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون
الأ�رسة ،رئي�س جمل�س �إدارة نادي �سيدات ال�شارقة ،بح�ضور
ال�شيخة عائ�شة بنت حممد القا�سمي ،ع�ضو اللجنة اال�ست�شارية
باملجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�رسة ،وال�شيخة بدور بنت �سلطان
القا�سمي ،رئي�س هيئة ال�شارقة لال�ستثمار والتطوير "�رشوق"،
نائب رئي�س جمل�س �إدارة نادي �سيدات ال�شارقة ،يف نادي
�سيدات ال�شارقة فعاليات معر�ض "روائع ال�رشق" الذي نظمه
النادي يف �إط��ار م�شاركته يف احتفاالت ال�شارقة عا�صمة
الثقافة الإ�سالمية ،والذي ا�ستمر يومني.
وتفقدت قرينة �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة املعر�ض،
واطلعت على الأجنحة املختلفة التي ت�ضمنت �أزياء وجموهرات
وحتف ًا فنية م�ستوحاة من روح الثقافة الإ�سالمية ،والتقت
عدداُ من امل�صممات ،امل�شاركات يف املعر�ض.

جانب من المقتنيات

األمن والسالمة العامة للعمال

الكرسي المتحرك يمكن التحكم به بنظرات العين

علم الفلك في الناشئة

سالمة العمال هي أالهم

�أ�صدر �سعادة يحيى �إبراهيم �أحمد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان قرارا خا�صا ب�ش�أن �سالمة العمال يف حال عدم
ا�ستقرار الأحوال اجلوية.
ويق�ضي القرار ب�إيقاف العمال يف الدائرة عن القيام مبهامهم يف حال عدم ا�ستقرار الأحوال اجلوية نتيجة هطول الأمطار �،أو
هبوب الرياح ال�شديد�،أو تكون ال�ضباب الكثيف على �أن يتم ا�ستئناف مهامهم فور حت�سن الأحوال اجلوية.
�إلى ذلك �أكد �سعاد مدير عام الدائرة �أن القرار يهدف �إلى احلفاظ على �سالمة العمال حر�صا من الدائرة لتجنبهم �أية خماطر قد
يتعر�ضون لها خالل العمل يف ظل عدم ا�ستقرار الأحوال اجلوية.
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جنحت ثالث طالبات بهند�سة احلا�سوب بكلية الهند�سة
بجامعة ال�شارقة بتحريك الكر�سي الكهربائي للمعاقني من
خالل حركة نظرات العني ،ويتكون عمل الطالبات وهن:
�آالء عواد اخللف ،وعائ�شة الزعابي ،ورنا �أ�سامة مو�سى ،من
تطبيق برجمي ي�ستجيب حلركة نظرة العني من خالل كامريا
خا�صة وينقلها ملحرك الكر�سي عرب معالج �صغري ليتم حتريك
الكر�سي الكهربائي دون احلاجة للم�س �أية �أزرار.
ويح�سب التطبيق ال��ذي طورته الطالبات حتت �إ��شراف
الأ�ستاذ الدكتور معمر بالطيب من كلية الهند�سة ،زوايا نظرة
العني ويحرك الكر�سي يف خم�سة اجتاهات (�أمام -خلف –
ميني –ي�سار  -توقف) حيث يحول تلك الزوايا لتوليد �إ�شارة
حتكم لتحريك الكر�سي.
وقد قامت جمعية دار الرب بدعم �رشاء الكر�سي املتحرك
الذي متت عليه التجارب ومن ثم ت�شغيله �أمام جلنة علمية
خمت�صة بجامعة ال�شارقة.

�أقيمت يف مركز نا�شئة كلباء حما�رضة توعوية
بعنوان "�أهمية علم الفلك" ،نظمتها الإدارة العامة
ملراكز النا�شئة �إح��دى م�ؤ�س�سات املجل�س الأعلى
ل�ش�ؤون الأ�رسة يف ال�شارقة ،بالتزامن مع االحتفال
بيوم الفلك العاملي.
�شارك يف املحا�رضة التي قدمها عمر حممد
ع��دوان حما�رض الفيزياء بجامعة ال�شارقة51،
نا�شئ ًا و�شاب ًا من املنت�سبني �إل��ى مركزي نا�شئة
كلباء وخورفكان.
قدم املحا�رض �رشح ًا تف�صيلي ًا حول علم الفلك
ب�شكل ع��ام ،و�أهميته ،وحاجة الإن�سان امل�سلم
لهذا العلم يف عباداته املختلفة من �صالة و�صوم
وحج وزكاة ،كما تطرق املحا�رض �إلى املجموعة
ال�شم�سية من حيث مكوناتها ،وموقعنا على الكرة
الأر�ضية بالن�سبة لبقية الكواكب.

شباب الناشٔية يستمعون للمحاضرة

11

سلطان بن أحمد القاسمي

يكشف عن انطالق الدورة الثانية لجائزة الشارقة لالتصال الحكومي

أهمية ضبط الجودة
ُعقِدت ور�شة العمل التقنية 2014

خلطوط الأنابيب املوثوقة يف �أب��و ظبي،
والتي تعد حمطة مهمة يف �صناعة خطوط
الأنابيب الدولية والإقليمية ،وبالتعاون
م��ع م�ؤ�س�سة ه��ي��دروك��رب��ون للمعلومات
( )HCIExوجلنة اخل�براء اال�ست�شارية
التقنية .و�شهد هذا احلدث التقني تالقي
العقول الرائدة يف هذه ال�صناعة من مناطق
جغرافية متعددة ،تناولوا �أبرز الق�ضايا يف
جمال ت�صميم و�إدارة خطوط الأنابيب .كما
قاموا ب�إ�رشاك امل�شاركني يف مناق�شات
جماعية حول امل�شاكل احلرجة التي تواجه
ه��ذه ال�صناعة يف �سبيل تعزيز تبادل
املعلومات واملعرفة واكت�ساب فهم �أو�سع
للتحديات التي تهدد �سالمة وعمر خطوط
الأنابيب.

الدكتور مفيد السامرائي مستشار أول في أكاديمية الشارقة
للبحث العلمي خالل ورشة العمل التقنية لخطوط االنابيب
الموثوقة في ابو ظبي مع مجموعة من المشاركين في الورشة.
الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي

المهرجان المدرسي

جانب من العروض المسرحية
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ت��وا���ص��ل��ت ع���رو����ض م��ه��رج��ان
ال�����ش��ارق��ة ل��ل��م����سرح امل��در���س��ي يف
مرحلته اخلتامية �إبان دورته الرابعة
يف ال�شارقة بعرو�ض احللقة الأولى
بنني ،وا�ستهلت العرو�ض بعر�ض
م�رسحي بعنوان "عاقبة الغرور"
ملدر�سة اخلالدية للتعليم الأ�سا�سي
– بنني �إخ��راج املعلمة لطيفة ،ثم
تلتها م�رسحية "�إ�رشاقة �أمل" ت�أليف
و�إخراج املعلمة موزة را�شد القا�ضي
من مدر�سة اجل�رس للتعليم الأ�سا�سي
– بنني و�أخ�يرا عر�ض من مدر�سة
احلارثة بن النعمان للتعليم الأ�سا�سي
– بنني بعنوان "رد اجلميل" �إخراج
املعلمة عائ�شة �سلطان احلافري.

ك�شف ال�شيخ �سلطان بن �أحمد القا�سمي
رئي�س مركز ال�شارقة الإعالمي عن انطالق
الدورة الثانية جلائزة ال�شارقة لالت�صال
احلكومي ،وذلك يف م�ؤمتر �صحايف نظمه
امل��رك��ز يف م�رسح الق�صباء بال�شارقة،
وجرى خالله الإعالن عن فئات جديدة مت
�إدراجها يف اجلائزة وعن ان�ضمام �أع�ضاء
جدد يف جلنة التحكيم من كبار ال�شخ�صيات
الإعالمية والأكادميية ذات االخت�صا�ص
واخلربة يف االت�صال احلكومي.
وح�رض امل ��ؤمت��ر ال�صحايف �سعادة
�أ�سامة �سمرة ،مدير مركز ال�شارقة الإعالمي
وعدد كبري من قادة الفكر وكبار امل�س�ؤولني
احلكوميني والإع�لام��ي�ين وال�شخ�صيات
العامة يف دولة الإمارات العربية املتحدة
واملنطقة ب�شكل عام� ،إلى جانب �أع�ضاء
جلنة التحكيم وح�شد من ممثلي و�سائل
الإعالم املحلية والعربية والدولية.

وتعد جائزة ال�شارقة لالت�صال احلكومي الأولى من نوعها على م�ستوى املنطقة
التي تعمل وفق منظومة تطويرية يتبناها مركز ال�شارقة الإعالمي تقديراً لأهمية
االت�صال احلكومي ودور الإعالم يف خمتلف مناحي احلياة.

أعضاء لجنة التحكيم
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ناس

دعا �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي ،ال ُنخب العربية وذوي االخت�صا�ص والباحثني يف جمال اللغة العربية �إلى
التن�سيق فيما بينهم وتر�سيخ ج�سور التوا�صل بني الهيئات واجلهات املخت�صة واجلامعات
ووزارات الرتبية والتعليم العايل والثقافة يف الوطن العربي لو�ضع �أ�س�س و�آليات علمية وعملية
لتعميم ون�رش اللغة العربية يف �أو�ساط الأجيال ال�صاعدة وال�شباب وت�شجيعهم ب�أ�ساليب
�سل�سلة وح�ضارية للإقبال على تعلم لغتهم العربية الأم وفهمها والتم�سك بها واحلفاظ عليها
مع الت�أكيد على �أهمية الرتجمة والتدريب وتنظيم الندوات وور�ش العمل املخت�صة لل�شباب
العربي.

جاء ذلك يف كلمة ل�سموه مبنا�سبة
انعقاد امل�ؤمتر الثالث للغة العربية الذي
نظمه املجل�س الدويل للغة العربية م�ؤخراً
يف فندق الب�ستان روتانا بدبي مب�شاركة
�أكرث من  500متحدث و�ألف م�شارك من
دولة الإمارات والوطن العربي ودول العامل.
نقل التجارب والخبرات:
جاء امل�ؤمتر هذا العام حتت �شعار
"اال�ستثمار يف اللغة العربية وم�ستقبلها
الوطني والعربي والدويل" ويهدف �إلى
التكامل والتعاون وفتح املجال �أمام جميع
امل�ؤ�س�سات احلكومية والأهلية املهتمة
باللغة العربية لل�رشاكة يف نقل التجارب
واخلربات الالزمة للنهو�ض باللغة العربية.
احل�ضور :ح�رض اللقاء �سمو ال�شيخ
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل
عهد دبي ،وال�شيخ نهيان بن مبارك �آل
نهيان وزير الثقافة وال�شباب وتنمية

املجتمع ،وحممد عبد اهلل القرقاوي وزير
�ش�ؤون جمل�س الوزراء ،وعبد الرحمن حممد
العوي�س وزير ال�صحة رئي�س جمل�س �إدارة
هيئة دبي للثقافة والفنون ،وحممد �إبراهيم
ال�شيباين مدير عام ديوان �صاحب ال�سمو
حاكم دبي ،والفريق �ضاحي خلفان متتم
نائب رئي�س ال�رشطة والأمن العام بدبي،
وعبد الغفار ح�سني الكاتب وال�صحفي،
وخليفة �سعيد �سليمان مدير عام دائرة
الت�رشيفات وال�ضيافة يف دبي� ،إلى جانب
عدد من امل�س�ؤولني واملهتمني باللغة
العربية ،واملثقفني والقيادات الرتبوية
والتعليمية يف الدولة ،ومن عدد من الدول
العربية الذين ي�شاركون يف �أعمال امل�ؤمتر
الذي ينظمه املجل�س الدويل للغة العربية
ومقره بريوت.
االستثمار في اإلنسان:
ويف كلمة �أمام امل�ؤمتر � ّأكد املن�سق

المؤتمر الدولي الثالث للغة العربية

العربية لغة الحياة

دبي/حليمة المال
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محمد بن راشد  ،وحمدان بن محمد  ،ونهيان بن مبارك

د .علي عبداهلل موسى

العام للمجل�س الدويل للغة العربية الدكتور
علي عبد اهلل مو�سى� :أن اال�ستثمار يف
اللغة الوطنية يعني اال�ستثمار يف الإن�سان
والأجيال القادمة ،و�ضمان وحدتها
ومت�سكها بقيمها وثوابتها ومكت�سباتها
ومرجعياتها وتاريخها ،ومنحها الفر�صة
للمناف�سة يف كافة امليادين مع حمافظتها
على هويتها ،واال�ستثمار يف اجلودة
والإتقان والإبداع واالبتكار يف كل ما
يتعلق باللغة العربية من وظائف و�أعمال
تعتمد على املهارات والقدرات والتفكري،
و�إذا كانت العملة الوطنية من �أهم
املقومات الوطنية وال ميكن �أن حتل حملها
عملة �أجنبية ف�إن اللغة الوطنية �أهم �أدوات
ت�شكيل العقول الوطنية وتعزيز املواطنة
والوحدة وال�سيادة واال�ستقالل.
ضعــــف المؤسســـــــــــــــات
التعليمية والمخرجات:
و�أرجع املن�سق العام مو�سى �سبب
�ضعف �أداء امل�ؤ�س�سات احلكومية والأهلية
والإنتاجية يف حتقيق التطور والنماء
الوطني يعود �إلى �ضعف امل�ؤ�س�سات
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احليوية ،ودعاهم لتنظيم منا�شط خا�صة
�ضمن �أعمال امل�ؤمتر ال�سنوي الرابع للغة
العربية املقرر عقده يف الن�صف الأول من
�شهر مايو العام املقبل .2015

لتطويرها على �شبكة املعلومات بالتعاون
مع امل�ؤ�س�سات واملهتمني يف هذا املجال.
متابعة المبادرات:
ومن جهته � ّأكد بالل بدور وكيل وزارة
الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع رئي�س
جمعية حماية اللغة العربية على �أهمية
مبادرات املجل�س اال�ست�شاري للغة العربية
التي تكمن مهامه يف متابعة املبادرات
التي �أطلقها �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم والعمل على تنفيذها والتي
من �أهمها التوا�صل مع جميع احلكومات
االحتادية واملحلية للت�شديد على متكني
اللغة العربية يف املعامالت واملرا�سالت
الر�سمية.

الحديث حول االستثمار في اللغة العربية

التعليمية يف �إعداد وت�أهيل الطالب
واملوهوبني
املبدعني
والطالبات
واملتفوقني يف درا�ستهم وحت�صيلهم
العلمي ،وقال� :إن �ضعف املنتج التعليمي
واملخرجات يعود �إلى �ضعفهم يف اللغة
التي مل ت�ؤهلهم لفهم وا�ستيعاب املادة
العلمية وال ت�ساعدهم على التفكري والعمل
الإبداعي ،ما يجعل البع�ض يلج�أ �إلى
اللغة الأجنبية لتكون لغة التعليم والإدارة
و�سوق العمل والتجارة ،ولكن النتائج لن
تعزز الوحدة واال�ستقالل وال�سيادة والقيم
الوطنية ،بل على العك�س �سوف ت�ؤدي �إلى
ت�شقق وت�شظي املجتمع على املدى البعيد.
نقلها بجودة وكفاءة:
�أكد ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان
وزير الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع على
�أهمية الو�صول باللغة العربية �إلى منزلتها
العاملية من خالل الرتكيز على ق�ضايا
تعليم اللغة ،ونقلها بكفاءة عالية �إلى اجليل
اجلديد ،ودعا �إلى دعم الدار�سني يف اللغة
العربية والعمل على تطوير طموحاتهم يف
الو�صول باللغة العربية �إلى لغة متجددة،
و�أو�صى ب�رضورة االلتفات �إلى البحوث
والدرا�سات لتي تهتم بتعليم اللغة العربية،
من خالل �أهداف حمددة وا�ضحة تركز على
�شمولية اللغة لكل املعارف ،وتقدمي مواد
16

تعليمية ناب�ضة للحياة جتمع بني الإفادة
واحليوية ،وجعلها يف منهج متكامل يعتمد
على الفهم واال�ستماع.
العربية لغة الحياة:
يف جل�سة بعنوان "العربية لغة احلياة"
ناق�ش رئي�س ق�سم اللغة العربية يف كليات
التقنية العليا الدكتور عبيد املهريي جهود
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم يف خدمة اللغة العربية م�سلط ًا
ال�ضوء على جملة من املبادرات ل�سموه
�شملت الدعوة �إلى رعاية الطلبة املبدعني
يف اللغة العربية و�إطالق كلية الرتجمة

و�إن�شاء معهد لتعليم اللغة العربية لغري
الناطقني بها� ،إ�ضافة �إلى �إطالق حمالت
الكرتونية لتمكني املحتوى العربي على
ال�شبكة العنكبوتية.
و�أ�ضاف ..كما وجه �سموه �إلى �رضورة
اعتماد اللغة العربية يف التعامالت
احلكومية الداخلية واخلارجية ،ويف جميع
اخلدمات احلكومية املقدمة للجمهور
جاء المؤتمر هذا
العام تحت شعار
"االستثمار في اللغة
العربية ومستقبلها
الوطني والعربي
والدولي"

د .علي عبدالخالق القرني

و�إعطاء الأولوية للغة العربية يف املواد
الإعالمية املعرو�ضة على القنوات املحلية
�إ�ضافة �إلى توفري البيانات واملعلومات
التي يحتاجها امل�ستهلك بالعربية جنب ًا
�إلى جنب مع اللغات الأخرى.
وكذلك �أعلن جمل�س حممد بن را�شد
لل�سيا�سات عن مبادرة الكرتونية لتعزيز
املادة العربية على ال�شبكة العنكبوتية
املعلوماتية وتهدف �إلى حت�سني و�سائل
النهو�ض باللغة العربية ،وو�ضع برامج

تحريك عجلة التنمية:
ومن جانبه �أكد الدكتور علي القرين
مدير مكتب الرتبية على الدور البارز
ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم يف تعزيز مكانة اللغة العربية
و�إعالء �ش�أنها بني لغات العامل من خالل
حزمة املبادرات اخلالقة التي �أطلقها
�سموه للمحافظة على منهجيتها وعزتها
لي�س على امل�ستوى العربي فقط و�إمنا على
امل�ستوى العاملي.

بالل البدور

العربية للنطاقني بغريها ،اللغة العربية
وال�سيا�سات والت�رشيعات ،اللغة والإعالم،
اللغة واملجتمع ،لغة ال�ضاد والرتجمة،
التعريب ،اللغة والعلوم العربية والأدب
والفنون ،العلوم الطبية والثقافة ،واللغة
العربية والبحث العلمي.
ودعا امل�ؤمتر جميع امل�ؤ�س�سات
احلكومية والأهلية واملنظمات والهيئات
واجلمعيات والنقابات واالحتادات �إلى
الت�ضامن والتعاون والتكامل وتن�سيق
اجلهود بهدف متكني اللغة العربية والرفع
من مكانتها وحمايتها من التهمي�ش يف
التعليم والإدارة والتجارة و�سوق العمل
والإعالم ،والثقافة وغريها من امليادين

حقائق وأرقام:
عدد امل�سجلني يف امل�ؤمتر الثالث للغة
العربية (  )1500عدد الدول امل�شاركة
( )76عدد الأبحاث املقدمة للم�ؤمتر الثالث
(  )42عدد الندوات ( ) 72عدد اجلل�سات
( )7عدد �أبحاث امل�ؤمتر الأول كان ( )269
وامل�ؤمتر الثاين (. )373

د .عارف الشيخ

التوصيات:
�أهم ما جاء من التو�صيات يف ختام
�أعمال امل�ؤمتر تقرر منح مكاف�أة ت�شجيعية
لأف�ضل  30بحث ًا علمي ًا متخ�ص�ص ًا يف
اللغة العربية ،و�إ�صدار جمالت علمية
محمد بن راشد
يدعم لوضع أسس
وآليات علمية وعملية
لنشر لغة الضاد

الكرتونية حمكمة حتمل امل�سميات
الآتية :اللغة العربية والرتبية والتعليم
والتعليم العايل ولغة ال�ضاد والدين؟،
اللغة العربية وعلومها ،اللغة والتقنية ،

كبار الشخصيات ضمن الحضور
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الصيد
"عبداهلل الربقاوي" طالب يف كلية
�إدارة الأعمال قال� :أ�ستغل الإجازة
ال�صيفية يف العمل حتى �أتدرب بعد
ح�صويل على ال�شهادة اجلامعية و�أكون
م�ستعدا ملواجهة احلياة العملية؛ وتتميز
العطلة ال�صيفية ب�شدة احلرارة وبدء مو�سم
ال�سباحة والذهاب �إلى البحرو�أقوم ب�صيد
ال�سمك مع �أ�صدقائي فهذه هوايتي و�أنتظر
الإجازة بفارغ ال�صرب ملمار�ستها.

اإلجازة الصيفية
استجمام ...أم ملل؟

عمر خفش

لم أخطط بعد ماذا
سأفعل باإلجازة
الصيفية

تحقيق :أحمد شكري
انتهت الدرا�سة وحلت الإجازة ال�صيفية و�أتى ف�صل ال�صيف ،مو�سم ال�سفر والتجوال
يف بالد جديدة والتعرف �إلى ثقافات �أخرى من خمتلف �أنحاء العامل .و�إذا مل تتح لنا
تلك الفر�صة ،فلن مينعنا ذلك من التمتع بالأجواء ال�ساحرة يف الإمارات وق�ضاء �أوقات
ممتعة ب�صحبة الأهل والأ�صدقاء ،وال�س�ؤال هنا :كيف ن�ستغل الإجازة ال�صيفية؛ �إنها
�أ�سئلة كثرية تدور يف �أذهان الكثري من النا�س؛ كيف �أق�ضي الإجازة؟ ،كيف �أ�ستفيد من
علي �أن �أطبقها فيها....
الفراغ الطويل؟� ،أين �أق�ضي الإجازة؟ ،ما الربامج املنا�سبة التي ّ

الخطة
"عمر خف�ش" طالب يف كلية العلوم
الإقت�صادية قال :مل �أخطط بعد ماذا
�س�أفعل بالإجازة ال�صيفية بعد عناء وتعب
طوال العام الدرا�سي لكني يف العادة
�أ�سافر لكي �أزور �أهلي و�أقاربي و�أ�صدقاء
الطفولة و�أمرح معهم و�أ�ستمتع بوقتي.

عبداهلل البرقاوي

أستغل اإلجازة في
العمل
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شحاتة شحاتة

تقليل فترة الجامعة
وقال "�شحاتة �شحاتة" طالب جامعي:
�أ�سافر �إلى الأردن لأرى الأهل والأ�صدقاء
و�أخرج مع �أهلي لأق�ضي وقت ًا ممتعا يف
البحر والذهاب �إلى ال�سينما ،و اال�ستفادة
من الإجازة ال�صيفية �أن �أقلل فرتة اجلامعة
من خالل درا�ستي يف فرته الإجازة بنظام
ال�ساعات.
السفر
"دونا كمون" من لبنان طالبة
جامعية قالت� :أ�سافر �إلى لبنان لأق�ضي
وقت ًا ممتعا مع الأهل والأ�صدقاء فانا
�أحب البحر كثرياً و�أذهب مع �أ�صدقائي
�إلى احلدائق واملتن ّزهات و�ألعب و�ألهو
دون �أن ينفر مني �أحد لأين �سميت ف�صل
ال�صيف بف�صل احلرية دون قيد تعليم �أو
هم امتحانات.
ّ

كارولين محفوظ

رحالت
من ناحيتها �أكدت الطالبة "كارولني
حمفوظ" يف كلية الإعالم �أن الإجازة
ال�صيفية مبثابة تنف�س ال�صعداء من م�شكلة
ما رحلت ولكن لفرتة ق�صرية وهي الدرا�سة
واالمتحانات ولكن هذه الإجازة بالتحديد
كنت �أنتظرها بفارغ ال�صرب لأين لأول مرة
�أكون بعيدة فيها عن �أهلي بدرا�ستي هنا
يف دولة الإمارات؛ فبعد انتهاء الدرا�سة
�س�أتوجه �إيل بلدي لبنان و�أقوم بعمل
رحالت كثرية لأين عا�شقة للرحالت،
ف�أ�صعد �إلى اجلبل وا�ستمتع بالبحر.

يارا نمر

االستعداد للسفر
من جانبها قالت الطالبة "يارا منر":
�أ�سافر �إلى الأردن و�أق�ضي فيها الإجازة
بعد انتهاء عناء طويل من ال�سنة الدرا�سية؛
بعد انتهاء �آخر يوم من االمتحانات �أذهب
مع �أ�صدقائي �إلى "املوالت" ال�شرتي بع�ض
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د .يوسف شراب

الأغرا�ض ا�ستعداداً لل�سفر ،ومن ثم
�أذهب �إيل البحر وال�سينما ثم انتهز فر�صة
الإجازة لكي �أفتح ملف رخ�صة قيادة؛
و�أجتمع مع الأهل والأ�صدقاء و�أكرث يف
الزيارات �إلى عماتي وخاالتي و�أحاول �أن
�أ�ستغل كل ثانية من الإجازة حتى �أح�صل
على اكتفاء ذاتي يعطيني دفعة قوية
لإكمال درا�ستي بنجاح.

بلدي احلبيبة التي ا�شتقت �إليها لأين �أدر�س
يف الإمارات دون �أهلي فحلمت كثريا
بالإجازة ال�صيفية لكي �آخذ ق�سط ًا من
الراحة و�أ�ستعد لل�سفر ،و�أتخل�ص من م�شقة
الدرا�سة واالمتحانات.

يزعجني ،و�أترك فيها هم الدرا�سة و�أرك�ض
نحو الراحة والهدوء وال�سكينة.

راشد حمدان المزروعي
عمار الهاشمي

سيلينا بوصعب

كل أصدقائي في لبنان
الراحة
�أما "�سيلينا بو�صعب" الطالبة يف �إدارة
الأعمال قالت� :إن �أ�صدقائي كلهم يف لبنان
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أستيقظ بحريتي
وقال "عمار الها�شمي" طالب جامعي:
ا�ستفادتي من الإجازة ال�صيفية �أن �آخذ
فر�ص عمل كثرية حتى �أ�ضيفها �إلى
ال�سرية الذاتية اخلا�صة بي لكي ت�ساعدين
يف العمل م�ستقب ًال ولكني �أ�ستعد للإجازة
بال�سفر �إلى �أوروبا ففيها �أق�ضي �أوقات ًا
جميلة مع الأهل والأ�صدقاء ،وال �أ�صدق
حينما تنتهي الدرا�سة حتى �أنام و�أ�صحو
بحريتي ال يربطني جهاز تنبيه �أو �أحد

أنا أحب البحر
هاجس االمتحانات
"را�شد حمدان املزروعي" طالب
جامعي قال� :أنا �أحب البحر ،وما �إن
�أنتهي من الدرا�سة حتى �أذهب مع عائلتي
لكي نق�ضي وقت ًا ممتع ًا ،وبعدها ن�سافر
�إلى دول �أوروبية لكي ن�ستمتع �سوي ًا ف�أنا
�س�أ�سافر �أ�سبوعني �إلى تايالند و�أ�سبوعني
�إلى لندن لكي �أ�ستجم و�أرتاح ففي تايالند
�أمار�س الأن�شطة الريا�ضية والأن�شطة
البحرية.

كادر اليوم  24ساعة
الدكتور يو�سف �رشاب� ،إخت�صا�صي
نف�سي ،قال� :إن اليوم � 24ساعة لكن هناك
فرق بني اليوم الدرا�سي ويوم الإجازة
لأن الطالب يف يوم الدرا�سة تكون �أوقاته
حمدودة ما بني الدرا�سة واملذاكرة وتكون
فر�ص اللهو �ضيقة �أما يوم الإجازة فتكون
الـ � 24ساعة فراغ ُا بالن�سبة له.
فتحدث الدكتور يو�سف عن كيفية
ا�ستغالل الطالب للإجازة ال�صيفية قائ ًال:
"�إن عقلك �إن مل تنقله يف احلق �شغلك
بالباطل" فهنا يف الدولة جمعيات النفع
العام �أف�ضل ا�ستثمار لل�شباب لأنه يوجد بها
تكوين عالقات ومعلومات وتعلم مهارات
جديدة تفيد الطالب م�ستقب ًال وحتدث
عن دور �أولياء الأمور بعدم ترك �أوالدهم
ي�سافرون مبفردهم لأن الرقابة عليهم
تغيب عندها� .أما اال�ستفادة من الإجازة
فيجب على الطالب �أن يتوجهوا �إلى مراكز
التدريب ال�صيفية وتكون هذه الأندية
مفتوحة وم�ستمرة يف ال�صيف ب�أجور
رمزية وتتواجد بها الرقابة والإ�رشاف
التام عليهم منها مراكز ريا�ضية وفنية
وغريها من امل�ؤ�س�سات العلمية التي ت�ساعد
الطالب عند االلتحاق باجلامعة.
و�أ�ضاف الدكتور يو�سف� :إن الإجازة
�ستتزامن مع �شهر رم�ضان الكرمي وعلى
الطالب �أن يهتموا ب�صالة الرتاويح
واال�ستماع للخطب الدينية وعدم مرافقة
�أ�صدقاء ال�سوء لأن "ال�صاحب كال�ساحب".

اختتم معر�ض "املواجهة :الإ�صغاء �إلى املدينة" الذي �أقيم يف حديقة مرايا
للفنون بواجهة املجاز املائية يف ال�شارقة ،فعالياته بعر�ض فني حمل عنوان
"ا�سطوانتنا :حتت القبة الزرقاء" للثنائي الفني عالء وعطاء ابتكار ،وعر�ض لفيلم
"بيوند �إز بيفور" للكاتبة واملخرجة دينز �أو�سرت .وجنح املعر�ض املعا�رص واملبتكر
يف م�ساعدة الأفراد على التعبري عن �أفكارهم ،وبناء جمتمعات جديدة �ضمن بيئة
مدنية �رسيعة التغيرّ .
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سعيد عبيد الطنيجي
مدرب ومستشار أسري

لأ�سباب خمتلفة ميكن معاجلتها ب�سهولة لو
عرفت وهذه اجلل�سة التقييمية تهدف لإبراز
هذه النقاط وحماولة معاجلتها ويف�ضل �أن
تكون هذه اجلل�سة بني الزوجني حتى يقول
كل واحد للآخر ما الذي يجعله ال يت�صارح
معه
الفكرة الثالثة:

ع����ن����وان ال���ف���ك���رة :ت���دري���ب
المصارحة
الهدف من الفكرة :التعبير
عن المشاعر

نتابع يف هذا العدد حديثنا عن اخلطوة الرابعة يف ممار�سة فنون املواجهة
للم�شكالت الزوجية وحلها ،فقد حتدثنا يف العدد املا�ضي عن ثالث خطوات هي:
اختيار الوقت املنا�سب ،وا�ستثمار نقاط ال�ضعف ،والتفا�ؤل يف تقدمي املبتكر من
الو�سائل .و اخلطوة الرابعة :اال�ستعانة وامل�ساعدة.
اال�ستعانة مبعنى طلب العون ،و�أول
اال�ستعانة �أن تكون باهلل تعالى ,من قلب
�صاف ونف�س �شفافة ،يف دع��اء �صادق
ٍ
وابتهال رطيب وذكر رقراق؛ ب�أن ي�صلح اهلل
بني الزوجني ،وهذه خطوة جمربة ،ولكنها
ال حتقق نتائجها �إال بعد ا�ستيفاء اخلطوات
الثالث ال�سابقة ،فهذه هي �سنة اهلل يف
كونه.
ثم اال�ستعانة بالأبناء العقالء ،يف
توفيق العالقة وحت�سني امل�صاحلة ،بطرق
غ�ير م��ب��ا��شرة ،ك��احل��دي��ث ع��ن املحا�سن
والأخالق الكرمية �أو احليل الزوجية الرامية
لتحقيق الت�صالح ,يف �إنهاء امل�شكلة وحلها،
�أو حتى التعاي�ش معها.
ونعني بامل�ساعدة ،م�ساعدة �أح��د
ال��زوج�ين ل�ل�آخ��ر ،يف الت�صالح� ،سواء
بالتمهيد ل��ه� ،أو �أداء احل��ق��وق� ،أو ح�سن
احلوار� ،أو الت�شجيع والدافعية؛ للخروج من
م�أزق ال�صمت� ،أو اخلوف �أو االنغالق� ،أو
الهروب من املواجهة ،ومن فنون ما تو�صل
�إليه الباحثون يف ذلك:
ع��دم حماولة �إق��ن��اع �أح��د الزوجني
لنف�سه بعدم وج��ود م�شكلة ،وبذلك يكون
�أكرث قابلية للمواجهة يف �شجاعة و�إقدام.
عدم املبالغة يف ا�ستع�صاء �أي حل
للم�شكلة؛ حيث ُيقال :ال �أمل� ،أو عدم �إعطاء
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امل�شكلة حق قدرها من االهتمام؛ حيث
االقتناع بعدم وجود م�شكلة.
الو�ضوح التام مع النف�س ،والتعامل
معها بكل �رصاحة ,ففقدان الو�ضوح ي�ؤدي
�إلى ت�صاعد امل�شكالت ،وتدمري العالقات،
و�إنهاء ال�صالت.
ال�شعور بخطر امل�شكلة يتبعه ت�رصف
داهما
خطرا
�إيجابي ،واخلطر قد يكون
ً
ً
خطرا ينمو ب�شكل تدريجي� ،أو
وقري ًبا� ،أو
ً
خطرا م�ستقب ًال بعي ًدا ،املهم �أو ًال ال�شعور
ً
باخلطر ،وثان ًيا حتديد اخلطر ،لإح�سان
التعامل معه بحجمه وواقعه الطبيعي.
االبتعاد عن اختالق الأعذار ،فالرجال
يختلقونها لإثبات عدم تغريهم ،والن�ساء
ي�ستخدمنها حمافظة على اال�ستقرار
والأمان ،ولكن �سرُ عان ما تنك�شف احلقائق
وتنهار الأعذار الكاذبة.
داخليا،
امل�شكلة
حل
االبتعاد عن
ًّ
مبعنى تخيل �أنها يف نف�س كل طرف من
الزوجني ،وبيده حلها ،فيميالن �إلى ال�صمت
واالنعزالية؛ مما تهدد حياتهما بانفجار
امل�شكالت جملة واحدة ,وب�شكل مفاجئ مل
يكن يف ح�سبان �أي منهما.
التحرر من (هم�سات اخلوف) ،مبعنى
�أن يقنع �أحد الزوجني نف�سه ب�أنه خمطئ،
�أو �أن عليه الطاعة� ،أو ال�شعور بالتق�صري،

عمليا ،بل �إنه يت�صور
دون �أن يحقق ذلك
ًّ
�أن �سلوكه قد تغري لهذه الهم�سات ،ف�إذا به
ُيفاج�أ ب�أن امل�شكلة التي توهم �أنها اختفت
ازدادت من حيث ال ي�شعر.
لن تكون امل�ساعدة موفقة للآخر� ،إال
�إذا امتلكه ال�شعور بجالل وعظمة الآخر،
و�أنه ي�ستحق احلب واخلدمة والتقدير ،بال
�صلف �أو علو �أو غرور ،ومن ثم واجب كل
من الزوجني� ،أن يطرد �أية حلظة مزعجة،
ويتذوق �أية حلظة جميلة ،ويو�سع جمال
م�ساعداته للبيت �أو الأبناء �أو الإ�رساع يف
فعل كل ما ي�سعد م�شاعر الآخر.

كيفية تنفيذ الفكرة :يقوم الأزواج بهذا
التدريب بحيث يقوم ال��زوج مثال بو�ضع
خطة ل��ف�ترة زمنية حم���ددة ي��ق��وم فيها
بالتدريب على التعبري عن م�شاعره بعدة
طرق مثال يف الفرتة الأولى يكتب ر�سائل

حتتوي ما يريد �إي�صاله لزوجته ممكن �أن
ي�ستخدم الهاتف النقال يف �إر�سال ر�سائل
ق�صرية ثم يف الأ�سبوع الثاين يبعث لها
�رشيطا ي�سجل عليه ما يريد �أن يقوله.
الفكرة الرابعة:

عنوان الفكرة :الرؤية الواضحة
ال��ه��دف م��ن ال��ف��ك��رة :رؤي��ة
واضحة نحو حياة سعيدة

كيفية تنفيذ الفكرة :وه��ي �أن ي�ضع
الزوجان لهما ر�ؤية وا�ضحة يف التعامل مع
احلياة الزوجية من �أول �أيام الزواج الأولى
 ،حيث يكون �شعارهما (ر�ؤية وا�ضحة نحو
حياة �سعيدة) فكلما طر�أ �أي �أمر على احلياة
الزوجية يتذكران هذه الر�ؤية وتكون معلقة
يف غرفة املعي�شة  .فت�سهل عملية التفاهم
واملحبة بينهما.

الفكرة الخامسة:

عنوان الفكــــــرة)SMS( :
الهدف من الفكرة :المصارحة
االلكترونية

كيفية تنفيذ ال��ف��ك��رة :ه��ذه النعمة
العظيمة التي م��ن اهلل بها علينا وهي
خدمة الر�سائل الن�صية عرب اجلوال �أو حتى
الو�سائط املتعددة ولدي ق�ص�ص ناجحة
مع بع�ض اخلالفات الزوجية  ،حلت من
غ�ير علم �أه��ل ال��زوج�ين ع��ن طريق هذه
اخلدمة ومت الت�آم اجلرح وعادت الطائرة
�إل��ى مدرجها �ساملة غ��امن��ة بف�ضل اهلل
تعالى ثم بو�سيلة الر�سائل الن�صية وذلك
عن طريق امل�صارحة الإلكرتونية  ،حتى
يتم التعامل بطريقة مبا�رشة بامل�صارحة.

األفكار العملية
الفكرة األولى:

عنوان الفكرة :خزان المياه.
ال��ه��دف م��ن ال��ف��ك��رة :جلسة
مصارحة.

كيفية تنفيذ الفكرة :وذلك بعمل جم�سم
ي�شبه خزان املاء يعب�أ من قبل الزوجني
عندما يريدان �أن يتكلما وال يجدا الوقت
لذلك ويكون لهما مبثابة منبه �إذا عال
م�ستوى املادة التي فيه �إلى �رضورة عمل
جل�سة م�صارحة.
الفكرة الثانية:

عنوان الفكرة :تقييم النفس
ال��ه��دف م��ن ال��ف��ك��رة :جلسة
تقييمية

كيفية تنفيذ الفكرة :هنالك عدة �أمور
جتعل ك�لا ال��زوج�ين ال ي�����ص��ارح الآخ��ر
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طفلي . . .

عبد العزيز الخضراء
الغ�ضب من امل�شاكل
تع ُّد م�شكل ُة
ِ
ذات الأهمية العلمية ،التي يهتم
بها علماء النف�س وعلماء الرتبية ،وال
�سيما املجتمعات والبيئات الرتبوية؛
فالغ�ضب �سلوك عادي من الطفل ،وخا�صة
يف مراحل الطفولة املبكرة ،ولكن الغ�ضب
عند الطفل �إذا ا�ستم َّر ُي َرا ِفقُه �سلوكُ الطفل
يف �سنواته الالحقة بعد ذلك ،ويتط َّور
ً
�سلوكا
�إلى العنف؛ ف�إنه حينها ي�صبح
غري عادي؛ و�إمنا هو م�ؤ�رش لعدم تك ُّيف
الطفل من جهةٍ مع بيئته و�أ�رسته ،وقد
يكون م�ؤ� ًرشا لظاهرة َم َر ِ�ض َّية نف�سية عند
ً
مري�ضا
الطفل تنْبئ �أن الطفل قد ُي�صبِح
نف�س ًّيا بعد ذلك يف مرحلة من مراحل
عمره املت�أخرة؛ ففي هذا البحث تعترب
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م�شكلة الغ�ضب من امل�شاكل ال�سلوكية
التي تتطلب املعاجلة؛ حيث يتفق علماء
النف�س الرتبو ُّيون بوجه عام  -وكذلك
خمت�صو الأمرا�ض النف�سية عند الطفل -
ُّ
على �أن العمر الذي ميكن �أن يق َّيم فيه
�سلوك الطفل من الغ�ضب ب�أنه طبيعي،
�إذا كان عمر الطفل بني ال�سنة الثانية
وال�سنة اخلام�سة من العمر� ،أما �إذا تع َّدى
الطفل �س َّن اخلام�سة ،ف�إنه ميكن النظر
لغ�ضب الطفل على �أنه نوع من املعاناة
النف�سية للطفل ناجتة عن عدم التك ُّيف
الفعلي عنده.

أهمية المشكلة:
التعرف على
من
ت�أتي �أهمية البحثِ
ُّ
�سلوك الغ�ضب ،وحاالت الغ�ضب التي
تتطور مع النمو من (� 5 - 1سنوات)،
ولكن الغ�ضب يف هذه املرحلة من عمر
الطفل ي َّت�سم بنوع من االنفعال ،والذي
هو نوع من التنبيه من قِ َبل الطفل لأبويه
�أو مربيته ،عندما ال يحققون له رغباته
الوظيفية (الأكل  -الإخراج  -اللب�س..
�إلخ)� ،أو �إذا ُعزل و ُترك بعي ًدا يف مكان
غري املكان الذي يجل�س فيه �أفراد العائلة
يخ�ص
مثالً ،ويف حالة �شعور الطفل �أنه مل
َّ
باحلب واالهتمام منهم ،وقد يكون غ�ضب
الطفل االنفعايل نحو � ِّأمه مث ًال عندما
تريد �أن تخلع له مالب�سه ،وتريد
تغيريها �أو غ�سلها.
بنوع
ويعبرِّ الطفل عن غ�ضبه ٍ
من البكاء ،وركل الأر�ض� ،أو �أن
أي�ضا
يرمي بنف�سه يف الأر�ضً � ،
بال�رصاخ وع�ضه الأ�صابع؛ لذا
تتلخ�ص يف
نرى �أن �أهمية هذا البحث َّ
امل�سببة
التعرف �إلى الأ�سباب والأعرا�ض
ِّ
ُّ
للغ�ضب ،وال�سعي من خالل هذا ملعاجلتها
عن طريق امل�صادر واملراجع.
تعريف الغضب:
ومن مظاهر الغ�ضب ثور ُة الطفل،
والبكاء عند تركه وحي ًدا� ،أو لعدم قدرته
على جذب انتباه َمن حوله من الكبار �أو
الأطفال الآخرين ،و�إن كان الطفل تظهر
عليه ثورة الغ�ضب حينما تغ�سل �أجزاء من
ج�سمه� ،أو ن�ساعده يف خلع مالب�سه.
ومن مظاهر الغ�ضب بني الثالثة
�رضب الأر�ض
واخلام�سة تقري ًبا
ُ
بالقدمني ،والرف�س ،والقفز ،وال�رضب،
أنف�سهم على
ويلقي بع�ض الأطفال � َ
ال�صوت
املظاهر
الأر�ض� ،أو ي�صاحب هذه
ُ
َ
املرتفع� ،أو ال�رصاخ� ،أو البكاء ،وهناك
من الأطفال الذين يبدو عليهم ت�صل ٌُّب يف
�أجزاء من اجل�سم ،و�أحيا ًنا يلج�أ بع�ضهم
�إلى الع�ض� ،أو �رضب �أجزاء اجل�سم
بالأر�ض� ،أو الأ�شياء املحيطة؛ ولذلك
فالغ�ضب يف هذه الفرتة العمرية ي�أخذ يف
�أك ِرثه ال�شك َل املوجه نحو الذات.

أنواع الغضب:
هناك �أ�سلوبان للغ�ضب عند الأطفال:
• الغ�ضب ب�أ�سلوب �إيجابي:
ففي هذا ال�شكل من الغ�ضب َيظ َهر
ال�رصاخ� ،أو الرف�س� ،أو ال�رضب� ،أو
ك�رس الأ�شياء� ،أو �إتالفها من جانب
أطفال
الطفل ،وينعك�س ذلك ال�شكل من � ٍ
�أكرث انب�ساطية يف �أوقاتهم العادية،
ويتميزون بامليل �إلى االبتهاج بوجودهم
مع الآخرين ،وم�شاركتهم �ألعابهم �أو
�أن�شطتهم.
• الغ�ضب ب�أ�سلوب �سلبي:
وتبدو مظاهر الغ�ضب هنا يف �صورة
ان�سحاب وانطواء ،مع كَ ْبت للم�شاعر
واالنفعاالت واالنزواء ،فرمبا �أ�رضب
الطفل عن الطعام والأخذ والعطاء� ،أو
اتخذ ال�صمت رفي ًقا ،وينعك�س هذا ال�شكل
أطفال �أكرث انطوائية.
من � ٍ
ظاهره
وال�شكل ال�سلبي للغ�ضب
ُ
الهدوء ،وباط ُنه الك َْب ُت واالنخراط يف
�أحالم اليقظة ،وهو عك�س الأ�سلوب
الإيجابي للغ�ضب ،الذي ُيف ِرغ فيه الطفل
�شحنة غ�ضبه ،وغال ًبا ما ي�صل به ذلك
ر�ض بينه وبني نف�سه،
الأ�سلوب حل ٍّل ُم ٍ
نوع �آخر من
وبينه وبني الآخرين ،وهناك ٌ
الأطفال ،قد يلج�أ للغ�ضب االنفعايل على
� ِّأمه خا�صة عندما يراها َتع َتنِي مبولودِها
اجلديد الذي احت َّل االهتمام واحلنان بد ًال
منه.
أسباب الغضب:
 - 1ن�شري �إلى �أن من �أ�سباب الغ�ضب
ارتداء الطفل
حتى الثانية من العمر
َ
�ضيقة َت ُعوق حركته ،وعادات
ملالب�س ِّ
تنظيم عمليات النظافة (مثل اال�ستحمام)
والإخراج ،كما �أن وجود الزوار يف املنزل،
�أو وجود كبار داخل املنزل لهم كثري من
املقيدة للطفل يكون
التعليمات والأوامر
ِّ
�أح َد �أ�سباب الغ�ضب.
يحبها،
 - 2فقدان الطفل للُعبة التي ُّ
لطفل
�أو تلفُها� ،أو ك�رسها� ،أو �إعطا�ؤها
ٍ
�آخر دون موافقته �أو غ�ص ًبا عنه.
 - 3ال�سلطة ال�ضابطة غري املت�سقة:
موقف �إيجابي من
ك�أن ُي�صبِح للأب
ٌ
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موقف مناق�ض �أو
الطفل ،بينما للأم
ٌ
عك�س الأب� ،أو اال�ستجابة للطفل بعد �أن
يغ�ضب بطريقة ير�ضاها� ،أو اال�ستجابة
لرغبات الطفل يف الأماكن واملواقف
حرجا للوالدين �أو �أحدهما.
التي ِّ
ت�سبب ً
 - 4نقد الطفل ولومه� ،أو �إغاظته
�أمام �أ�شخا�ص لهم مكانة عند الطفل �أو
يقدرونه� ،أو �أمام َمن هم يف مثل �س ِّنه� ،أو
حتقريه �أو اال�ستهزاء به.
أعمال
 - 5تكليف الطفل ب�أداء � ٍ
فوق �إمكاناته ،ولومه عند التق�صري؛ مما
يعر�ضه للإحباط نتيج َة تكليفه مبا ال
ي�ستطيع؛ كتنفيذ الأوامر ب�رسعة.
 - 6حرمان الطفل من اهتمام الكبار
وحبهم وعطفهم.
ِّ
 - 7كرثة ا�ستخدام �أ�ساليب املنع
والتدخل يف �أوقات
والتحرمي والنواهي،
ُّ
كثرية يف حرية الطفل ون�شاطه ،مع
�إلزامه مبعايري �سلوكية ال تتفق مع عمره.
 - 8التدليل (تعويد الطفل على �أن
دائما لرغباته)� ،أو الق�سوة
البيئة ت�ستجيب ً
ال�شديدة التي تولِّد ال�شعور بظلم املحيطني
به من �آباء �أو �إخوة.
 - 9م�شاهدة النموذج الغا�ضب؛
مثل الآباء واملعلمني� ،أو الأفالم ،وهذا
لت �إليه درا�سات "لييبنب"
ما
تو�ص ْ
َّ
و"باربان".
� - 10شعور الطفل بالإخفاق؛
كالت�أخر الدرا�سي� ،أو عدم الفهم مثل
الزمالء� ،أو ف�شل ممار�ساته للتقرب من
الوالدين.
معالجة مشكلة الغضب
وأساليب التغلب عليها:
ميك ُننا �أن ُن َ�سيطِ ر على الغ�ضب عند
الأطفال� ،إذا ما نظرنا �إلى �سلوك الطفل
ب�شيء من الهدوء والت�سامح ،و�إذا ما
طالبناه مبا تمُ كِّنه منه قدرا ُته فح�سب،
عندما نكون على قدر من الثبات ،وال
نتناق�ض مع �أنف�سنا يف املواقف املختلفة
التي ي�شاهدها الطفل؛ من �أجل تنفيذ
جداول معينة جامدة غري مرنة ،فيما
يت�صل ب�إ�شباع حاجات الطفل املختلفة،
وال يجب �أن نغفل حاجات الطفل حل�ساب

26

حاجات الرا�شدين؛ ف�إن �ضبط النف�س عند
الآباء هو �أح�سن ال�ضمانات لن�ش�أة �ضبط
النف�س عند الطفل ،ومن الأمثلة على ذلك:
 - 1ال يجوز الإكثار من التدخل
يف �أعمال الأطفال �أو حتديد حركتهم،
�أو �إرغامهم على الطاعة ملجرد الطاعة،
و�إمنا يكون التدخل منا�س ًبا وعند
ال�رضورة.
 - 2ال يجوز اغت�صاب ممتلكات
الأطفال� ،أو تخريب �أدواتهم اخلا�صة يف
�ساعة غ�ضب ،وال يجوز الظهور �أمامهم
بال�ضعف.
 - 3ال يجوز �أن ُي�سمح للطفل
باحل�صول على ما يريد بطريقة ال�صياح
�أو حمايلته ،بل يح�سن عدم توجيه انتباه
الطفل يف هذه احلالة.
 - 4ال يجوز �إثارة غَ يرْ ة الأطفال
لت�سلية �أنف�سنا ،وال يجوز الإكثار من
جو ُي�شعِر
املوازنات بينهم ،وال خلق ٍّ
الأطفال بالتفريق بينهم ،ويجب �أن ن�شغل
وقت فراغ الطفل بن�شاط لذيذ منتِج؛
كلعب� ،أو هواية� ،أو عمل ،و�أن يكون من
�أهداف الرتبية.
كما يمكن معالجة مشكلة
الغضب بما يلي:
 - 1ال يجب النظر �إلى غ�ضب الطفل

على �أنه �سلوكُ تدم ٍري ،بل هو �صورة
طبيعية للعدوان ،وهو مظهر �إيجابي،
ون�شاط ف َّعال ،وال يجب �إيقافه بالعقاب؛
لأن يف ذلك كفًّا لقدرات الطفل التعبريية،
والغ�ضب الذي يتم كفه من جانب الطفل
أيام تظهر
يوما �سوف ي�شتد ويرتاكم يف � ٍ
ً
لديه املظاهر التدمريية الأخطر والأ�شد.
 - 2عدم اخل�ضوع لتلبية طلبات
الطفل عندما ي�ستعني بالبكاء �أو ال�رصاخ،
�أو �أي �أ�سلوب تدمريي.
 - 3عدم مقابلة غ�ضب الأطفال
بغ�ضب من الكبار ،وعلى الكبار مراجعة
الأمر قبل اتخاذ القرار.
 - 4عدم تزييف الآباء حلالوة
االنت�صار لأطفالهم ،وم�ساعدة الطفل على
حتقيق رغبته يف البكاء �أو الغ�ضب على
نتائجهم.
 - 5عدم قيام الوالدين �أو املعلمني
بال�رصاخ وال�سلوك الغا�ضب غري
املتنا�سب مع طبيعة املواقف املحبطة؛ �إن
�ضبط النف�س عند الكبار �أح�سن ال�ضمانات
لن�شوء �ضبط النف�س عند الأطفال؛ فالكبار
قدوة ح�سنة.
 - 6الطفل الغ�ضوب طفل غال ًبا ُح ِرم
من ممار�سة هوايته ،ويجب �أن يعطَ ى
فر�صة اللعب وممار�سة الأ�شغال اليدوية
�أو الر�سم ،و�إثابته على �إجنازاته املنا�سبة.

نظمت �إدارة مراكز الأطفال التابعة للمجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�رسة بال�شارقة،
�ضمن برنامج (بيئتنا اجلميلة) ور�شة علمية بعنوان" :تدوير النفايات املختلفة"
وذلك يف التجمع الذي �أقيم يف مركز الطفل بحلوان مب�شاركة ( )25طف ًال وطفلة من
�أطفال ق�سم ن�شاط الإبداع العلمي مبراكز مدينة ال�شارقة.

روضة موسى �أحلم باحل�صول على جوائز �أدبية �أخرى

شهد علي �أمتنى تطوير موهبتي و�أ�صبح اخت�صا�صية نف�سية.

هن فتيات يف عمر الزهور ،لديهن الكثري من املواهب املتنوعة بدءا من كتابة الق�صة الق�صرية مرورا بت�أليف
ال�شعر الف�صيح والنبطي وانتهاء بلم�ساتهن الرقيقة يف الت�صوير ال�ضوئي ،فزن بجائزة مبدعات الثانوية
للآداب والفنون يف دورتها الثانية والتي تقيمها رابطة �أديبات الإمارات باملجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�رسة
بال�شارقة ،ترى ما �أحالمهن؟ و�إلى ماذا يطمحن؟ هذا ما �سنعرفه يف حتقيقنا هذا:

زينب حسين �أمتنى �أن �أطور ذاتي �أكرث يف جمال الت�صوير.

خط أحمر
بداية تقول فاطمة خالد البلو�شي
الفائزة باملركز الأول يف ال�شعر النبطي
�أنها ثاين مرة ت�شارك فيها و�سبق لها �أن
فازت ،ولكن ال�شعور بالفرح هذه املرة �أكرث
لأنها فازت باملركز الأول ،وكل ذلك بف�ضل
دعم �أ�رستي واملدر�سة يل فقد �شجعوين.
وعن �أحالمها للم�ستقبل فهي تود �أن
تكمل درا�ستها اجلامعية وت�صبح طبيبة،
وبالن�سبة لل�شعر ف�ست�ستمر يف كتابته،
خا�صة و�أن كتابتها لل�شعر النبطي جاء من
تفاعلها مع الأحداث التي جتري يف الوطن
فت�أثرت وكتبت �شعرا نبطيا عنه بعنوان
"خط �أحمر" حتذر فيه كل خائن للوطن
قائلة:
نحن لوال الوطن ال ماو�صلنا 			
وحققنا منانا اللي بغينا
وحن لوال والنا وانتمانا
ملاخ�ضنا بهـ الدرب وم�شينا

تحقيق :شهرزاد جويلي
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نوبل لآلداب
وت�ؤكد "بثينة خالد باحلمر" الفائزة

بثينة خالد لوال دعم الأهل واملدر�سة ملا فزت

باملركز الثاين يف م�سابقة الق�صة الق�صرية
�أنه لوال دعم الأهل واملدر�سة ملا �أبدعت
و�أنها ت�شارك يف امل�سابقة لأول مرة،
وعن �أحالمها فرتددها وهي مبت�سمة:
لدي �أحالم كثرية فبالإ�ضافة للتفوق يف
ّ
الدرا�سة �أمتنى �أن �أ�صبح كاتبة م�شهورة
على م�ستوى العامل و�أن �أ�صدر و�أن�رش �أول
كتاب يل كمجموعة ق�ص�صية ،و�أن �أح�صل
على جائزة نوبل للآداب ،لأكون �أول
�إماراتية حت�صل على اجلائزة.
مسابقات عالمية
"فاطمة عبد الكرمي علي اللغاي"
والتي فازت يف م�سابقة الت�صوير ال�ضوئي:
ب�أنني �أطمح للفوز مب�سابقات عاملية
يف الت�صوير ال�ضوئي ،بالإ�ضافة حللمي
الغايل ب�أن �أكون طبيبة قلب ،ولكن هذا ال
يعني ابتعادي عن هوايتي التي تعرب عما
بداخلي؛ �أال وهي هواية الت�صوير.
وت�ؤيدها �شهد علي حممد بالن�سبة لدعم
الأ�رسة واملدر�سة ،و�شهد فازت يف م�سابقة
ال�شعر الف�صيح وهي �أول مرة ت�شارك يف
امل�سابقة ،وبالن�سبة لأحالمها فتتمنى

تطوير موهبتها وت�صبح اخت�صا�صية
نف�سية لتفهم طباع الب�رش وتقدم امل�شورة
والدعم للآخرين.
رد الجميل
�أما زينب ح�سني �أمني والتي فازت
باملركز الأول يف م�سابقة الت�صوير ال�ضوئي
�أنها �شاركت عدة مرات يف امل�سابقة ويف
م�سابقات �أخرى ومل تي�أ�س بل طورت
نف�سها وح�سنت من طرق الت�صوير فكانت
النتيجة هي الفوز باملركز الأول.
وبالن�سبة لأحالمها للم�ستقبل تتمنى
�أن تطور نف�سها �أكرث وتبدع يف موهبة
الت�صوير وت�صبح متفوقة وترد جزءاً من
جميل �أهلها وف�ضلهم عليها.
وبالن�سبة لفاطمة الزهراء علي عبد اهلل
والتي فازت يف م�سابقة الق�صة الق�صرية
والتي �شاركت لأول مرة فتتمنى تطوير
كتاباتها �أكرث وت�ستمر يف الكتابة مع
التفوق يف الدرا�سة فطموحها �أن ت�صبح
مهند�سة برتول و�إن كان هذا املجال
يتخ�ص�ص فيه ال�شباب �إال �أن الفتاة �أثبتت
جدارتها وميكن لها �أن تتخ�ص�ص فيه.
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ونف�س الأمر بالن�سبة "لرو�ضة مو�سى �صقر" والتي فازت
باملركز الأول يف م�سابقة الق�صة الق�صرية ،ولكن بالن�سبة
لأحالمها للم�ستقبل فمتعددة :فبالن�سبة ملوهبتي �أحلم باحل�صول
على جوائز �أدبية �أخرى و�أما بالن�سبة لدرا�ستي فالنهاية لها
ف�أطمح ب�أن �أكمل درا�ستي .و�أتخ�ص�ص يف الطب و�أ�صبح م�ست�شارا
طبيا و�أكون �أحد �أهم م�ست�شاري الطب يف ال�رشق الأو�سط.

فاطمة عبدالكريم �أطمح بالفوز مب�سابقة عاملية يف الت�صوير ال�ضوئي

فاطمة الزهراء علي موهبتي لن تعيقني عن الدرا�سة.

فاطمة البلوشي تفاعلي مبا يحدث للوطن جعلني �أكتب :خط �أحمر.
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دور المدرسة في اإلبداع
ولأن املدر�سة هي منارة العلم والإبداع فبالطبع ال يجب �أن
نن�سى �أن لها دورها املهم يف عملية الإبداع لدى املوهوبات
ويكفيها �أنها من �ساهمت يف تقدمي كتاباتهن ،فرتى ماذا قدمت
املدر�سة لهن؟ هذا ما�سرتد عليه معلمات تلك الفتيات:
تقول املعلمة �شم�سة ح�سني معلمة اللغة العربية مبدر�سة
الأمرية هيا بنت احل�سني ب�إمارة دبي :دور املدر�سة كبري ومهم
فهي ت�شجع الطالبات على الكتابة والإبداع وعندما جتد من
لديها املوهبة تقوم بتبنيها وتثني على �أعمالها ،بالإ�ضافة �إلى
ت�شجيعها على القراءة واالطالع ونقوم بتوجيهها و�إبراز املوهبة
من خالل الإذاعة املدر�سية وحث الطالبات على امل�شاركة يف
امل�سابقات املختلفة �سواء داخل املدر�سة �أو خارجها ،بالإ�ضافة
لعر�ض كتاباتها يف جملة احلائط.
الكتابة اإلبداعية
وت�ؤيدها الأ�ستاذة "حاكمة الرحومي" معلمة اللغة العربية
مبدر�سة �أ�سماء بنت النعمان النموذجية للتعليم الثانوي م�ضيفة:
�إننا نخ�ص�ص للطالبات ح�ص�ص ًا للقراءة املوجهة واحلرة ،كما
ن�شجعهن على كتابة مو�ضوعات التعبري والتي ت�صل �أعدادها
مابني  15-18مو�ضوعا متنوعا خالل العام الدرا�سي ،كما
ندعم املوهوبات ب�إ�رشاكهن يف دورات تدريبية لتربع يف كتابة
الق�صة �أو �أ�ساليب الكتابة الإبداعية ،وتوظف ح�ص�ص املنا�شط
املدر�سية يف خدمة القراءة والكتابة ،بحيث متتزج متعة الن�شاط
بفائدة القراءة والكتابة ،فتقر�أ الطالبة وتكتب مبتعة وفن.
وتكمل :كما نتيح للطالبة بعد ذلك خو�ض م�سابقات �أدبية
وثقافية تربز فيها فن�شجعها من خالل امل�سابقات التي تقيمها
وزارة الرتبية والتعليم �أو امل�ؤ�س�سات الداعمة لل�شباب يف جماالت
القراءة والكتابة ،وبف�ضل اهلل ثم املتابعة امل�ستمرة والت�شجيع
حازت طالبتان يف املدر�سة على املركزين الأول والثاين يف
كتابة الق�صة الق�صرية يف جائزة مبدعات الثانوية وهما رو�ضة
مو�سى وبثينة خالد.
وهكذا جند �أنه لكي يكون لدينا جيل مبدع وموهوب فعلى
كل منا دوره املهم يف البحث والتنقيب واكت�شاف تلك املواهب
كل يف جماله �سواء املنزل ك�أب و�أم� ،أو املدر�سة كمعلمة �أو
مديرة �أو متخ�ص�صة� ،أو م�ؤ�س�سة كم�ؤ�س�سة املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون
الأ�رسة ،ومن ثم تنمية وتدريب تلك املواهب ورعايتها لتخرج
مكنوناتها و�إبداعاتها للنور ،فمن يدري رمبا ت�صل �أي منها �إلى
العلياء والعاملية ،متاما كما قال املتنبي:
وم			
�إِذا َ
غـام ْر َت يف �شرَ َ ٍف َم ُر ِ
جوم
فَـال تَـ ْقن َْع مِبا ُد َ
ون ال ُّن ِ

أوراق البنفسج

رحلة العودة إلى دبي

فاطمة ماجد السري

قررنا العودة من رحلة العالج يف الثامن من يناير املا�ضي وعند ال�ساد�سة
�صباح ًا �سلكنا طريق مطار دال�س املتواجد بالعا�صمة وا�شنطن و�سط �أجواء
كانت تت�صف بالربودة ال�شديدة فقد كانت درجة احلرارة  14حتت ال�صفر
ومهما �شغل ال�سائق �صالح التدفئة مل نكن ن�شعر فيها و�سط الأجواء الباردة.
ويف احلادي ع�رش �صباح ًا حلقت بنا طريان الإمارات عائدة �إلى دبي و�سط
�أجواء �شعرت فيها بالفرحة وغمرتني تلك الفرحة �أكرث عندما التقيت امل�ضيفة
التي قالت لنا� :أنتم من �أين؟ قلنا لها نحن مواطنون من الإمارات ولكننا كنا
موجودين يف الواليات املتحدة منذ �سنة تقريباً ،ففوجئت ب�سبب طول املدة،
وقالت :لقد فاتكم الكثري يف دبي و�أخذت ت�رسد لنا من وجهة نظرها مافاتنا
من �أ�شياء.
بينما �أنا �أفكر يف الأ�شياء الوطنية التي فاتتني بالأخ�ص �أثناء اال�ستعدادات
للعيد الوطني ومن �أهمها �إ�صدار كتاب ال�شيخ �سعيد �آل مكتوم للكاتب �سامل
حميد ومعر�ض ال�صور امل�صاحب له واملنتدى الأول لل�صحافة الإماراتية
بنادي دبي لل�صحافة الذي عقد يف الثامن من دي�سمرب واالحتفال مبرور
خم�سني عام ًا على �إن�شاء �أول مكتبة عامة يف دبي يف دي�سمرب املا�ضي وكيف
هذه الفعاليات الوطنية التي كنت �أحر�ص على ح�ضورها واملحا�رضات واجلو
الثقايف والوطني الذي افتقدته طوال �سنة كاملة والكتب والإ�صدارات التي
�سوف �أعمل الآن على ح�رصها وحماولة مللمتها لتكون على �أرفف مكتبتي.
بينما الطائره ت�أخذ العدة للهبوط ،قلبي يدق �أكرث ف�أكرث ،فرحة ا�ستعداداً
للهبوط و�أقول لنف�سي �أخريا �س�أ�صل �إلى دبي و�سوف �أ�شم هواها ،لأقول لها:
دبي يادار احلي "ا�سميج واهلل �شي".
f_alsari@hotmail.com
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المغرب

اإلشراف العام
منظمة األسرة العربية

األسرة المغربية
مميزات و خصائص
إعداد :فاطمة لمحان
مركز الدراسات األسرية والبحث
في القيم والقانون

مسجد الحسن الثاني (الدار البيضاء)
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وما كان لأدواره يف هذا املجال من
انعكا�سات مهمة لي�س عربيا و�إفريقيا
فح�سب بل يف مناطق خمتلفة من العامل.
من �رضورة املحافظة على هذا الكيان
الإ�سالمي ب�أوربا �إ�ضافة �إلى الدور
املغربي يف اجتاه امل�رشق الإ�سالمي
تاريخيا والأدوار املعا�رصة له يف كل
الق�ضايا العربية والإ�سالمية و�أي�ضا
دوره على امل�ستوى الإفريقي.
وعموما كان ملوقع املغرب اجلغرايف
على الدوام ت�أثري حيوي يف ح�صول ما
ح�صل من هذا االرتكاز التاريخي حوله،
مت�صال بامتداد العروبة والإ�سالم عربه
�إلى الرب الآخر على ال�ضفة ال�شمالية للبحر
الأبي�ض املتو�سط و�أي�ضا من حيث الت�أثري
املتجدد الذي مار�سه طويال عرب املناطق
املتو�سطية القريبة منه ،وعموديا من
املغرب يف اجتاه الكيانات الإفريقية

الــــمـــغـــرب  :الــــمـــوقــــع
االســــتــراتـــيـــجـــي واألدوار
الحضارية الكبرى
يقع املغرب يف اخلريطة اجلغرافية
الإ�سالمية يف �أق�صى الغرب الإ�سالمي
ي�رشف ب�شكل مبا�رش على قارتني هما
�أوروبا و�إفريقيا ،الأولى من هاتني
القارتني دانية وقريبة جدا ال تف�صلها
عنه �سوى كيلومرتات معدودة ،والثانية
وثيقة ال�صلة واالرتباط به و�إن بعدت
عنه ،لأنه جزء منها ،وقد �أتاحت هذه
املوقعة اجلغرافية للمغرب �أي�ضا �إ�رشافا
غري مبا�رش على قارتني �أخريني ذات
�أدوار رئي�سة يف املنظومة العاملية ،وهما
�آ�سيا من جهة ،ون�صف الكرة الغربي من
اجلهة املقابلة ،ومن ثم ،ف�إن هذا الكيان
و�إن بدا متطرفا يف النهاية الق�صوى
لالمتداد الآ�سيوي الإفريقي ف�إنه يحتل
– مع ذلك  -مقاما ذا �صبغة مركزية
�أو حمورية من حيث تو�سطه بني العامل
القدمي والعامل اجلديد ،وقد تهي�أت بهذه
اخل�صائ�ص للكيان اجلغرايف املغربي،
مميزات موقعية ذات �ش�أن �سواء يف
امل�ستوى الإقليمي �أو اجلهوي� ،ضمن
حو�ض البحر الأبي�ض املتو�سط� ،أو يف
امل�ستوى القاري الطرف ال�شمايل من
�إفريقيا �أو على ال�صعيد العاملي املحيط
الأطل�سي.
يتميز المجتمع
المغربي بغنى وتنوع
عاداته وتقاليده
ولهجاته

وهذه الو�ضعية اجلغرافية للمغرب،
قد جنم عنها منذ القدمي حتمل هذا الكيان
جلملة من الأدوار التاريخية التي كان
لبع�ضها عظيم الأثر يف جمرى التاريخ،
وذا طبيعة حا�سمة يف عدد من �أحداثه
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األسرة المغربية  :الخصائص
والبناء العالئقي
يتميز املجتمع املغربي بغنى وتنوع
عاداته وتقاليده ولهجاته تبعا لتنوع
روافده الثقافية واحل�ضارية وللتنوع
تكون البنية
احلا�صل يف الأعراق التي ّ
ال�سكانية ،هذا الغنى واخل�صوبة يف
التقاليد واالعراف واالجنا�س �شكلت
نقطة قوة هذا املجتمع ,فقدميا وقف
اجلميع �أمام حماولة اال�ستعمار خلق نوع
من التفرقة �أو بث الكراهية بني مكونا ت
هذا املجتمع الذي ان�صهر كله يف بوثقة
الإ�سالم ف�أ�صبح اجلميع �إخوانا و�أ�صهارا
وتداخلت العادات ف�أعطت النموذج

املغربي.
والأ�رسة ك�أهم م�ؤ�س�سة اجتماعية
تبدو فيها هذه اخل�صو�صية ب�شكل جلي
فرغم �أن الأ�رسة املغربية ت�شرتك مع
مثيالتها يف العامل العربي يف ال�سمات
واخل�صائ�ص �إال �أنها تتميز عنها مبيزات
وخ�صائ�ص مغربية.
• مظاهر التنوع من خالل العر�س
املغربي
يعترب الزواج �أهم املحطات
االجتماعية التي تربز فيها اخل�صو�صية
املغربية والتنوع يف التقاليد ،فالأعرا�س
واالحتفاالت ب�شكل عام يف املغرب
تختلف عن نظرياتها يف كل مناطق العامل
�إذ يعرف حفل الزواج يف املغرب طقو�سا
احتفالية متنوعة تختزل قيم املجتمع
املغربي ومكوناته ،وتعك�س ح�ضارته
© rachidphoto

مدرسة ابن يوسف (مراكش)

وتطوراته ،كما جنم عنها من جانب
�آخر ،توافر ظروف تاريخية مواتية
مل�صلحة الكيان املغربي� ،أفرزت بيئة
منا�سبة لتالقي عدة تيارات �إيجابية يف
ح�ضارته ،وتفاعلها ب�شكل �إيجابي �أي�ضا
اكتملت وا�صطبغت بال�صبغة الإ�سالمية
مع الفتح الإ�سالمي لتعطي النموذج
املغربي املتفرد.

وقد مكنته هذه اخل�صو�صية
الإ�سالمية مع مميزاته التي حتدثنا عنها
من القدرة على اال�ضطالع مب�س�ؤوليات
تاريخية �ضخمة منذ ع�صوره الإ�سالمية
الأولى ،وتظهر ب�شكل جلي يف حتمل
املغرب الإ�سالمي – كمعرب وم�صدر
مدد ب�رشي ومادي ولوج�ستيكي حلركة
الفتح الإ�سالمي للأندل�س وما ا�ستتبعها

العروس المغربية بالزي التقليدي
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التي هي مزيج من احل�ضارات العربية
والأمازيغية والإفريقية والأندل�سية.
لعل هذا التنوع هو ما َيربز ب�شكل
جلي حني ن�ستح�رض عادات و تقاليد
حفالت الزواج باملغرب ..و ن�شري �أن علماء
االجتماع الأنرثبولوجيني يعتربون �أن
عادات وتقاليد الزواج عند ال�شعوب هي
تلك امل�ساحة ال�شا�سعة التي تظهر فيها
و بكل و�ضوح القيم الثقافية و ال�ضوابط
التي حتكم ب�شكل غري معلن العديد من
املجتمعات.
فالعر�س املغربي ي�ستمر ثالثة
�أيام لكل يوم طقو�س خا�صة انطالقا
من نوعية املالب�س مرورا بالأ�شكال
االحتفالية ونوعية الوجبات املقدمة وكل
منطقة من مناطق املغرب تتميز ب�شكل
احتفايل يختلف عن املنطقة الأخرى
فنجد �أن عادات املنطقة ال�رشقية تختلف
عن عادات ال�شمال وعادات �أهل مراك�ش
ومكنا�س وفا�س والرباط تختلف عن
عادات املنطقة ال�صحراوية �أو الأمازيغية
وهكذا لكل منطقة خ�صو�صيتها.
يحكي �أجدادنا و جداتنا �أن الأعرا�س
املغربية كانت تدوم �سبعة �أيام بلياليها،
و ي�سخرون من �أن جيال بعد الآخر
قل�ص �أيام الفرح �إلى ثالثة �أيام ،فباتت
�أيام العر�س املغربي ثالثة ،لكل يوم
خ�صو�صيته و طقو�سه...
يعتبر الزواج أهم
المحطات االجتماعية
التي تبرز فيها
الخصوصية المغربية
والتنوع في التقاليد

• اليوم االول :
هو خم�ص�ص حلمام العرو�س �إذ
ت�صطحبها �صديقاتها وقريباتها
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مو�سيقى تتنا�سب و لبا�س العرو�س،
كما تعزف خليطا من الأغاين املغربية
�إ�ضافة للفولكلور املغربي املتنوع الذي
يرثي العر�س املغربي.

حفل الحناء لعروس طنجة

وجاراتها �إلى احلمام املغربي التقليدي
هذا بعد �أن تكون العرو�س قد حجزت
احلمام التقليدي خ�صي�صا لها هي ومن
معها.
و يتم تنظيف احلمام و�إطالق خمتلف
�أنواع البخور والعطور فيه.
ولهذا اليوم خ�صو�صيته ال�شديدة حيث
تذهب كل ن�ساء عائلة العرو�س للحمام
ب�شكل احتفايل ..
لي�صبح احلمام مكانا م�صغرا
لالحتفال بالزفاف.
• واليوم الثاين :
فهو خم�ص�ص للحناء .فنق�ش احلناء
هو من الطقو�س الأ�صيلة للزفاف
املغربي ،لأن املغاربة يتفاءلون باحلناء
و يعتربونه م�صدر تفا�ؤل حلياة العرو�س..
و تقوم الفتيات العازبات احلا�رضات
يوم نق�ش احلناء بالتناوب على"الن ّقا�شة"
التي تقوم بنق�ش �أيديهن �أو على الأقل
بع�ض �أ�صابعهن من باب"الف�أل احل�سن"
بقدوم عري�س �إليهن.
و�سيما
املغربية
املناطق
ويف بع�ض
ّ
البوادي واملدن الأ�صيلة وال�شمالية
على اخل�صو�ص ُيعترب يوم احلناء مهما

للعري�س �أي�ضا حيث يحر�ص �أ�صدقا�ؤه
و�أفراد عائلته يف هذا اليوم على �أخذه
يف جولة تتعدى احلي الذي يقطنه �إلى
الأحياء املجاورة و يف �أثناء ذلك يتغنون
بالأمداح النبوية والأذكار� .إال �أنه يف
مناطق مغربية �أخرى مت التخلي عن عادة
احلناء بالن�سبة للرجال.
• اليوم الثالث:
والذي يعترب �أهم يوم يف الزفاف
زف العرو�س لزوجها
املغربي ففيه ُت ُّ
يف هذا اليوم يتم �إح�ضار "النكافة"
وهي �سيدة تتكفل بزينة ولبا�س العرو�س،
فـالنكافة املغربية عامل رئي�س لإجناح
حفل العر�س �إذ حتر�ص النكافة على
�أن تلب�س العرو�س يف الزفاف �أكرث من
لبا�س تقليدي يكون خمتلفا و ميثل
بع�ض مناطق املغرب كاللبا�س الفا�سي
وال�شمايل والأمازيغي و خمتلف �أنواع
القفطان املغربي �إ�ضافة �إلى مالب�س
و�أزياء �أخرى وتتكلف النكافة �إثر
كل تغيري العرو�س للبا�سها باختيار
الإك�س�سوارات املالئمة له ،ويرافق عادة
عر�ض الأزياء هذا ت�شكيلة مو�سيقية
متنوعة جدا تعزفها الأجواق التي تختار

مكانة المرأة في البنية
األسرية المغربية:
حتظى املر�أة يف املنظومة الأ�رسية
املغربية مكانة مرموقة تظهر ب�شكل
وا�ضح ،فامل�س�ؤول عن ت�سيري البيت
والت�رصف يف امليزانية وت�أثيث ف�ضائه
تعود لل�سيدة املوجودة بالبيت التي
تت�رصف بحرية كبرية يف كل ما يتعلق
مبملكتها ،وهي حمط ا�ست�شارة الزوج يف
الأمور التجارية واملهنية وغريها من
�أمور احلياة العامة �،إلى جانب حموريتها
يف ق�ضايا ال�ش�أن الأ�رسي كله
ومل تكن هذه املكانة اعتباطية
فاملر�أة املغربية تتميز بذكاء كبري
و�شجاعة نادرة وهذا البعد يح�رض يف
كتابات كثري من الأدباء وي�صدقه الواقع
املعا�رص فقد ح�صلت املر�أة املغربية على
م�ستويات عالية جدا من التعلم وتبو�أت
منا�صب مرموقة يف خمتلف التخ�ص�صات
املهنية ومار�ست الفعل ال�سيا�سي يف
�أعلى م�ستوياته وجنحت يف ذلك جناحا
باهرا ورغم هذا كله فهي مرتبطة
ب�أ�رستها زوجا و�أبناء وعائلة وهذا مكمن
اخل�صو�صية املغربية فاملر�أة املغربية
ال تعتمد يف تدبري �أمورها الأ�رسية على
الغري بل تتميز بهو�س الأ�رسة وارتباطها
العائلي كبري جدا.
القيم االجتماعية
األسرة المغربية:
ويغلب على الأ�رسة املغربية الروح
العائلية العالية التي تندر يف كثري من
املجتمعات املعا�رصة .حيث هناك
تالحم قوي بني �أفراد الأ�رسة الواحدة
بل ميتد هذا التالحم �إلى �أفراد العائلة،

فالزال للجدات والأجداد ذاك احل�ضور
القوي ماديا ومعنويا؛ والزالت �آرا�ؤهم
وم�شورتهم ت�ؤخذ باهتمام كبري.
والزالت املجال�س العائلية يف
املنا�سبات والأعياد وغريها يت�صدرها
كبار ال�سن ،والزال املجتمع املغربي
يرف�ض مبد�أ وي�شمئز من فكرة �إيداع
ال�شيوخ بدور الرعاية ويتكفل الأبناء
رغم التزاماتهم ومهما كانت مهامهم
بالإ�رشاف على �آبائهم امل�سنني ورعايتهم
وتقبل كل ما ي�صدر عنهم من معامالت

تفر�ضها �سن ال�شيخوخة دون امتعا�ض.
والأ�رسة املغربية م�ؤ�س�سة متعددة
الأدوار والوظائف ف�إلى جانب تربية
وتن�شئة الأطفال على هذه القيم
وتر�سيخها منذ ال�صغر يف الأذهان ويف
القلوب كعقائد ،تقوم بوظيفة الإيواء
واحت�ضان املري�ض واملعاق ،وال�سند
للعاطل عن العمل واملحتاج والفقري
وت�سعد بالقيام بكل هذه الأدوار.
وقد اجتهد املجتمع املغربي يف
تطوير وابتداع �أ�شكال حديثة للتعاون

داخل

حديقة أندلسية في المدينة القديمة في الرباط
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فيها جمعيات املجتمع املدين ،وال�سيما
اجلمعيات العاملة يف جمال املر�أة
والأ�رسة ،بدلوها مطالبة ب�إن�صاف الن�ساء
ورفع الظلم عنهن ،وحماية حقوق الطفل
وغريها من املطالب املرتبطة بحقوق
الأ�رسة بكل مكوناتها ،وكل ذلك يف �إطار
ت�شاركي مع م�ؤ�س�سات الدولة ومن �أهم
املحطات البارزة التي عرفت م�شاركة
فعالة للجمعيات الن�سائية جند:
الدور الكبري الذي لعبته اجلمعيات
الن�سائية يف �سريورة تعديل مدونة
الأحوال ال�شخ�صية وميالد مدونة الأ�رسة،
حيث �شكلت مدونة الأحوال ال�شخ�صية
مركز اهتمام احلركة الن�سائية� ،إذ
اعتربتها حتديا يقت�ضي جعلها ق�ضية
املجتمع بكل مكوناته،
كما كان لها دور فاعل يف بع�ض
التعديالت الأخرى كتعديل قانون
اجلن�سية و قانون ال�شغل و غريها.

والتكافل عن طريق اجلمعيات
اخلريية وامل�ؤ�س�سات االجتماعية وجتربة
املغرب رائدة يف هذا الباب.
الأ�رسة املغربية رمز للعطاء والبدل
وحب اخلري ومن �صفات املغاربة التربع
ولو بالقليل وتربز هذه الروح يف
املغرب يف انت�شار الوقف يف كل البالد
بقراها ومدنها �إذ جند �أوقاف امل�ساجد
وامل�ؤ�س�سات الدينية والتعليمية والكرا�سي
العلمية واملكتبات وغريها و�أوقاف ذات
طابع اجتماعي حم�ض ي�ستفيد منها
املحتاجون واملر�ضى واملعاقون وكبار
ال�سن والأيتام والأرامل ،كما �أوقفت
الن�ساء احللي والأثواب الفاخرة ولبا�س
الأعرا�س والأواين املنزلية الثمينة لزواج
املحتاجات واليتيمات ،ومت وقف بع�ض
البنايات وهناك من �أوقفت �صحتها
خدمة لأوجه الرب املختلفة .وال �أدل على
تعاظم دور الأحبا�س والأوقاف ببالدنا
وكرثتها من وجود وزارة خا�صة لت�سيري
هذه املرافق اخلريية التي تقوم ب�أدوار
اجتماعية واقت�صادية �أي�ضا مهمة يف
تنمية املجتمع املغربي ككل.
مظاهر تطور المجتمع
المغربي:
ديناميكية املجتمع املدين العامل
يف جمال الأ�رسة
لعب املجتمع املدين املغربي دورا
�أ�سا�سيا يف احلراك املجتمعي كما تفاعل
مع ور�ش الإ�صالح املختلفة التي فتحها
املغرب والتحوالت الإيجابية التي عرفها
ال�ش�أن املغربي �إذ قدمت عديد من الهيئات
املدنية احلقوقية و الن�سائية و الثقافية
والتنموية و الرتبوية مذكرات ومقرتحات
يف خمتلف املحطات الت�رشيعية من
تعديل مدونة الأ�رسة �إلى تعديل الد�ستور
�سنة  2011الذي كر�س دور املجتمع
املدين
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وبني الدور الأ�سا�سي الذي يلعبه
املجتمع املدين يف �إطار الدميقراطية
الت�شاركية و �أكد على حقه يف تقدمي
العرائ�ض وملتم�سات ت�رشيعية وامل�ساهمة
يف بلورة ال�سيا�سات العمومية.
م�ساهمة املجتمع املدين يف النهو�ض
ب�أو�ضاع الأ�رسة املغربية
�إذا كان الد�ستور املغربي اجلديد،
وكما �سبق الإ�شارة ،قد خول منظمات

وهيئات املجتمع املدين �صالحيات
وا�سعة يف جمال الت�رشيع و�إعداد
ال�سيا�سات العمومية ب�رشاكة مع �أجهزة
الدولة ،ف�إن هذا ح�صل بفعل الديناميكية
التي عرفها املجتمع املدين العامل يف
جمال املر�أة والأ�رسة ،فقد كان للن�ضاالت
التي خا�ضتها جمموعة من اجلمعيات
الدور احلا�سم يف تعديل العديد من
القوانني .و بدهي �أن يكون جمال الأ�رسة
من بني املجاالت املهمة التي �أدلت

دور املجتمع املدين يف جمال
الإر�شاد الأ�رسي وجتربة مراكز اال�ستماع
منذ بداية الت�سعينات عرف املغرب
ت�أ�سي�س �أول جمعية تعنى بالإر�شاد
الأ�رسي �إذ كانت معظم اجلمعيات
الن�سائية قبل ذلك تعتمد مقاربة حقوقية
�رصفة تنطلق من مظلومية املر�أة داخل
املجتمع و�رضورة الدفاع عنها مبعزل
عن املقاربة ال�شمولية لق�ضايا الأ�رسة،
بعد الن�ضج الفكري للحركة الن�سائية
يف اجتاه ق�ضايا الأ�رسة ب�شكل عام بعد
�صدور مدونة الأ�رسة واالهتمام الكبري
الذي �أولته للأ�رسة وق�ضاياها بكل
مكوناتها ظهرت احلاجة الى اعتماد
مقاربة �أكرث �شمولية لق�ضايا الأ�رسة
التي كانت تنادي به كثري من الفعاليات
الفكرية عو�ض مقاربة ق�ضايا املر�أة
ب�شكل جمز�أ.
�آنذاك ظهرت العديد من اجلمعيات

التي تقوم بدور الو�ساطة وال�صلح وظهر
معها مراكز �إما م�ستقلة �أو تابعة لهذه
اجلمعيات للقيام بهذه الأدوار� ,إلى
جانب العديد من امل�ؤ�س�سات الر�سمية
كاملجال�س العلمية وحماكم الأ�رسة.
�ﺃﻫﺩﺍﻑ مراكز اال�ستماع والإر�شاد
اال�رسي ﺘﺭﻭﻡ �ﺇلى:
ﺍ�ﻷ
 ﺍمـ�ﺴﺎﻫﻤﺔ ﻲﻓ ﺍ�ﺴﺘﻘﺭﺍﺭ �ﺴﺭﺓاملغربية ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ التفكك.
 ﻨ�ﺸﺭ ﺜﻘﺎﻓﺔ �ﺃ�ﺴﺭﻴﺔ ﻫﺎﺩﻓﺔ ﻭﺒﻨﺎﺀﺓ.العمل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ العالقات
الزوجية.
 امل�ساهمة ﻲﻓ الت�أهيل الرتبويﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍ�ﻷ �ﺴﺭﺓ.
 ﺘﻔﻌﻴل �آليات ال�صلح حلل اخلالفاتﺍ�ﻷ �ﺴﺭﻴﺔ.
 ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻ�ﺴﺘ�ﺸﺎﺭﺓ النف�سيةﻭالقانونية ﻲﻓ التوعية باحلقوق
والواجبات.
 ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻨﻔ�ﺴﻴﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔللن�ساء والأطفال �ضحايا العنف.
 القيام ﺒ�ﺄﺒﺤﺎﺙ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔﻲﻓ �ﺃﻓﻕ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻤﻭ�ﻀﻭﻋﻴﺔ لو�ضعية املر�أة
املغربية.
ﻭﺘ�ﺸﺘﻐل ﻫﺫﻩ املراكز بالتوازي ﻋﻠﻰ
ﺜﻼثة ﻤﺤﺎﻭﺭ �ﺃ�ﺴﺎ�ﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ:
املحور العالجي :ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻠ�صلح.

لعب المجتمع
المدني المغربي دورا
أساسيا في الحراك
المجتمعي

املحور الوقائي :ﺍ�ﻹﺭ�ﺸﺎﺩ املبكر،
ﺘ�ﺄﻫﻴل املقبلني على الزواج.
املحور النمائي دورات التدريب
والتوعية والتثقيف لتنمية ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ
ﻭﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍ�ﻷ �ﺴـﺭﺓ املغربية.
وقد بد�أت هذه املراكز يف املغرب
العمل ب�شكل فردي غري �أنها ويف �سياق
تطوير �أدائها اهتدت �إلى العمل يف �إطار
ن�سيج � /شبكات لال�شتغال والتن�سيق فيما
بينها ،ويف ظرف �أقل من ع�رش �سنوات
�صار عددها يفوق اخلم�س �شبكات وكل
واحدة منها ت�ضم ن�سيجا جمعويا ومراكز
ا�ستماع كلها موجهة خلدمة الأ�رسة
املغربية .
و�سائل عمل مراكز اال�ستماع
وحتى تتمكن مراكز اال�ستماع
والإر�شاد الأ�رسي من �أداء وظائفها ب�شكل
مقبول النتائج تعمد �إلى اتخاذ و�سائل

النقش على الفخار (من الفنون التقليدية في المغرب)
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ت�ساير هدا التطور.

ﺍلنزاع ﺍلوﺍﻓﺩﺓ عليها بوا�سطة الو�ساطة.

تقوم مراكز اإلرشاد
باإلشراف على بحوث

الــــتـــطــــور الــــقـانــــونــــي
والتشريعي
التجديد احلا�صل يف الرت�سانة
القانونية �إذ �أ�صبحت الأ�رسة املغربية
اليوم تعرف جتديدا على م�ستوى
املنظومة القانونية والذي �ساهم ب�شكل �أو
ب�آخر يف �إعادة توزيع الأدوار والوظائف
بني العنا�رص املكونة خللية الأ�رسة،كما
ر�أينا �إذ �أثبتت خمتلف التعديالت
وامل�شاريع القانونية يف جمال الأ�رسة �أن
هذه الأخرية ت�شهد تغريا وحتوال يقت�ضي
معه تكييف الن�صو�ص القانونية لكي

ودراسات علمية وميدانية
في مجال المرأة واألسرة

لتحقيق �أهدافه ،من قبيل االعتماد
على "كل الو�سائل وال�سبل امل�رشوعة
وفق ما تقت�ضيه القوانني اجلاري بها
العمل ،كتنظيم املحا�رضات و الندوات
و امللتقيات و الرحالت و املعار�ض
الثقافية و الفنية وتوظيف الو�سائل
الإعالمية خلدمة ق�ضايا املر�أة و الأ�رسة،
و تنظيم دورات تكوينية و تدريبية
متخ�ص�صة لت�أهيل الن�سيج اجلمعوي
الن�سائي".
وتقوم مراكز الإر�شاد بالإ�رشاف
على بحوث ودرا�سات علمية وميدانية
يف جمال املر�أة والأ�رسة ،وت�أ�سي�س
مراكز للتكوين والرعاية والإيواء للن�ساء
والأطفال يف و�ضعية �صعبة.
ثم التعاون مع امل�ؤ�س�سات والهيئات
احلكومية وغري احلكومية الوطنية
والدولية ذات الأهداف امل�شرتكة ،وكذلك
عقد �رشاكات مع م�ؤ�س�سات وهيئات
لإجناز برامج وم�شاريع تنموية تهدف �إلى
حت�سني الو�ضعية االجتماعية والتعليمية
للمر�أة املغربية وت�ضمن متا�سك وا�ستقرار
الأ�رسة.
وميكن القول� :إن التجربة ﺍملغربية ﻲﻓ
ﻤﺠﺎل ﺍ�ﻹﺭ�ﺸﺎﺩ ﺍ�ﻷ �ﺴﺭﻱ ،ﺘﺠﺭﺒـﺔ طموحة
واملجهودات ﺍملنتظرة ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭ�ﺸﺎ�ﺴﻌﺔ ﻭ
ﺘﺘﻌﺎﻅﻡ ﺒﻔﻌل ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ العوملة والتنميط
الفكري ﺍلذي ﻴ�ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ،فالقوانني
والت�رشيعات ﻤﻬﻤﺎ �ﺴﻤﺕ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ �ﺃﻥ
تكّون املجتمعات ،ﻭ�ﺇﻨﻤـﺎ ت�ساهم �ﺃ�ﺴﺎ�ﺴﺎ
ﻲﻓ �ﺼﻴﺎﻨﺔ ﻗﻴﻤﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﺍﻨﺒﺘﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ
ﻤﻌﺎﻥ ﻭﻤﺎ �ﺴـﻁﺭﺘﻪ لوجودها ﻤـﻥ �ﺃﻫﺩﺍﻑ.
ولذلك ﻭﺠﺏ ﺍلت�أكيد ﻋﻠﻰ �ﺃﻥ ﺘ�ﺸﺘﻐل ﻜل
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مدونة الأ�رسة
�أتت ا�ستجابة للتحوالت العميقة التي
م�ست كيان املجتمع املغربي وغريت
العديد من م�سلماته وثوابته القيمية
،فمدونة الأ�رسة و ما حملته من �شحنات
عالية للتغيري ف�أتت لتحقق التال�ؤم
والتناغم والتوافق بني مرجعيتني
خمتلفتني:
مرجعية حملية تنهل من ال�رشيعة
الإ�سالمية م�صدرا �أ�سا�سيا للت�رشيع،وبني
مرجعية دولية جتعل من االتفاقيات
الدولية حلقوق الإن�سان امل�صدر الوحيد
والأوحد للت�رشيع .وجت�سيدا لدولة احلق
و القانون و �سريا على النهج الدميقراطي
وتقوية الإ�شعاع احل�ضاري ،وبعد النظر
جلعل الأ�رسة املغربية قائمة على

امل�س�ؤولية امل�شرتكة و املودة و امل�ساواة
و املعا�رشة و التن�شئة ال�سليمة للأطفال
و ذلك باعتبارها النواة الأ�سا�سية يف
املجتمع واللبنة اجلوهرية يف دمقرطته.
وت�أكيدا لذلك ،بادر امل�رشع املغربي �إلى
�إ�صدار مدونة الأ�رسة مبوجب القانون
رقم  70 /03ال�صادر بتنفيذه الظهري
رقم  22.04يف  03/02/04مع
املن�شور باجلريدة الر�سمية عدد 5184
بتاريخ  05/02/2004التي متت
�صياغتها ب�أ�سلوب قانون فقهي و حديث
وا�ضعة حلو ًال متوازنة ومكر�سة لثقافة
حقوق الإن�سان ومتعمدة يف �أحكامها
على الإ�صالحات اجلوهرية التالية:
 �إقرار م�ساواة املر�أة بالرجل ب�صيغةفعلية \" �سن الزواج ممثال يف � 18سنة
\" مع تخويل القا�ضي �إمكانية حتقيقه
يف احلاالت املربرة و كذلك م�ساواة البنت

رجل مسن من مراكش

امل�ؤ�س�سات املجتمعية يف ﺒﻨﺎﺀ الوعي
ﻭﺘ�ﺄﻫﻴل ﺍ�ﻹﻨ�ﺴﺎﻥ ﻤﻌﺭﻓﻴﺎ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺎ ﻭﺭﻭﺤﻴﺎ،
�ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻌﻠﻕ ﺍ�ﻷﻤﺭ بالرتبية ﻭﺍلتكوين
�ﺃﻭ ﺍ�ﻹﻋﻼﻡ ﻭﻜﺫﺍ اجلمعيات ﻭالهي�آت
ال�سيا�سية ،ﻲﻓ ﻏﺭ�ﺱ ﻗﻴﻡ العدل والرتاحم
واملودة بني الرجل واملر�أة عو�ض
ال�رصاع والفردانية حتى تنبني اال�رسة
�إذا ما �أقبلوا على ذلك على �أ�سا�س الرتاحم

والتعاون ال على �أ�سا�س ال�رصاع ﻭﻗﺩ
ﺍ�ﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﻫﺫﻩ ﺍملرﺍﻜﺯ �ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﻨﺘـﺎﺌﺞ
ﻤـ�ﺸﺠﻌﺔ �ﺃﻫﻤﻬـﺎ:
ﺍ�ﻷ
�ﺴﺭﻱ
ﺍ�ﻹ �ﺴﻬﺎﻡ ﻲﻓ ﺍﻻ�ﺴﺘﻘﺭﺍﺭ
والنف�سي للوافدين ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺘﻔﻌﻴل م�سطرة
ال�صلح يف حالة ال�شقاق ﺤﻴﺙ ﺍ�ستطاعت
بع�ض هذه املراﻜﺯ �ﺇ�ﺼﻼﺡ ﺫﺍﺕ ﺍلبني
و�ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍل�صلح ﺒﻨ�ﺴﺒﺔ  70%ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ
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املح�ضون و ذلك برتكه لدى والدته ملدة
�سبع �سنوات الأولى من والدته.
تو�سيع �سلطات املحكمة يف اتخاذ
التدابري امل�ؤقتة التي تراها منا�سبة
للزوجة والأطفال يف حالة تعذر امل�ساكنة
ال�رشعية بني الزوجني املادة .121
�إن�شاء ق�ضاء متخ�ص�ص لتطبيق
�أحكام مدونة الأ�رسة ق�سم ق�ضاء الأ�رسة.
تن�صي�ص امل�رشع على بع�ض الآجال
للبث يف الطلبات الق�ضائية الأمر الذي
من �ش�أنه الت�رسيع بوثرية الإجراءات
امل�سطرية \" تقنية الأجل \" .
املوازنة بني مدونة الأ�رسة
ومقت�ضيات االتفاقية الدولية حلماية
حقوق الطفل.
تو�سيع جمال تطبيق مدونة الأ�رسة
من حيث الأ�شخا�ص �إذ �أ�صبحت تطبق
على الالجئني مبن فيهم عدميي اجلن�سية
طبقا التفاقية جنيف امل�ؤرخة يف
.28/07/1951

و االبن املح�ضونني يف بلوغ �سن 15

�سنة الختيار احلا�ضن.
 �إ�سناد الوالية للمر�أة الر�شيدة �أنمتار�س ح�سب اختيارها و م�صلحتها،
و تفوي�ضها ب�إرادتها لأبيها �أو لأحد
�أقاربها.
 تقنني �أحكام اخلطبة بطريقةحمكمة من املادة � 3إلى . 9
 التن�صي�ص �رصاحة على �رشوطالوكالة يف انعقاد الزواج و التي �أ�صبحت
مقيدة ب�إذن من قا�ضي الأ�رسة املكلف
بالزواج.
 اعتبار م�سطرة التعدد ا�ستثناء مع�إخ�ضاعها ملراقبة الق�ضاء وفق ال�رشوط
املن�صو�ص عليها يف املادة  41من
املدونة.
 تب�سيط �إبرام عقود زواج املغاربةاملقيمني يف اخلارج وذلك باالكتفاء
بت�سجيل العقد حل�ضور �شاهدين م�سلمني
ب�شكل مقبول لدى موطن الإقامة وتوثيق
الزواج بامل�صالح القن�صلية �أو الق�ضائية.
 احلق يف ممار�سة الطالق من طرفالزوج بح�سب ال�رشوط املن�صو�ص عليها
يف القانون .
 تو�سيع حق املر�أة يف طلب التطليق"الإخالل ب�أي �رشط من �رشوط عقد
الزواج �أو الإ�رضار بالزوجة مبختلف
�أنواع ال�رضر".
 جعل النيابة العامة طرفا �أ�صليايف ق�ضاء مدونة الأ�رسة.
 التن�صي�ص �رصاحة يف مادة فريدة�ضمن الفرع الثاين من الق�سم اخلام�س
على حقوق الطفل املادة .54
يغلب على
األسرة المغربية الروح
العائلية العالية
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أم مغربية مع طفلها

 �إحداث م�سطرة جديدة للتطليقب�سبب ال�شقاق بطلب �أحد الزوجني.
 حماية حق الطفل يف الن�سب يفحالة عدم توثيق الزوجية لأ�سباب قاهرة
باعتماد املحكمة بكل و�سائل الإثبات
املمكن مبا يف ذلك اخلربة الطبية املثبتة
لن�سب االبن لوالده\"  "\ ADNاملادة
.153

مع االحتفاظ بقاعدة ا�ستقالل الذمة
املالية للزوجني ،ثم �إقرار مبد�أ جواز
االتفاق بينهما يف وثيقة م�ستقلة عن
الزواج على و�ضع �إطار لتدبري �أموالهما
املكت�سبة خالل فرتة الزواج ،و يف حالة
عدم االتفاق يتم اللجوء �إلى القواعد
العامة للإثبات بتقدير القا�ضي.
�إقرار حماية قوية لفائدة الطفل

عالقة الزواج ال�رشعي هي اخللية
الأ�سا�سية للمجتمع.
تعمل الدولة على �ضمان احلماية
احلقوقية واالجتماعية واالقت�صادية
للأ�رسة ،مبقت�ضى القانون ،مبا ي�ضمن
وحدتها وا�ستقرارها واملحافظة عليها.
ت�سعى الدولة لتوفري احلماية
القانونية ،واالعتبار االجتماعي
واملعنوي جلميع الأطفال ،بكيفية
مت�ساوية ،ب�رصف النظر عن و�ضعيتهم
العائلية.
التعليم الأ�سا�سي حق للطفل وواجب
على الأ�رسة والدولة.
يحدث جمل�س ا�ست�شاري للأ�رسة
والطفولة.
الف�صل  :33على ال�سلطات العمومية
اتخاذ التدابري املالئمة لتحقيق ما يلي:
 تو�سيع وتعميم م�شاركة ال�شبابيف التنمية االجتماعية واالقت�صادية
والثقافية وال�سيا�سية للبالد

 م�ساعدة ال�شباب على االندماجيف احلياة الن�شيطة واجلمعوية ،وتقدمي
امل�ساعدة لأولئك الذين تعرت�ضهم �صعوبة
يف التكيف املدر�سي �أو االجتماعي �أو
املهني
 تي�سري ولوج ال�شباب للثقافة والعلموالتكنولوجيا ،والفن والريا�ضة والأن�شطة
الرتفيهية ،مع توفري الظروف املواتية
لتفتق طاقاتهم اخلالقة والإبداعية يف
كل هذه املجاالت.
ُيحدث جمل�س ا�ست�شاري لل�شباب
والعمل اجلمعوي ،من �أجل حتقيق هذه
الأهداف.
الف�صل  : 34تقوم ال�سلطات العمومية
بو�ضع وتفعيل �سيا�سات موجهة �إلى
الأ�شخا�ص والفئات من ذوي االحتياجات
اخلا�صة .ولهذا الغر�ض ،ت�سهر خ�صو�صا
على ما يلي:
 معاجلة الأو�ضاع اله�شة لفئات منالن�ساء والأمهات ،وللأطفال والأ�شخا�ص

د�سرتة الأ�رسة
ولعل جديد الأ�رسة مع الد�ستور
اجلديد واحلكومة اجلديدة� ،أن الأ�رسة
حظيت باهتمام كبري يف الد�ستور اجلديد
بتناولها وبتخ�صي�ص جمل�س ا�ست�شاري
للأ�رسة والطفولة ،اهتمام الربنامج
احلكومي بالأ�رسة.
وتتطلب الظروف االقت�صادية
واالجتماعية للأ�رسة �سيا�سة �أ�رسية
ت�ستهدف لي�س فقط الفرد كحامل للمخاطر
االجتماعية ،ولكن �أي�ضا الأ�رسة كنظام
مبني على �أ�سا�س العالقات الهرمية
والتبعية بني اجلن�سني و الأجيال.
الأ�رسة يف الد�ستوراملغربي اجلديد
تناول الد�ستور اجلديد الأ�رسة يف �أكرث
من ف�صل نظرا لأهميتها ومما جاء فيه:
الف�صل  : 32الأ�رسة القائمة على

قرية في جبال األطلس
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امل�سنني والوقاية منها.
 �إعادة ت�أهيل الأ�شخا�ص الذينيعانون من �إعاقة ج�سدية� ،أو ح�سية
حركية� ،أو عقلية ،و�إدماجهم يف احلياة
االجتماعية واملدنية ،وتي�سري متتعهم
باحلقوق واحلريات املعرتف بها للجميع.
 الف�صل  169يتولى املجل�ساال�ست�شاري للأ�رسة والطفولة،املحدث
مبوجب الف�صل  32من الد�ستور،مهمة
ت�أمني تتبع و�ضعية الأ�رسة والطفولة،
و�إبداء �آراء حول املخططات الوطنية
املتعلقة بهذه امليادين ،وتن�شيط النقا�ش
العمومي حول ال�سيا�سة العمومية يف
جمال الأ�رسة ،و�ضمان تتبع و�إجناز

الربامج الوطنية ،املقدمة من قبل خمتلف
القطاعات ،والهياكل والأجهزة املخت�صة
 الف�صل  : 170يعترب املجل�سوالعمل
لل�شباب
اال�ست�شاري
اجلمعوي،املحدث مبوجب الف�صل 33
من هذا الد�ستور،هيئة ا�ست�شارية يف
ميادين حماية ال�شباب والنهو�ض
بتطوير احلياة اجلمعوية ،وهو مكلف
بدرا�سة وتتبع امل�سائل التي تهم هذه
امليادين ،وتقدمي اقرتاحات حول كل
مو�ضوع اقت�صادي واجتماعي وثقايف،
يهم مبا�رشة النهو�ض ب�أو�ضاع ال�شباب
والعمل اجلمعوي ،وتنمية طاقاتهم
الإبداعية ،وحتفيزهم على االنخراط يف
احلياة الوطنية ،بروح املواطنة امل�س�ؤولة.
الأ�رسة يف الربامج احلكومية
حظيت الأ�رسة مبكانة مهمة يف
الربامج احلكومية �سواء من حيث احلفاظ

ربة منزل مغربية تقوم بخبز فطائر شعبية
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على متا�سكها وا�ستقرارها والدليل على
ذلك ما جاء بخ�صو�ص العناية بالأ�رسة
واملر�أة والطفولة �أن احلكومة:
«تويل عناية بالغة لق�ضايا الأ�رسة
واملر�أة والطفولة وفقا ملقت�ضيات
الد�ستور الذي حث الدولة على �ضمان
واالجتماعية
احلقوقية
احلماية
واالقت�صادية للأ�رسة مبا ي�ضمن وحدتها
�أوا�ستقرارها واملحافظة عليها.
و�إحداث «جمل�س ا�ست�شاري للأ�رسة
والطفولة» ،والرفع من امل�شاركة الن�سائية
يف خمتلف املجاالت ،بالإ�ضافة �إلى
حماية الأطفال و�ضمان متدر�سهم».
تقوية وحماية الأ�رسة من خالل
عمل احلكومة على و�ضع �سيا�سة �أ�رسية
مندجمة ،حتر�ص على متا�سك الأ�رسة
وتعزيز �أدوارها الوقائية .والنهو�ض
بخدمات الو�ساطة الأ�رسية ودعمها عن
طريق ت�شجيع مبادرات جمعيات القرب
العاملة يف جمال الأ�رسة.
وتتبع الآثار االجتماعية الناجتة
عن تنفيذ مدونة الأ�رسة ،ودعم الأ�رسة
يف و�ضعية �صعبة ،والتي تعيلها الن�ساء،
ودعم الأ�رس التي تقوم برعاية الأ�شخا�ص
املعاقني �أو امل�سنني ،فبخ�صو�ص املر�أة
�ستعمل احلكومة على اعتماد �سيا�سة
فعالة و طموحة للنهو�ض بو�ضع املر�أة
من خالل:
 تفعيل دعم �صندوق التكافلالعائلي ودعم اال�ستقرار الأ�رسي والن�ساء
الأرامل والن�ساء يف و�ضعية �صعبة
 اعتماد مقاربة وقائية و�إمنائية يفالت�صدي للتفكك العائلي
 �إقرار نظام م�ؤقت للتمييز الإيجابيلفائدة املر�أة يف التعيينات والتكليفات
 حتفيز املر�أة على امل�شاركة يفم�ؤ�س�سات املجتمع املدين والأحزاب
ال�سيا�سية
 التنزيل الفعلي ملقت�ضياتالد�ستور املتعلقة بامل�ساواة بني الرجال
والن�ساء يف احلقوق املدنية ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية و
ال�سعي �إلى حتقيق املنا�صفة
 -العمل على النهو�ض بحقوق الن�ساء

شالالت أوزود في إقليم أزيالل

وحمايتهن ،وتتبع �أعمال ال�سيا�سات
العمومية يف املجال
 ت�أهيل الن�ساء واحلد من ه�شا�شة�أو�ضاعهن بالت�صدي للعوامل امل�ساهمة
يف ذلك :الأمية والفقر والتمييز والعنف
 التعزيز امل�ؤ�س�ساتي واجلغرايفملراكز اال�ستماع وامل�ساعدة القانونية
والنف�سية للن�ساء �ضحايا العنف
 تقوية ال�سيا�سة العمومية اخلا�صةمبحاربة كل �أ�شكال العنف �ضد الن�ساء
وو�ضع الآليات والتدابري القانونية
واملالية اخلا�صة بذلك.
 و�ضع الآليات والتدابري الكفيلةمبحاربة كل �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة.
 -ت�أهيل دور الوالدة بالعامل القروي

مبوارد ب�رشية كف�أة و�سيارات �إ�سعاف،
وتوفري احتياجات املر�أة احلامل من
�أدوية وقائية عرب برامج مندجمة
للقطاعات املعنية.
 حت�سني جودة التكفل بالن�ساءاحلوامل مب�ؤ�س�سات العالج الأ�سا�سية،
عن طريق تزويدها بالأجهزة ال�رضورية
والأ�سا�سية.
 دعم اجلمعيات التي تتكفل �أو تقدمم�ساعدة للن�ساء يف و�ضعية �صعبة.
 تعزيز احلقوق الأ�سا�سية للن�ساءوالنهو�ض بها.
 العمل على �إحداث امل�ؤ�س�ساتالد�ستورية ذات ال�صلة باملر�أة والأ�رسة
والطفولة.

 ت�أهيل الن�ساء ومتكينهن �سيا�سياواقت�صاديا ،وتعزيز م�شاركتهن يف
احلياة العامة والتحفيز على تواجدهن
مبراكز �صنع القرار.
 النهو�ض بثقافة احرتام احلقوقواحلريات وكرامة الن�ساء.
اعتماد ا�سرتاتيجية وطنية مندجمة
لل�شباب
وبخ�صو�ص ال�شباب ،ن�ؤكد على �أن
احلكومة �ستجعل من ق�ضايا ال�شباب
�أولوية �إ�سرتاتيجية وور�شا حكوميا �أفقيا
يتجاوز النظرة القطاعية ويتجه �إلى
بلورة ت�صور ا�سرتاتيجي �شمويل ين�سق
ويدعم جهود كل املتدخلني يف ق�ضايا
ال�شباب ،وفق مقاربة ت�شاركية مع كل
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حدائق المنارة

الفاعلني ال�سيا�سيني واجلمعويني يف
جمال ال�شباب.
كما �سيتم فتح حوار وطني �شبابي
متوا�صل و�إر�ساء املجل�س الأعلى لل�شباب
والعمل اجلمعوي و�إن�شاء جمال�س
جهوية لل�شباب ،و�إحداث بنيات الت�أطري
والتوجيه ،وت�شجيع م�ساهمة ال�شباب يف
احلياة ال�سيا�سية وانخراطه يف العمل
اجلمعوي والفكري و ت�أهيل الف�ضاءات
والتجهيزات الثقافية املخ�ص�صة لل�شباب،
ودعم «املعهد الوطني للدميقراطية
وال�شباب».و�سيتم اعتماد ا�سرتاتيجية
وطنية مندجمة لل�شباب تقوم على تو�سيع
�شبكة الف�ضاءات ال�شبابية عرب اال�ستفادة
من ف�ضاءات امل�ؤ�س�سات التعليمية ،ودعم
اجلمعيات العاملة يف ت�أطري ال�شباب
القروي ،و �إدماج هذا الأخري يف برامج
القرب ،و�إطالق م�رشوع لتنظيم قوافل
املواطنة ال�شبابية ،ودعم برامج ال�سياحة
الثقافية وال�سيا�سية لل�شباب داخل
املغرب و خارجه ،ورفع عدد امل�ستفيدين
من برنامج العطلة للجميع خالل
الوالية الت�رشيعية �إلى مليون ون�صف
م�ستفيد وم�ستفيدة ،و�إ�رشاك ال�شباب يف
ت�صميم وتنفيذ حمالت متنوعة للتوعية
ت�ستهدف ن�رش ثقافة النجاح بني ال�شباب
و�إعالء القيم الإيجابية ومواجهة الآفات
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االجتماعية ،و توعية ال�شباب �ضد
الأخطار االجتماعية عن طريق؛ و�سائل
الإعالم العمومي واملدر�سة واجلامعة
وخا�صة املخاطر املتعلقة بالإدمان
واجلرمية والعنف واال�ستغالل اجلن�سي
واالنحراف.
تناول الدستور
الجديد األسرة
في أكثر من فصل
نظرا ألهميتها

ويف نف�س ال�سياق� ،ستعمل احلكومة
على توفري �رشوط �إقالع ريا�ضي حقيقي،
وذلك ب�إر�ساء �سيا�سة ريا�ضية وطنية
�شاملة ت�ستجيب حلاجيات املجتمع ،وذلك
من خالل تبني «ميثاق الريا�ضة للجميع»
وتطوير الريا�ضة اجلماهريية على
م�ستوى الأحياء وامل�ؤ�س�سات املدر�سية
واجلامعية ،وكذا دعم االختيارات البناءة
والطموحة على م�ستوى «ريا�ضة النخبة»
كتكوين �أبطال يف م�ستوى تطلعاتنا
الوطنية والدولية ،مما ي�ستوجب مراجعة
عميقة حلكامة القطاع الريا�ضي على
�أ�س�س الدميقراطية واجلهوية والتخطيط
وال�رشاكة مع اجلمعيات والأندية.

النهو�ض بحقوق الطفولة وحمايتها
وبخ�صو�ص النهو�ض بحقوق الطفولة
وحمايتها� ،ستعمل احلكومة على تقوية
ال�سيا�سات العمومية يف هذا املجال من
خالل دعم �آليات التن�سيق الوطنية بني
القطاعات ،و�إعداد املرحلة الثانية من
خطة العمل الوطنية للطفولة وبلورة
برامج االلتقائية املجالية حلماية
الطفولة يف و�ضعية �صعبة ،والعمل على
م�أ�س�سة �آليات التبليغ واليقظة والوقاية
من كل �أ�شكال العنف �ضد الأطفال ،خا�صة
�ضحايا اال�ستغالل اجلن�سي والتجاري
وامل�رشدين واملهملني ،مع تطوير اخلطة
الوطنية للطفولة.
العناية بذوي االحتياجات اخلا�صة
بذوي
العناية
وبخ�صو�ص
االحتياجات اخلا�صة ،ف�ستعمل احلكومة
على و�ضع خمطط ا�سرتاتيجي جديد يرتكز
على حتيني البحث الوطني حول الإعاقة
وو�ضع �إطار ت�رشيعي �شامل ومندمج
يهدف �إلى تعزيز الإدماج االجتماعي
للأ�شخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة
و�إحداث �صندوق خا�ص لدعم الأ�شخا�ص
ذوي االحتياجات اخلا�صة ،و�ضمان
احلق يف التعليم واحلق يف ال�شغل وتعزيز
دور املجتمع املدين يف النهو�ض بحقوق
الأ�شخا�ص يف و�ضعية �إعاقة.

دعم الأ�شخا�ص امل�سنني
وبخ�صو�ص الأ�شخا�ص امل�سنني،
�ستعمل احلكومة على دعم الأ�شخا�ص
امل�سنني الذين ال يتوفرون على موارد
كافية وت�أهيل امل�ؤ�س�سات االجتماعية
امل�ستقبلة للم�سنني وت�أهيل مواردها
الب�رشية ،وحث اجلمعيات املحلية على
تنظيم �أن�شطة ترفيهية وا�ستجمامية
لفائدتهم وتعزيز قدرات اجلمعيات التي
تعنى ب�أو�ضاع الأ�شخا�ص امل�سنني.
		
املجل�س اال�ست�شاري للأ�رسة والطفل
ن�ص الف�صل  32من د�ستور 2011
على �إحداث جمل�س ا�ست�شاري للأ�رسة
والطفولة .وجاء هذا الن�ص الد�ستوري
لتدبري ق�ضايا املر�أة والأ�رسة يف �سياق
تفاعالت �إ�شكاالت تدبري ق�ضايا املر�أة
والأ�رسة داخل املجتمع املغربي والتي
ت�صاعدت وتريتها خالل العقد الأخري.
ويف �سياق ر�سم عدد من املحددات
الد�ستورية التي �ست�ؤطر ق�ضايا املر�أة
ن�ص د�ستور  2011كجزء من التعريف
على� ":أن الأ�رسة هي تلك الأ�رسة القائمة
على عالقة الزواج ال�رشعي هي اخللية
الأ�سا�سية للمجتمع".
ومن �أجل تكري�س دور الدولة يف
�ضمان ا�ستمرارية وظائف الأ�رسة

ن�ص الد�ستور اجلديد على �أن الدولة
تعمل على �ضمان احلماية احلقوقية
واالجتماعية واالقت�صادية للأ�رسة،
مبقت�ضى القانون ،مبا ي�ضمن وحدتها
وا�ستقرارها واملحافظة عليها .كما
ت�سعى الدولة لتوفري احلماية القانونية،
واالعتبار االجتماعي واملعنوي جلميع
الأطفال ،بكيفية مت�ساوية ،ب�رصف النظر
عن و�ضعيتهم العائلية� .أي�ضا ف�إن التعليم
الأ�سا�سي حق للطفل وواجب على الأ�رسة
والدولة.
و�إن د�سرتة م�ؤ�س�سة تعنى بق�ضايا
املر�أة والأ�رسة والطفولة يعك�س احلاجة
�إلى ت�أ�سي�س ق�ضاء لتدبري �إ�شكاالت الأ�رسة
املغربية .و �إحداث جمل�س ا�ست�شاري
للأ�رسة والطفولة يف الد�ستور اجلديد يعد
مكت�سبا للمجتمع املغربي فهو ي�ؤ�رش على
مرحلة �ستتحمل فيها الدولة م�س�ؤوليتها
حلماية الأ�رسة مبختلف فئاتها من �أطفال
ون�ساء وعجزة وذوي احتياجات خا�صة،
وذلك من خالل �إر�ساء �سيا�سات عمومية
تعمل على �ضمان ا�ستقرار الأ�رسة التي
با�ستقرارها ي�ستقر املجتمع.
ولتحديد وظائف الهيئة املكلفة
بتدبري ق�ضايا الأ�رسة �أ�شار الف�صل 169
�إلى �أن املجل�س اال�ست�شاري للأ�رسة
والطفولة ،املحدث مبوجب الف�صل 32

من هذا الد�ستور ":،يتولى مهمة ت�أمني
تتبع و�ضعية الأ�رسة والطفولة،
و�إبداء �آراء حول املخططات الوطنية
املتعلقة بهذه امليادين.
وتن�شيط النقا�ش العمومي حول
ال�سيا�سة العمومية يف جمال الأ�رسة.
و�ضمان تتبع و�إجناز الربامج
الوطنية ،املقدمة من قبل خمتلف
القطاعات ،والهياكل والأجهزة املخت�صة.
�أما عن ال�صالحيات التي ميكن �أن
ي�ضطلع بها هذا املجل�س و تركيبته
والهيئات من ال�صالحيات التي ينبغي
�أن ي�ضطلع بها هذا املجل�س فتكمن يف
الدور الرقابي على ال�سيا�سات العامة يف
املجال الأ�رسي ،وذلك ب�إ�صدار تقارير
دورية يطلع عليها عموم املواطنني،
تعمل هذه التقارير على ا�ستجالء مواطن
اخللل .ويجب �أن ي�شكل قوة اقرتاحية ميد
القطاعات احلكومية املتدخلة يف املجال
ب�آرائه ومقرتحاته.
�إذ ي�صدر تقارير وينجز درا�سات
ت�شخ�ص و�ضعية الأ�رسة املغربية،
ويقرتح احللول ،ويقدم ر�أيه للربملان
واحلكومة حول الن�صو�ص الت�رشيعية
والتنظيمية التي مت�س ب�شكل مبا�رش �أو
غري مبا�رش الأ�رسة مبختلف مكوناتها
وذلك قبل �إ�صدارها.
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ماري �إنطوانيت ملكة فرن�سا املدللة اجلميلة التي عا�شت حياة بذخ و�أبهة مل تعرفها
امر�أة من قبل ،وجاءت الثورة الفرن�سية لتطيح مبلكها العظيم ،لتنتهي بعد ذلك �إلى
املق�صلة مقطوعة الر�أ�س هي وزوجها امللك ،و�أثارت ق�صتها ولقرون عديدة الإلهام
للكثري من الروايات وامل�رسحيات والأعمال الفنية.

ماري إنطوانيت

من العرش إلى المقصلة
إعداد :يسرى ناصر مهنا
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ماري �إنطوانيت �أو ماريا �أنطونيا كما �أطلق عليها عند والدتها يف فيينا �سنة � ،1755أمها الأمرباطورة ماريا ترييزا
�إمرباطورة النم�سا واملجر وبوهيميا و�أبوها الأمرباطور الروماين املقد�س فران�سي�س الأول .ماري الأمرية ال�صغرية اجلميلة كانت
ال�صغرى واملف�ضلة لدى �أمها الأمرباطورة من بني ال�ستة ع�رش طف ًال الذين �أجنبتهم.
وك�أمرية يف البالط الأمرباطوري تلقت ماري تعليم ًا جيداً ،وبالرغم من القيود التي يفر�ضها الإتيكيت امللكي �إال �أن ماري مل تفقد
طبيعتها العفوية ومرحها الطفويل ،وقد �أتقنت ماري اللغتني الإيطالية والفرن�سية بالإ�ضافة للأملانية لغتها الأم و�أتقنت الرق�ص والتمثيل
والعزف على القيثارة.
وقد جاءت وفاة الأمرباطور الأب فران�سي�س الأول مبثابة �صدمة كبرية للعائلة املرتبطة به ب�شكل كبري ،لكن وبحكم �أعبائها اجل�سيمة
ا�ستطاعت الإمرباطورة �أن تتجاوز حمنة وفاة الأب ،و�أخذت على عاتقها مهمة �إدارة الإمرباطورية بحنكة وذكاء ،كما �أخذت على عاتقها
�أي�ض ًا تدبري زيجات ملكية لأبنائها وبناتها توثق من خاللها عالقاتها ونفوذها يف ممالك �أوربا ،وكانت ترى يف ابنتها ال�صغرية ذات
اجلمال الالفت ماري �أنطوانيت و�سيلة لتعزيز نفوذها وتوطيد حتالفها مع عدوها القدمي فرن�سا.
وبعد مفاو�ضات طويلة مت التو�صل �إلى خطوبة الأر�شيدوقة ماري من دولفني فرن�سا �أي ويل عهد فرن�سا لويجى �أجو�ستوا الذي �سيكون
يف امل�ستقبل لوي�س ال�ساد�س ع�رش .وقد جرى ت�أهيل الأمرية لتكون ملكة م�ستقبلية لفرن�سا ،فقد انطلق ق�س فرموند من فرن�سا �إلى فينا ليعلم
ماري �أنطوانيت العلوم واملهارات ال�رضورية املطلوبة منها كملكة م�ستقبلية لفرن�سا.
وقد �أثبتت ماري �أنطوانيت �أنها مهي�أة لهذه املهام اجلديدة ،و مت �إعالن زواج الأمرية النم�ساوية ذات الأربعة ع�رش عام ًا من ويل العهد
الفرن�سي البالغ من العمر خم�سة ع�رش عاماً .وقبل �أن تزف ماري �إلى زوجها ن�صحتها �أمها الإمرباطورة بن�صيحة مفادها (كوين كرمية جداً
مع الفرن�سيني حتى ي�ستطيعوا القول ب�أنني �أر�سلت لهم مالكاً) .لكن الأمرباطورة كانت تهدف من خالل ابنتها �إلى معرفة كل �أ�رسار وخفايا
البالط امللكي الفرن�سي.
الزوجة ال�شابة مل جتد من زوجها ويل العهد �إال النفور ،الأمر الذي جعلها تنغم�س يف حياة اللهو والبذخ ،وكانت �أ�سعد حلظاتها تلك التي
تق�ضيها يف الرق�ص يف احلفالت ال�صاخبة التي تقيمها يف الق�رص.
وبعد وفاة امللك لوي�س اخلام�س ع�رش تولى حفيده لوي�س ال�ساد�س ع�رش امللك وذلك يف �سنة  1774لت�صبح بذلك ماري ملكة فرن�سا
املتوجة ،وجنحت بعد فرتة يف �أن ت�سيطر على زوجها و�أن تكون احلاكم الفعلي للبالد وتدير دفة احلكم بيدها ،حيث مل يكن لوي�س ال�ساد�س
ع�رش �أكرث من ملك �صوري .لكن بذخ امللكة و�إ�رسافها ال�شديد الذي �سبب خ�سارة كبرية يف خزينة الدولة للكثري من مواردها املالية،
مقابل �سوء ال�سيا�سة الإقت�صادية املطبقة التي زادت من فقر ال�شعب ومعاناته ،كان من الأ�سباب املبا�رشة الندالع الثورة الفرن�سية يف
�سنة  .1789امللكة ماري �إنطوانيت �أمرت جنودها با�ستخدام العنف املفرط لإخمادها مما زاد من غ�ضب ال�شعب وكراهيته لها ،بالإ�ضافة
التهام الفرن�سيني لها باخليانة والعمالة لبلدها الأ�صلي النم�سا ونقلها كافة الأ�رسار الع�سكرية وال�سيا�سة للنم�سا.
ويف �أوائل �أكتوبر 1789م اجتهت اجلماهري الباري�سية اجلائعة والبائ�سة يف م�سرية �إلى فر�ساي وجنحت هذه اجلماهري يف �إجبار
العائلة امللكية على االنتقال �إلى ق�رص تويلري بباري�س ،وخالل هذا الزحف اجلماهريي يقال �إنها قالت م�ستغربة �سبب قيام اجلياع بالثورة
مقولتها ال�شهرية والتي كانت �سبب تندر و�سخرية النا�س منها (�إذا مل يكن لدى الفقراء خبز فلي�أكلوا الكعك) .ومنذ هجوم اجلماهري على
ق�رص فر�ساي �أ�صبح لوي�س وماري �سجينني بالفعل ،وبالرغم من ذلك الو�ضع البائ�س الذي انتهت �إليه ماري وزوجها امللك �أ�رصت على عدم
الإ�ستجابة ملطالب الثوار مما جعل �ضغط الثوار وح�صارهم للملكني ال�سجينني يزداد �رضاوة.
وبعد �أن ر�أت ماري �أن الو�ضع من حولها �أ�صبح ميئو�س ًا منه ا�ستطاعت �إقناع امللك بالفرار من باري�س وذلك يف يوم  20من يونيو
 1791م ،وقد خرجت العائلة امللكية متنكرة يف عربة متجهة للحدود ال�رشقية لفرن�سا باجتاه النم�سا ،ولكن �أحد زعماء الثوار تعرف �إلى
امللك من �صورته املطبوعة على العملة الورقية ،ومت �إيقاف امللك وامللكة يف فاران و�أعيدا حتت احلرا�سة �إلى باري�س.
ويف العا�رش من �أغ�سط�س 1792م� ،أوقف امللك نهائي ًا عن تويل �أمور املُلك بعد مظاهرات عنيفة طالبت بخلعه و�ساقت به وبزوجته
وبويل العهد ابنه الطفل لوي�س ال�سابع ع�رش �إلى �سجن (املعبد) ،ثم تولت جبهة (الكونفن�سيون) حماكمته.
وقد حكمت املحكمة على لوي�س ال�ساد�س ع�رش بقطع الر�أ�س ،وقد نفذ احلكم يف  21يناير  1793يف �ساحة الكونكورد ،كما حكمت
املحكمة �أي�ض ًا على ماري �أنطوانيت بنف�س احلكم ،وقد �أعدمت يف � 16أكتوبر  1793م ،بعد �أن اقتيدت بعربة مك�شوفة دارت بها
يف �شوارع باري�س حيث رماها الباري�سيون بالأو�ساخ ،وق�صوا �شعرها الطويل ثم و�ضعوا ر�أ�سها يف املكان املخ�ص�ص
يف املق�صلة التي �أطاحت بر�أ�سها ،لي�سدل ال�ستار بذلك على ملكة من �أ�شهر و�أهم و�أجمل ملكات �أوربا.
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تهمنا

الأجفان هي انقالب حوافها نحو الداخل
(ال�شرت الداخلي � )Entropionأو نحو
اخلارج (.)Ectropion

ثمن تحديقنا في الشاشات

د  .عماد حمودة
طبقات الدمع:
تت�ألف الدموع من ثالثة مكونات رئي�سة هي :الزيوت الدهنية ،املاء،
واملخاط هذا املزيج �رضوري لرتطيب العينني ،وحلمايتها من الأج�سام الغريبة
املوجودة يف املحيط اخلارجي وخا�صة العوامل اجلرثومية.

تتوزع هذه املكونات على �شكل ثالث
طبقات مرتاكبة بع�ضها فوق بع�ض على
ال�شكل التايل:
 - 1الطبقة اخلارجية للدمع :ترتكب
ب�شكل رئي�س من زيوت دهنية (Fatty
 .)Oilsتفرزها غدد �صغرية تقع على
حواف الأجفان .حتافظ هذه الطبقة على
بقاء الدمع رقيقا ،ويف حماية الطبقة
املائية املتو�سطة من التبخر ال�رسيع .ويف
حال غيابها ف�إن الطبقة املائية املتو�سطة
تتبخر ب�رسعة م�سببة نتيجة لذلك جفافا
يف العينني.
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 - 2الطبقة املتو�سطة من الدمع:
هي طبقة مائية ب�شكل رئي�س مع بع�ض
امللح ،م�س�ؤولة عن �إفرازها الغدد الدمعية.
وظيفة هذه الطبقة تنظيف العينني بغ�سلها
من املواد الغريبة �أو املخر�شة .ويف حال
تراجعت كمية الدمع املنتج ي�شعر الإن�سان
حينها بجفاف يف العينني.
 - 3الطبقة الداخلية :وهي على متا�س
مبا�رش مع �سطح العينني .ودورها الرئي�س
هو امل�ساعدة يف فر�ش الدمع على كامل
�سطح العني .لهذا ف�إنه يف حال غيابها �أو
اختالل عملها قد تعاين بع�ض املناطق

يف �سطح العني ،وحتديدا القرنية ،من عدم
و�صول كمية كافية لها من الدمع فت�صاب
باجلفاف.
* أعراض ا لجفاف:
�أهم الأعرا�ض التي ت�شري لوجود جفاف
يف العينني هي:
 - 1ح�س وخز ،حرقة� ،أو تخري�ش يف
العينني.
 - 2خيوط من املخاط يف العينني �أو
حولهما.
 - 3االنزعاج من الهواء �أو الدخان.

 - 4ال�شعور بتعب فيهما.
 - 5احمرار العينني.
 - 6االنزعاج من ال�ضوء.
 - 7ال�شعور بوجود ج�سم غريب يف
العينني.
� - 8صعوبة ا�ستعمال العد�سات
الال�صقة.
 - 9الدماع (كرثة الدمع) يف بع�ض
الأوقات.

* األدوية:
 - 1بع�ض الأدوية التي تعالج ارتفاع
ال�ضغط ال�رشياين.
 - 2م�ضادات اله�ستامني وم�ضادات
االحتقان.
 - 3املعاجلات الهرمونية املعاو�ضة.
 - 4عدد من م�ضادات الك�آبة.
 - 5بع�ض الأدوية املعاجلة حلب
ال�شباب.

* أسباب جفاف العينين:
يحدث جفاف العينني نتيجة �أ�سباب
متعددة �أهمها:
* نق�ص كمية الدمع :وت�شاهد حاالت
نق�ص الدمع يف:
 - 1التقدم يف العمر فوق �سن
اخلم�سني ،ب�سبب تراجع كمية �إفراز الدمع
بعد هذه ال�سن.
 - 2الن�ساء بعد توقف الطمث :ويظن
�أن �سبب ذلك هو هبوط م�ستوى الهرمونات
الأنثوية عقب توقف الطمث.
 - 3بع�ض الأمرا�ض العامة :حيث
ي�شاهد جفاف العينني لدى مر�ضى
ال�سكري ،والتهاب املفا�صل الرثواين،
والذئبة احلمامية ،وت�صلب اجللد  ،و�أمرا�ض
الغدة الدرقية ،ونق�ص فيتامني .A
 - 4عمليات الليزر على العينني:
فعمليات ت�صحيح االنك�سار مب�ساعدة الليزر
قد ت�سبب تراجعا يف �إنتاج الدمع ،لكنه
غالبا ما يكون م�ؤقتا.
� - 5أذية الغدد الدمعية :ب�سبب التهاب
�أو �إ�شعاع طبعا هذا �سي�ؤثر يف �إنتاج الدمع
وحدوث اجلفاف.

* أسباب أخرى:
 - 6التعر�ض للرياح والهواء اجلاف
والدخان
 - 7التحديق املتوا�صل :لأنه مينع من
رفرفة الأجفان مثل التحديق يف �شا�شات
الكمبيوتر �أو ال�سواقة �أو القراءة.

* �أمرا�ض الأجفان� :إذ ت�سهم الأجفان
عرب طرفها املتكرر (رفيفها) يف ن�رش طالء
الدمع على م�ساحة �سطح العني كافة .لهذا
ف�إن �أي مر�ض ي�صيبها �سي�ؤثر �سلبا يف
كيفية انت�شار الدمع م�رسعا يف تبخره
وم�سببا جفافا يف العينني .و�أهم م�شكالت

*الفحص والتشخيص:
يتم ت�شخي�ص جفاف العينني:
 بفح�ص العينني فح�صا �شامال. بقيا�س حجم الدمع املفرز :تو�ضعق�صا�صة من الورق الن�شاف يف بطانة
الأجفان ال�سفلية يف كال العينني ،وينتظر
ملدة خم�س دقائق ،بعدها يح�سب حجم
الدمع املمت�ص ،ف�إذا كان ع�رشة ملم �أو �أكرث
فهذا طبيعي� .أما �إذا كان �أقل من ع�رشة
فهذا يدل على وجود جفاف يف العينني.
 بتحديد نوعية الدمع :با�ستخدامملونات خا�صة لتحديد حالة �سطح
العينني .حيث يتم مراقبة كيفية توزع
املادة امللونة على القرنيتني ،ثم قيا�س
مدة بقاء الدمع على ال�سطح قبل تبخره.
* الوقاية:
 جتنب تعر�ض العينني للهواءاملندفع :من جمفف ال�شعر� ،أو من م�سخنات
الهواء يف ال�سيارة� ،أو من هواء املكيفات �أو
املراوح وغريها.
 ين�صح بلب�س نظارات ذات درعجانبي حلماية العينني يف الأجواء ذات

الهواء اجلاف.
 ي�ستحب �أخذ فرتات راحة خاللالن�شاطات التي تتطلب حتديقا طويال،
وذلك ب�إغالق العينني لدقائق� ,أو حماولة
رفرفة الأجفان ب�شكل متكرر بغية ن�رش
الدمع.
 يف�ضل و�ضع �شا�شة الكمبيوتر�أخف�ض قليال من م�ستوى الر�ؤية لتجنب
فتح العينني ب�شكل وا�سع.
 التوقف عن التدخني وجتنب الأجواءالتي فيها تدخني.
* المعالجة:
ت�شتمل املعاجلة على :
 معاجلة ال�سبب امل�ؤدي جلفافالعينني :كمعاجلة الأجفان .ومعاجلة
ال�سكري و التهاب املفا�صل الرثواين
وغريها� .أو وقف تناول الأدوية امل�سببة
جلفاف العينني.
 �إغالق جمرى الدمع� ،إغالقا جزئيا �أوكامال ،يف احلاالت ال�شديدة ،للتخفيف من
فقدان الدمع ال�رسيع.
 تغطية العني بعد�سات ال�صقةخا�صة حلماية �سطح العينني واحتبا�س
الدمع قريبا من �سطح العني.
 فتح الغدد الزيتية امل�سدودةبا�ستخدام النب�ض احلراري.
 املعاجلة الدوائية :للحاالتاملتقدمة:
_ امل�ضادات احليوية :ملعاجلة التهاب
الأجفان.
_ قطرات خا�صة ملعاجلة التهاب
القرنية :احلاوية على مثبطات املناعة �أو
�ستريوئيدات الحتواء االلتهاب.
_ ح�شوات الدموع اال�صطناعية (Eye
 :)Insertsح�شوات خا�صة من نوع
(هايدروك�سي بروبيل �سيليلوز) تعمل عمل
الدموع اال�صطناعية .ت�ستخدم يف احلاالت
املتو�سطة وال�شديدة التي ال ميكن فيها
ا�ستخدام قطرات الدموع اال�صطناعية.
هي بحجم حبة الأرز تو�ضع مابني اجلفن
ال�سفلي وكرة العني حيث تتحلل ببطء
مطلقة مادة ت�شبه الدمع.
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الدكتور :أسامة الالال
استشاري فسيولوجية
الجهد البدني والصحة

اخسر وزنك...

بـذكـاء

!!

�إن انقالب ال�ساعة البيولوجية لدى الب�رش يرتبط بالعديد من التحديات
ال�صحية ولهذه التحديات ارتباطات جذرية ب�أمرا�ض الع�رص املزمنة
وال�سيما ال�سمنة و�إ�ضطرابات عمل الهرمونات وارتفاع م�ستويات القلق
والتوتر واالكتئاب ،وت�ؤكد الدرا�سات على حقيقة علمية مفادها �أن زيادة
�ساعات ال�سهر والعمل ل�ساعات غري معتادة �أو باجللو�س �أمام �شا�شة
التلفاز والكمبيوتر والتعر�ض للإ�ضاءة والإ�شعاعات الكهرومغناطي�سية،
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ي�ؤدي �إلى �إرباك ال�ساعة البيولوجية
للج�سم مما ينجم عنه ارتفاع �ضغط الدم
والكول�سرتول ال�ضار ( )LDLوال�سكري من
النوع الثاين والإ�صابات احلادة يف �أمرا�ض
ال�رشايني التاجية وارتفاع احتمالية
الإ�صابة ببع�ض �أنواع ال�رسطانات ب�سبب
�إرباك عمل ال�ساعة البيولوجية والإيقاع
احليوي للج�سم و�إفراز الهرمونات،
وال�سيما هرمون امليالتونني الذي له
عالقة بالإ�صابة بال�رسطان ،وكما �أ�شارت
الدرا�سات �إلى �أن الن�ساء اللواتي يعملن
بالليل لفرتة طويلة �أكرث عر�ضة للإ�صابة
ب�رسطان الثدي مقارنة بنظرياتهن اللواتي
يعملن خالل النهار ،كما ينطبق الأمر
نف�سه على الرجال الذين تكون معدالت
�إ�صاباتهم ب�رسطان الربو�ستاتا �أعلى من
غريهم �إذا عملوا خالل نف�س الفرتة ،ويعزى
ال�سبب وراء ذلك �إلى انخفا�ض ن�شاط
هرمون املالتونني .كما �أظهرت الدرا�سات
�أن ال�سيدات اللواتي لديهن م�ستويات عالية
من القلق كان لديهن م�ستويات �أعلى من
الكورتيزون والكول�سرتول وم�ستويات �أقل
من هرمونات الغدة الدرقية ويعانني من
زيادة ن�سبة ال�شحوم يف منطقة البطن
مقارنة مع اللواتي ال يعانني من القلق.
ضغوط الحياة
واحلقيقة املهمة �أنه لي�س من �أحد
يرغب ب�أن يكون بدين ًا ولديه ن�سبة كبرية
من ال�شحوم يف ج�سمه وت�سبب له العديد من
الأمرا�ض ،ورغم ذلك جند العديد من الب�رش
لديهم م�شكلة كبرية يف كيفية املحافظة
على �أوزانهم �ضمن احلدود الطبيعية
وال�صحية من خالل القيام بتناول الأطعمة
ال�صحية من حيث الكمية والنوعية
وممار�سة الأن�شطة البدنية ب�شكل منتظم (
طعام �أقل  +ممار�سة التمرينات البدنية)
لكن للأ�سف الوزن ال ينزل وال�شحوم ترتاكم
�إذا �أين يكمن اخللل ؟ فهذه م�شكلة �رشيحة
كبرية من الب�رش ،وذلك لأن �أج�سادنا
جمهزة وراثيا لتجعلنا نكت�سب مزيدا من
الوزن ونحتفظ به ،ولأن خمازن الدهون يف
اجل�سم غري حمدودة،هذه حقيقة بيولوجية
ال ميكننا الهروب منها ،ولكن ميكننا
القيام ب�إجراءات ت�ساعدنا على التغلب
على هذه امل�شكلة .واحلقيقية املطلقة يف
هذا املجال تقوم على �أ�سا�س �أن ما يجعلنا
نت�سم بالبدانة �أو النحافة �أو ما بينهما

�أمر بكل ت�أكيد له عالقة فعلية ب�أ�سلوب
حياتنا ويعتمد على مقدار ما ن�أكله
ومقدار ما منار�س من �أن�شطة بدنية وكما
يرتبط ارتباطا وثيقا ب�ساعتنا البيولوجية
و بحالتنا النف�سية وا�ضطرابات الإيقاع
احليوي وما نعي�ش به من �ضغوط احلياة.
فلقد �أودع اهلل �سبحانه وتعالى
يف ج�سم الب�رش �ساعة تعرف بال�ساعة
البيولوجية (احليوية) وتخ�ضع ال�ساعة
البيولوجية الداخلية يف ج�سم الإن�سان �إلى
الإيقاع اليومي االعتيادي (النهار والليل،
اليقظة والنوم ،اجلوع وال�شبع )...وعليه ف�إن
جميع املتغريات البيولوجية والوظيفية
جل�سم الإن�سان تتزامن مع الإيقاع اليومي
للفرد مبا يف ذلك درجة ن�شاط اجل�سم،
ودرجة حرارته الداخلية ومعدل التمثيل
الغذائي و�رضبات قلبه و�ضغط دمه وتركيز
الهرمونات يف ج�سمه.
ليس من أحد
يرغب بأن يكون بدينًا
الدراسات الحديثة
وت�ؤكد الدرا�سات �أن هناك �أوقات ًا
حمددة خالل اليوم يكون فيها اجل�سم
الب�رشي يف �أف�ضل حاالته حيث تزداد كثافة
التمثل الغذائي ون�شاط اجلهاز الدوري
التنف�سي ،وعادة تكون هذه العمليات
�أكرث من �أربع عمليات ف�سيولوجية ترتبط
بزمن اليوم الكامل ،فعادة ما تنخف�ض
م�ؤ�رشات عمليات التمثيل الغذائي (حرق
الطعام) ليالً ،كما ت�شري الدرا�سات على
�أن هناك توقيتات خاطئ ًة لتناول الطعام
تنعك�س �سلب ًا على اجل�سم ومنها تناول
الطعام يف �أوقات مت�أخرة من الليل حيث
ينخف�ض معدل التمثيل الغذائي ( ) BMR
م�ساء عند النوم من  % 15 – 10طبقا
ً
ملدة اال�سرتخاء يف النوم وعدد �ساعات
النوم مقارنة مع اال�ستيقاظ ي�ؤدي �إلى
الإخالل يف كافة العمليات الف�سيولوجية
داخل اجل�سم مما يرافقها حدوث العديد
من التغريات على م�ستوى عمل الهرمونات
والأنزميات.
كما �أثبتت الدرا�سات احلديثة يف
جمال ال�سمنة �أن التوتر ميكن �أن ي�ؤدي �إلى
زيادة الوزن وقد يكون �أمرا مثريا للعجب

هناك أوقات
محددة خالل اليوم
يكون فيها الجسم
البشري في أفضل
حاالته.
واال�ستغراب فكيف ميكن �أن نتناول �سعرات
حرارية �أقل ومنار�س الأن�شطة البدنية
ب�شكل �أكرث ويف الوقت نف�سه يزداد الوزن،
واحلقيقة �أن وراء ذلك منطقا جديدا ناجت ًا
عن تغريات ف�سيولوجية حتدث داخل اجل�سم
الب�رشي نتيجة الوقوع حتت �أي توتر �أو
�ضغط بدين �أو نف�سي ،فاجل�سم الب�رشي
_ يحمي نف�سه بنف�سه _ ومن الطرق
التي يلج�أ �إليه اجل�سم ليحمي نف�سه هو
املحافظة على الوزن ،في�صبح اجل�سم لديه
القابلية على التخزين وخف�ض معدالت
احلرق ،فعندما نتعر�ض ملوقف مثري
للتوتر والقلق ،يفرز اجل�سم هرمونا ي�سمى
الكورتيزون وهو امل�س�ؤول عن ا�ستثارة
كافة اال�ستجابات الف�سيولوجية املرتبطة
بالتوتر ،ولقد �أو�ضحت الدرا�سات �أنه عندما
يفرز الكورتيزون وتزداد م�ستوياته بالدم
ت�صبح ح�سا�سية هرمون اللبتني �أقل وهو
الهرمون الذي يو�صل الر�سائل للدماغ
ب�أننا قد �شبعنا وعند حدوث ذلك ف�إننا
ن�شعر برغبتنا بتناول املزيد من الطعام
وال�سيما الأغذية الغنية بال�سكريات،
يف املقابل وعندما نعي�ش يف جو من
اال�سرتخاء والراحة والأمان يكون اجل�سم
مربجم ًا �آليا على تناول وه�ضم الطعام
وحرقه ومعاجلته ،وعندما نعي�ش حياتنا
يف التوتر والقلق ف�إن اجلهاز الع�صبي
ال�سمبثاوي (الودي) هو الذي يعمل
والنتيجة �ستكون مع مرور الوقت الإ�صابة
بال�سمنة وت�ضطرب جميع العمليات
الف�سيولوجية فن�صبح ندور يف دائرة
مغلقة:

زيادة �ساعات ال�سهر قلة �ساعات النوم
الليلي يزداد التوتر
يزداد الكورتيزول تنخف�ض ح�سا�سية
اللبتني يزداد الإح�سا�س باجلوع
يزداد الوزن
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املدير على التخطيط والتفكري والتنب�ؤ
مبدى �إمكانية م�ساهمة كل ق�سم داخل
املنظمة واعتمادية كل من تلك الأق�سام
والإدارات على بع�ضها ومدى حتقيقها
للتوافق واملواءمة بني احتياجات املنظمة
ومتطلبات بيئتها .
ال��م��ه��ارات اإلنسانية
-3
human skills

د  /ممدوح مختار علي
يحتاج املدير �إلى املعرفة يف جمال اخت�صا�صه ،والتي ميكن �أن يدعمها باخلربة واملعلومات التي تعينه
يف جمال اتخاذ القرارات ...ويف املقابل ف�إن جناحه يف �أداء املهمات املتنوعة واملعقدة تتطلب منه
توافر جمموعة من املهارات التي يعتمد عليها يف تعزيز قدراته الإدارية يف �إجناز الأعمال املطلوبة .
وتعك�س

القدرات

competences

الإدارية

managerial

اخل�صائ�ص ال�شخ�صية التي ت�ساهم يف
رفع م�ستوى الأداء يف العمل الإداري من
خالل ما ميتلكه املدير من قدرات مميزة
عن الآخرين يف جمال العمل الإداري،
فاملهارة تتمثل يف القابلية على حتويل
املعرفة �إلى فعل ي�ؤدي �إلى حتقيق نتائج
الأداء املطلوب وقد تكون هذه القابلية
فكرية �أو بدنية �أو كليهما معا .
أوال تصنيف مهارات المدير:

اتفق �أغلب الباحثني يف ت�صنيف
مهارات املدير وفق ما يلي :

 - 1ال����م����ه����ارات ال��ف��ن��ي��ة
(الــــتـخـصـصية) technical
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skills

وهي املهارات الناجمة عن امتالك
املدير للمعارف واخلربة املكت�سبة يف
جمال اخت�صا�صه ،والتي تعك�س قابليته
على �أداء املهمات برباعة والتميز فيها
وت�شتمل هذه املهارات على املعرفة
التخ�ص�صية واملعلومات ذات العالقة
بالعمل � ،إ�ضافة �إلى �إمكانات التعامل
مع التقنيات املطلوبة لإجنازه بال�شكل
ال�صحيح  ،من خالل اال�ستعانة بتطبيق
طرائق متنوعة يف معاجلة م�شاكل العمل
وتطوير الأداء .
 - 2ال��م��ه��ارات المفاهيمية
(الــــــفـكـريـة) conceptual
skills

القابلية على �أداء العمل و�إجناز

املهمات با�ستعمال التفكري التحليلي...
وتتج�سد هذه املهارات يف قدرة املدير
على تكوين ر�ؤية وا�ضحة ب�ش�أن املوا�ضيع
واحلاالت املطلوب معاجلتها ،باال�ستناد
�إلى ت�صورات �شمولية متكنه من معاجلة
امل�شاكل والظروف املحيطة باملنظمة
مبنظور كلي (  ) as a wholeمن خالل
درا�سة العالقة بني الأجزاء وتنظيمها.
وتكمن الأ�س�س اجلوهرية لهذه املهارة
يف ت�شخي�ص احلاالت وفهم و�إدراك �أبعادها
وت�أثرياتها
يف �ضوء عالقة (ال�سبب  /النتيجة )
مما يتيح للمدير �إمكانية �إيجاد احللول
املنا�سبة ...لذلك تتطلب وظيفتا التخطيط
والتنظيم م�ستوى عالي ًا من هذه املهارات .
وي�شري  daft& noeيف هذا ال�صدد
ب�أن املهارات الفكرية تتمثل يف قدرة

ت�شري �إلى قابلية املدير يف التفاعل
مع الآخرين ( �أع�ضاء جمموعته ومن يعمل
معهم ) وت�ستهدف بناء وتدعيم اجلهود
امل�شرتكة للعمل بروح الفريق .
تتطلب هذه املهارات قدرة واعية
يف جمال فهم و�إدراك م�شاعر الآخرين
وتوجهاتهم والعمل على قيادة وتغيري
�سلوكهم باالجتاه الذي يخدم م�صالح
اجلماعة واملنظمة ككل  .وميكن القول� :إن
املدير الذي ميتلك هذه املهارات  ،يتمتع
بقدرة جيدة يف حتقيق الفهم الذاتي الذي
يتيح �إمكانية �إتقان الدور ال�شخ�صي يف
�أداء العمل �إ�ضافة �إلى ت�أكيد االهتمام
مب�شاعر وقدرات الآخرين وفهمها .
وقبل البحث يف تطبيقات و�إمكانية
توظيف املدير ملهاراته يف جمال العمل ...
البد من الإ�شارة �إلى وجود بع�ض
املهارات التي �أبرزتها الظروف املعا�رصة
،خ�صو�ص ًا بعد انت�شار مفاهيم العوملة
والتطور الهائل الذي ي�شهده العامل
يف جمال التقنيات ونظم االت�صال
واملعلوماتية ،التي ا�ستوجبت توافر
قدرات ومهارات �إ�ضافية للمدير ،رغم
�أن بع�ضها يحتم �أحيانا التعمق يف فهم
متطلباتها ومدى احلاجة اليها فقد �أورد
(ال�شامي و�آخرون ) نوعا من املهارات
ي�سمى املهارات املعلوماتية التي متثل
القدرة على تلقي املعلومات وتف�سريها
ومراجعتها وتوظيفها خلدمة �أهداف �إرادته
والأهداف التنظيمية .
ونرى يف ذات ال�سياق � ،أن هناك
مهارات مهمة مثل :
* مهارة التحليل :

التي ت�ستند �إلى القابليات الذهنية

للمدير ومتثل جزءاً من مهاراته الفكرية
(املفاهيمية ) وتتج�سم يف :
• قدرة املدير على ت�شخي�ص
امل�شاكل والظواهر املختلفة
• حتديد �أ�سباب تلك امل�شاكل
والدوافع التي �أدت �إلى حدوثها �أو تلك التي
ت�ساهم يف احتماالت حدوثها م�ستقبال.
• تدعيم املقرتحات واتخاذ
القرارات ال�صائبة والو�سائل املنا�سبة
لتنفيذها .
• التقييم امل�ستمر ملتغريات
الظروف املحيطة والعمل على دميومة
حتقيق النتائج الإيجابية باال�ستناد �إلى
القدرات واملهارات التحليلية .
* م����ه����ارات ال��ت��ع��ام��ل مع
الظروف االستثنائية :

حت�صل بع�ض امل�شاكل وتتنامى
ت�أثرياتها يف الظروف اال�ستثنائية
(الطارئة كاحلروب والأزمات) ...كما
�أن ا�شتداد املناف�سة وت�سارع التطورات
الكمية والنوعية تدفع باجتاه �أهمية توافر
مهارات التعامل مع املواقف احل�سا�سة
واال�ستثنائية لدى املدير  ،وت�شكل يف
م�ضمونها ح�صيلة املهارات الأ�سا�سية
الثالث (الفنية  ،املفاهيمية  ،والإن�سانية )
�إن تطبيقات الإدارة ومهارات املدير،
ميكن �أن ت�سند الكيفية التي ينبغي الت�رصف
مبوجبها ملواجهة خمتلف احلاالت
والظروف التي متر بها املنظمات ....لذلك
ت�سعى الكثري من الدول املتقدمة ب�شكل
خا�ص �إلى تخ�صي�ص �إمكانات ومبالغ
طائلة لتدريب املديرين وتنمية مهاراتهم
يف التعامل مع الظروف واملواقف
االعتيادية والطارئة ...
وبالت�أكيد  ،ف�إن قدرات فكرية  ،مثل
التفكري التحليلي و�رسعة اتخاذ القرار
احلا�سم ودقته  ،و�إمكانية توليد البدائل
واحللول للم�شاكل  ،وتطوير طرائق
و�أ�ساليب وو�سائل �أداء العمل �أ�صبحت
الهدف الأ�سا�سي لتطوير طموحات املدير
يف ع�رص العوملة والتقنيات واملعلوماتية
والتي بالإمكان تعزيزها وا�ستعمالها
بال�شكل ال�صحيح عندما نتوجه نحو الفهم

احلقيقي لإدراك طبيعة عالقات العمل
و�سبل توظيف هذه املهارات لتحقيق
النجاح والتفوق.
* توظيف مهارات المدير في
مجال العمل :

كل �إن�سان له �شخ�صية مميزة متثل
مزيجا من ال�صفات واخل�صائ�ص مثل
م�ستوى الطموح  ،ال�صدق والنزاهة  ،قوة
التحمل وال�صرب  ،احلزم  ،الثقة بالنف�س
وكلما تفهمنا طبيعة هذه ال�صفات
و�أدركناها ي�صبح من ال�سهل معرفة �أف�ضل
ال�سبل لتكييف اخل�صائ�ص ال�شخ�صية
للتفاعل مع الآخرين وتوظيفها يف حتقيق
الإدارة الناجحة �ضمن جمال العمل .
فهم وإدراك الذات

يتوجب على �شاغلي املواقع الوظيفية
العليا – ب�شكل خا�ص – العمل با�ستمرار
على حتقيق التقارب مع الذات  ،عن طريق
الإميان بالقدرات والإمكانات ال�شخ�صية
�أوال  ،وحماولة تقييم الإجنازات بت�أ�شري
جوانب القوة وال�ضعف يف الأداء
وانعكا�سات ذلك على ال�سلوك الإداري يف
العمل والعالقة مع الآخرين (جماعات
العمل ) وعلى العموم ...ميكن متييز ثالثة
�أنواع من ال�سمات واخل�صائ�ص التي ت�شكل
�شخ�صية املدير -:
الأولى  :موروثة  ،وهي مرتبطة
بالطبيعة الب�رشية لكل فرد �...إذ غالبا ما
تتوافر �سمات �شخ�صية معينة ميتلكها
الإن�سان بالفطرة .
الثانية  :مكت�سبة وهي تلك التي
يتعلمها الإن�سان �أثناء ممار�سته للعمل �أو
من خالل عالقاته مع الآخرين  ،فيعتاد
عليها وت�صبح جزءاً من تكوينه ال�شخ�صي .
الثالثة - :
فهي ال�صفات واخل�صائ�ص التي
حتتمها الظروف واملواقف التي مير بها
الفرد خالل حياته ،مثل الأزمات وبع�ض
املواقف احلرجة وامل�شاكل التي جتعله
�أحيان ًا من ذوي احلزم وال�شدة و�صالبة
الأداء .
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الخبز

قوام الحياة ورمز الثقة وداللة الرزق
خاص  /مرامي
اخلبز هو ملك املائدة ،وقوام احلياة� .أنواعه خمتلفة و�أ�سما�ؤه متعددة ،لكنه ي�صنع من
عجينة مكوناتها الأ�سا�سية واحدة تقريب ًا ،وهي الدقيق واملاء واخلمرية وامللح .ورغم �أن
قدماء امل�رصيني هم �أول من عرف اخلبز ،فقد �أ�صبح م�شهوراً عند كل ال�شعوب ويف كل الدول ،بل
ودخل يف الأمثال ال�شعبية ،حتى �أ�صبحنا نقول" :بيننا خبز وملح" يف �إ�شارة �إلى الوفاء والثقة،
�أو "لقمة العي�ش" كداللة على الرزق ،واقرتن ا�سمه عند امل�رصيني باحلياة فعرف با�سم "العي�ش".

التي نح�صل عليها من طحن احلبوب
وخا�صة القمح ،وي�ستخدم لإعداد اخلبز.
وهناك ثالثة �أنواع من دقيق القمح
الأبي�ض :دقيق اخلبز ،ودقيق الكعك،
والدقيق املتعدد الأغرا�ض .وتختلف �أنواع
الدقيق الثالثة من حيث ن�سبة الربوتني يف
كل منها .فدقيق اخلبز ميكن �أن يحتوي
على  11%بروتني ،ودقيق الكعك يحتوي
على �أقل من  8%بروتني ،بينما يحتوي
الدقيق املتعدد الأغرا�ض الذي هو يف
احلقيقة خملوط من دقيق اخلبز ودقيق
الكعك على حوايل  10%بروتني.
ومتثل حبة القمح املادة اخلام للدقيق،
وتتكون من غطاء �صلب ي�سمى الق�رشة
(النخالة) وجزء طري داخلي منتفخ ي�سمى
ال�سويداء (الإندو�سربم) وجزء �صغري ميثل
النبات اجلديد ي�سمى اجلنني .ول�صنع
الدقيق الأبي�ض يقوم الطحانون بف�صل
ال�سويداء عن الق�رشة واجلنني ثم يتم طحن
ال�سويداء �إلى دقيق ناعم .ويكون لون دقيق
القمح الطازج بعد خروجه من الطاحونة
مثل لون الق�شدة ،وبع�ض املطاحن تقوم
بجعل لونه �أبي�ض ،وقد ت�ضيف له مواد
كيميائية لتقوية جلوتني القمح.
* الخميرة وتأثيرها

* الخبز لغة

جاء يف "ل�سان العرب" البن منظور
حتت جذر "خبز" :اخل ُْب ُز :الذي ي�ؤكل.
واخل ََّباز :الذي مِ ْه َن ُته ذلك ،وحِ ْرفَته
اخلِبا َزة .وا َ
خلبِيز :اخل ُْبز املخبوز من �أَ ّي
ال�ضخمة ،وقيل:
يدة
الث
زة:
ُب
خل
رَّ
َّ
َح ٍّب كان .وا ْ
هي اللحم .واخل َْب ُز :ال�رضب باليدين ،وقيل:
هو ال�رضب باليد ،وقيل :هو ال�رضب .وقيل:
�ضرَ ْ ب البعري بيديه الأَر�ض ،وهو على
الت�شبيه ،وقيل� :سمي اخل َْب ُز به ل�ضرَ ْ بهم �إِياه
ب�أَيديهم .وا ْن َخ َب َز املكان :انخف�ض واطم�أَ َّن.
و َت َخ َّب َزت الإِبلُ ال ُع ْ�ش َب َت َخ ُّبزاً �إذا خبطته
بقوائمها.وهكذا ف�إن ا�سم "اخلبز" جاء من
طريقة �صنعه ،عندما ُي�رضب باليد ويفرد
حتى ين�ضج ب�رسعة.

* القمح ومواصفاته

ي�صنع اخلبز غالب ًا من القمح ،الذي
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ويحول �إلى دقيق .والقمح يتبع
يطحن
ّ
الف�صيلة النجيلية ،وينتمي �إلى جمموعة
الغالل التي ت�ضم �أي�ض ًا الأرز ،والذرة،
وال�شعري ،وال�شوفان وغريها .وهو ينمو �إلى
ارتفاع  1.5مرت ،ويتحول لونه �إلى بني
ذهبي عندما ين�ضج ،وحتمل �سنبلة النبات
من � 30إلى  50حبة .ولكثري من �أنواع
القمح �شعر غليظ �صلب ي�سمى "احل�سك" �أو
"ال�سفا" ميتد من القمة� .أما الدول الرئي�سة
املنتجة له فهي :كندا ،وال�صني ،وفرن�سا،
والهند ،ورو�سيا ،و�أوكرانيا ،والواليات
املتحدة ،ويبلغ الإنتاج العاملي منه حوايل
 740مليون طن مرتي يف العام.
ودقيق القمح ممتاز يف اخلبز ،لأنه
يحتوي على مادة بروتينية ت�سمى
اجللوتني جتعل العجني مرناً ،ما ي�سمح
للعجني املحتوي على اخلمرية باالنتفاخ،
كما يحتوي القمح على مواد غذائية ت�شمل

الربوتني والن�شا وفيتامني هـ ،وفيتامينات
ب ،والنيا�سني والريبوفالفني والثيامني،
�إ�ضافة �إلى معادن �أ�سا�سية مثل احلديد
والفو�سفور.
يبلغ طول حبة القمح عادة من � 3إلى
 9مليمرتات ،ولها ثالثة �أجزاء رئي�سة هي:
النخالة ،وال�سويداء ،واجلنني .فالنخالة �أو
وتتكون
غطاء البذرة ُتغطي �سطح احلبة
ّ
من عدة طبقات ،و ُت�شكل ما يبلغ حوايل
 14%من احلبة .ويف داخل النخالة توجد
ال�سويداء واجلنني .و ُت�شكّل ال�سويداء اجلزء
الأكرب من احلبة� ،أي حوايل � ، 83%أما
فيكون  3%فقط من احلبة ،وهو
اجلننيّ ،
جزء البذرة الذي ينمو �إلى نبات جديد بعد
زراعتها.
* دقيق القمح

الدقيق هو املادة الناعمة املطحونة

اخلمرية مادة ت�ؤدي �إلى تخمر العجني
�أثناء �صنع اخلبز ،ما يجعله �أكرب حجم ًا
و�أجمل �شكالً ،وهي عبارة عن كائنات حية
دقيقة تتكاثر بطريقة االنق�سام.
ولأن اخلمرية تعتمد يف عملها على
ال�سكر ،يتم �إ�ضافة القليل منه �إلى العجني
لت�رسيع عملية التخمري ،حيث تعمل
�إنزميات اخلمرية على حتويل ال�سكر �إلى
كحول وغاز ثاين �أك�سيد الكربون ،وتحُ تجز
ف ّقاعات غاز ثاين �أك�سيد الكربون يف مركّ ب
يحتوي عليه العجني ي�سمى اجللوتني .ومع
متدد الغاز ،ف�إن اجللوتني يتمدد وي�سبب
ارتفاع العجينة �إلى �أعلى .ويتبخر الكحول
الناجت �أثناء عملية التخمر بفعل احلرارة
�أثناء اخلبيز ،وكذلك ف�إن حرارة اخلبيز
ُتك�سرّ خاليا اخلمرية ،الأمر الذي يزيد من
حجم العجني ،وي�صبح جاهزا للتقطيع
واخلبز.

* أنواع الخبز

هناك عدة �أنواع من اخلبز ،حيث تختلف
�أ�سما�ؤه و�أ�شكاله وطعمه ح�سب حمتوياته
وطريقة خبزه ،و�أهم هذه الأنواع:
 اخلبز املفرود :وهو الأكرث انت�شاراو�شهرة يف الدول العربية ،ويحتوي على
اخلمرية التي جتعله منفوخاً ،وي�صنع من
دقيق القمح الأبي�ض �أو الأ�سمر .وغالب ًا ما
يتم عمله يف البيوت باليد ،ويخبز يف فرن
مرتفع احلرارة ،يعمل �إما بالغاز �أو الكهرباء
�أو احلطب� .أما يف املخابز التجارية فيخبز
يف �أفران كهربائية غالباً.
 خبز ال�صاج �أو ال�رشاك :وهو اخلبزامل�صنوع من دقيق القمح �أو ال�شعري والذي
يخمر
ُيخبز على �صاج حديدي خا�ص ،وال ّ
مثل اخلبز املفرود ،ورغيفه رقيق ودائري
ال�شكل ،وي�صل قطره �إلى حوايل 50
�سنتيمرتاً �أو �أكرث بقليل.
 خبز الطابون :وهو منت�رش يففل�سطني والأردن ،ويكون من دقيق القمح
الأبي�ض والأ�سمر ،ويو�ضع يف فرن م�صنوع
من احلجارة العادية م�سقوف بع�صي
�ضخمة من فروع الزيتون ،وفوقها الطني
ملنع ت�رسب مياه املطر ،ويف و�سط �أر�ضية
الفرن تعمل حفرة غري عميقة ،يو�ضع فيها
قدر كاف من احل�صى امل�ستديرة امل�صقولة،
التي توقد عليها �أو حتتها النار حتى ت�صبح
�شديدة احلرارة ،ثم يو�ضع فوقها الرغيف
حتى ين�ضج.

* قيمته الغذائية

اخلبز من حيث نوع الدقيق امل�ستخدم
يف �صناعته ،نوعان� ،أبي�ض و�أ�سمر.
اخلبز الأبي�ض ميدنا بكميات كبرية من
الربوتينات ،والكربوهيدرات ،واحلديد،
�إ�ضافة �إلى الفيتامينات التي ت�ضاف �إليه
لرفع قيمته الغذائية� .أما اخلبز الأ�سمر،
فيوفر لنا جميع الفيتامينات ،واملعادن
الطبيعية املوجودة يف القمح ،مبا يف ذلك
النيا�سني ،والريبوفالفني ،والثيامني،
وفيتامني "�أ" ،واحلديد ،والكال�سيوم،
والألياف.
وكل  100غرام من اخلبز الأبي�ض
متدنا بحوايل � 325سعراً حرارياً،
مقابل � 315سعراً حراري ًا يف اخلبز
الأ�سمر ،وحتتوي الكمية ذاتها على 14
غرام بروتني يف اخلبز الأ�سمر ،و8.2
غرام بروتني يف اخلبز الأبي�ض ،ويتفوق
�أي�ضا اخلبز الأ�سمر على الأبي�ض يف
ن�سبة احتوائه على الف�سفور والكال�سيوم
واحلديد والزنك والألياف ،حيث يحتوي
على  345مليغرام ف�سفور ،و 37
مليغرام كال�سيوم ،و  6.2مليغرام حديد،
و  4.5مليغرام زنك ،و  11.2غرام
�ألياف ،يف حني يحتوي اخلبز الأبي�ض
على  91مليغرام ف�سفور ،و 10.5
مليغرام كال�سيوم ،و  1.5مليغرام حديد،
و  0.8مليغرام زنك ،و  2.2غرام �ألياف.
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البكتيريا والفيروسات

في المطبخ

ماجد حسين الصباغ

شيف نادي سيدات الشارقة

كرثت الأمرا�ض وتعددت يف وقتنا احلا�رض منها ب�سبب التلوث والعدوى .ومن ناحية
كاف مع الأطعمة املح�رضة يف اخلارج ومن
الغذاء �صار لزام ًا علينا �أخذ احليطة ب�شكل ٍ
�أماكن ال�رشاء التي نتعامل معها ،وكذلك الأطعمة املح�رضة يف مطبخ املنزل.
ففي بع�ض االحيان قد ت�سبب البكرتيا والفريو�سات � ً
أعرا�ض ًا خطرية وخا�ص ًة للأطفال
وكبار ال�سن والأ�شخا�ص ذوي املناعة ال�ضعيفة.
يف هذا املقال �سوف �أحتدث عن
البكرتيا وكيفية و�صولها للمطبخ وكيف
تنمو وتتكاثر ،وعن الفريو�سات وخطورتها.

 – 3الماء
ميكن للماء القادم من بع�ض امل�صادر
�أن يكون ملوث بالبكترييا

البكتيريا:
البكترييا كائنات حية �صغرية جداً ال
ترى بالعني املجردة ،وهناك �آالف الأنواع
املختلفة منها ،الكثري منها غري �ضار
ومنها النافع .ويف جمال ال�سالمة الغذائية
�سنتحدث عن اللتي ت�سبب الت�سمم الغذائي.
تدخل البكترييا ملكان حت�ضري الطعام
بعدة طرق:

 – 4األغذية النيئة
عادة ما تكون الأغذية النيئة مثل
( اللحم – الدواجن – البي�ض) ملوثة
بالبكترييا

 - 1التربة  /الغبار
الرتبة والغبار حتوي الكثري من
البكترييا التي ميكن �أن تنتقل ملكان
حت�ضري الطعام عن طريق اخل�ضار و مواد
احلفظ والتغليف والأحذية ال�شخ�صية �أو
عر�ض الطعام يف اخلارج.
 – 2الحيوانات
تنتقل البكترييا ب�سهولة بو�ساطة
احليوانات الأليفة واحل�رشات والقوار�ض.
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 - 5األشخاص
(المتعاملون مع األغذية)
يعترب ج�سم الإن�سان واملالب�س التي
تلب�س خارج مكان العمل م�صدراً للبكترييا.
 – 6النفايات
قمامة املطابخ واملنازل حتتوي على
البكترييا وجتذب القوار�ض واحل�رشات.
ومع وجود البكترييا يكون من ال�رضوري
التحكم بها ومنع منوها وتكاثرها عن
طريق التحكم بالأمور التالية التي ت�ؤثر
يف منوها:

 – 1الحرارة (الجو الدافئ):
معظم البكترييا تتكاثر بني  5و 63
درحة مئوية .درجة حرارة اجل�سم 37
درجة مئوية هي الدرجة املثالية لتكاثر
ومنو البكترييا.
 – 2الرطوبة
معظم البكترييا حتتاج �إلى الرطوبة
لتنمو .فهي تتكاثر ب�رسعة �أكرب يف الطعام
الرطب (كرمية) من الطعام اجلاف (اخلبز).
 – 3الغذاء
�أغلب الأغذية املنا�سبة للأن�سان هي
�أي�ض ًا منا�سبة لنمو البكرتيا وخا�صة
اللحوم – الدواجن – ومنتجات الألبان.
 – 4الزمن
يف الظروف املثالية تنمو البكترييا
وتتكاثر ب�شكل �رسيع .يف عدة �ساعات
ت�صل لأعداد �ضخمة.
 - 5األوكسجين
العديد من البكرتيا حتتاج �إلى

الأوك�سجني كي تنمو .بع�ضها ينمو يف
غياب الأوك�سجني.
�أما الفريو�سات فتعرف على �أنها
كائنات حية �أ�صغر بكثري من البكترييا.
تت�سبب يف حدوث الكثري من الأمرا�ض
الناجتة عن الغذاء.
الفريو�سات (كفريو�س نورو) ت�سبب
�أعرا�ض ًا مثل الإ�سهال والإ�ستفراغ خالل
يومني من تناول الطعام امللوث بها .وقد
ي�ستمر املر�ض �سبعة �أيام �أو �أكرث.
قد ي�صاب النا�س بالفريو�سات بعدة
طرق تت�ضمن:
 تناول الطعام �أو ال�رشاب امللوث. مل�س الأ�سطح �أو الأ�شياء امللوثة ثم مل�سالفم.
 الإت�صال املبا�رش مع �شخ�ص م�صابتظهر عليه �أعرا�ض املر�ض.

المشبك الحلبي
المقادير
 1كوب
 1كوب
 1ملعقة طعام
قليل
 2ملعقة �صغرية

		
ماء �ساخن
�سميد خ�شن		
خمرية 		
ت�ستطيع الفريو�سات وب�سهولة �أن
حملب		
تلوث الطعام وال�رشاب ل�صغر حجمها.
			
�سكر
و�أدنى متا�س �أو �إت�صال مع �أيدي �أو �أ�شياء
ملوثة ميكن �أن ين�رش الفريو�س .وتعترب
الفريو�سات معدية للغاية وتنت�رش ب�رسعة
طريقة التحضير
هائلة خا�صة يف الأماكن والبيئات املغلقة
واملختلطة كاملدار�س وامل�شايف .لذا
املاء ال�ساخن مع اخلمرية واملحلب وال�سكر حتى الذوبان ثم �إ�ضافة ال�سميد بالتدريج
ولتقليل اخلطر الناجم عن انت�شارها يجب
مع اخللط امل�ستمر .نرتكها قلي ًال حتي تتما�سك ثم تو�ضع يف كي�س احللويات ونبد�أ
�أن يكون الأ�شخا�ص العاملون يف الطعام
بالقلي .بعد القلي تغم�س بالقطر.
الئقني �صحي ًا ويتبعون قوانني النظافة
ال�شخ�صية بدقة ويغ�سلون �أيديهم يف كل
الأوقات.
فال بد لنا من اتباع الطرق ال�صحيحية
واحلذر يف حت�ضري طعامنا كي جنب �أنف�سنا
ومن نحب الأمرا�ض.

59

كواج
		
المقادير
½ كغ
		
حلمة غنم (مكعبات)
1حبة
		
ب�صل جوانح (مفروم)
 3حبات
				
كو�سا
 4حبات
طماطم (مق�رشة)		
 2ملعقة طعام
معجون الطماطم		
 1كوب
			
مرق اللحمة
		�إختياري
حم�ص حب م�سلوق
			
زيت الزيتون
 2ملعقة طعام
ح�سب احلاجة
		
ملح وبهارات عربية
			
ثوم ناعم
� 3سن
 2ملعقة طعام
			
نعناع ياب�س
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طريقة التحضير:

• نغ�سل اللحمة ون�سلقها مع اخل�ضار العطرية ثم
ن�صفيها ون�ستخدم املاء الذي �سلقت فيه.
• ن�أخذ قدراً على النار نحمي فيه الزيت ون�ضيف الب�صل
ونقلبها قلي ًال ثم ن�ضيف اللحمة ور�شة من امللح
والفلفل ومعجون الطماطم ونطبخها ملدة دقيقتني
وبهدها ن�ضيف الطماطم املقطعة ونتابع طهي مع
و�ضع الغطاء ثالث دقائق تقريب ًا بعدها ن�ضيف
الكو�سا واحلم�ص امل�سلوق والقليل من مرق اللحمة
ح�سب كثافة املزيج ون�ضع الغطاء ونطهي على نار
هادئة.
• يف مقالة ثانية نحمي زيت الزيتون ونقلي الثوم
الناعم ثم ن�ضيف النعناع الياب�س ونقلبهم لنح�صل
على القلية.
• عند ن�ضج املقادير يف القدر الأولى (ننتبه لكي حتافظ
اخل�ضار على �شكلها) ن�ضيف القلية ونقلبها معها.
• ت�سكب وتقدم مع الفليفلة الطازجة.

كواج
الشيف ماجد حسين الصباغ
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رسالة خاصة

		

للفتيــــات

د .زكية الصراف
استشارية نفسية

�أنا طالبة جامعية يف ال�سنة الثالثة ،وحني دخلت
اجلامعة لأول مرة ،واجهت زمالئي بكل ب�ساطة و�رصاحة،
ومن غري حتفظ وال ُعقَد ،فقد كنت واثقة من نف�سي ،وقوية
مببادئي .ولكن عندما التقيته مل نكن بحاجة �إلى الكالم ،فقد
�أح�س�سنا من �أول حلظة ب�أن كال منا يفهم الآخر ويحبه .وذات
م�ساء انهار كل �شيء ب�رسعة .فقد �ضاعت مبادئي و�ضيعت
معها نف�سي ب�رسعة غريبة وملحة خاطفة..كيف حدث هذا؟ ال
�أدري!! فقد �أم�ضيت معه �ستة �أ�شهر يف الأحالم اللذيذة والآمال
املخدرة وكلماته الرقيقة ،والوعود املع�سولة .حتى
انتهى اليوم كل �شيء فج�أة كما كان بد�أ فج�أة هجرين
ليكرر نف�س املهزلة الأليمة مع فتاة �أخرى .كم �أنا
ثائرة على نف�سي ،حاقدة على غبائي �إذ تركت
النار تلتهم �أ�صابعي ك�أي فتاة �صغرية حمقاء!
خرجت على مبادئي ،وخالفت �ضمريي وكان
ما كان ،وقد كنت واثقة ب�أن هذا قد يحدث
لغريي� ،أما يل فم�ستحيل!
�أعرف �أن ال�شبان لي�سوا مالئكة ،وال
الفتيات �أي�ض ًا...ولهذا �أكتب �إليك
لكي تن�رشي م�أ�ساتي فقد ت�ستفيد
منها فتاة ،وقد َت ُرد فتى عابث ًا
�إلى ال�صواب�..أما �أنا ،فتكفيني يف
حياتي جتربة واحدة .لن �أعود
�إليها مرة �أخرى..و�س�أعرف كيف
�أقوي عزميتي و�إرادتي ،وكيف �أحرتم
مبادئي.
ع،أ
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عزيزتي  :ع ،أ
�أنا معك بقلبي وعقلي .ورغم كل �شيء،
ف�إنني �أعزز فيك اتزانك وو�ضوح فكرك
على حتليلك ملا حدث ،وعلى الطريقة التي
قررت �أن تواجهي بها الأمر كله .لكن يل
ملحوظتني على كالمك ،الأولى تهدف �إلى
التخفيف من ق�سوة منطقك ،والثانية �أريد
بها �إبراز معنى �أوردتِه يف حديثك �رسيعا.
ف�أنا �أخاف عليك من ق�سوة منطقك (كم �أنا
ثائرة على نف�سي ،حاقدة على غبائي! كيف
�أحرتم نف�سي بعد اليوم ؟ ).فهذه املعاين
و�أ�شباهها تفزعني .فهل هي �صادرة عن
ندمك ملا حدث �أو هي جمرد تعبري عن
كربيائك اجلريح ؟ وبعبارة �أخرى  :هل
ت�أخذين على نف�سك �أنك �أخط�أت �أو �أنك
ف�شلت؟ والفرق بني احلالتني كبري �أكرب مما
تظنني.
فالندم على اخلط�أ من عالمات ال�صحة
النف�سية و�صحوة ال�ضمري وفائدته
حمققة ما دام ال يفقد املرء ثقته بنف�سه
وبامل�ستقبل ،وال يقلل من تفا�ؤله .لأنه
يدفعه �إلى مزيد من التعقل واحلر�ص،
وبهذا يتحول اخلط�أ �إلى جتربة ال تتكرر.
�أما املرارة التي يح�س بها الفا�شل ف�إنها
�ضارة� ،إذ تفقده الثقة بالنف�س وبالنا�س،
وجتعله يائ�س ًا مت�شائم ًا وحقوداً.
فالفتاة التي خدعها فتاها قد ت�رسف يف
حتقري نف�سها ،و�رسعان ما يتحول هذا
التحقري �إلى طاقة حقد مدمرة تدفعها
�إلى حماولة االنتقام منه ،ومن نف�سها،
ومن الرجال جميعا !.وقد ت�سيء الظن
بالنا�س ،فتتجنب خمالطتهم ،وت�ؤثر العزلة
عنهم،فتعي�ش وحيدة ،بائ�سة يائ�سة ،وقد
تفقد ثقتها باملبادئ والقيم الأخالقية،
فترتدى من خطيئة �إلى خطيئة ،وت�سعى
�إلى مواطن التهلكة كما تفعل الفرا�شة
حني ت�رسع �إلى اللهب لتحرتق.ال ل�ست
�أبالغ ،وال �أنا مت�شائمة �صدقيني .فكم من
فتاة دفعتها خيبة الأمل �إلى فقدان الثقة
بالنف�س ،وبالنا�س ،وباملبادئ ذاتها..

يف البداية ،ت�شعر �أنها غري جديرة باحلب
ما دامت قد دن�سته .ثم ت�ألف هذا الو�ضع
وتعتربه ن�صيبها من احلياة وقدرها.
و�رسعان ما تبتذل احلب فيتحول عندها
من عاطفة نبيلة رائعة �إلى لذة عابرة� ،أو
و�سيلة للهو وق�ضاء الوقت�،أو �أداة تنتقم
بها من كل رجل ت�ضعه الأقدار يف طريقها
!.وهكذا ت�سري يف احلياة من م�أ�ساة �إلى
م�أ�ساة.
راجعي نف�سك
لهذا �أرجو �أن تراجعي نف�سك ،فقد �أخط�أت...
هذا �صحيح .لكن هذا لي�س معناه �أن
حتتقري ذاتك ،و�أن تفقدي الثقة بالنا�س
وباحلياة وبامل�ستقبل ،و�إال �ضعت و�ضيعت
حياتك.
بقيت ملحوظة �أخرى جاءت يف ر�سالتك
�رسيعة...عابرة...تقولني ( :وذات م�ساء،
انهار كل �شيء فج�أة �ضاعت مبادئي
ب�رسعة غريبة يف ملحة خاطفة كيف حدث
هذا ؟ ال �أدري).
وهذا �أي�ضا �صحيح .فالأمر كله يجري
ب�رسعة غريبة خميفة مفاجئة ،متاما
كحادث �سيارة يف طريق مزدحم حني
يهمل ال�سائق �أو يتهور فال يراعي قواعد
املرور! �أر�أيت �أن هذه القواعد مل تو�ضع
عبثاً ،وال هي ت�ستهدف م�ضايقة النا�س بل

حمايتهم من جنون بع�ض ال�سائقني.
وكذلك حياتنا يجب �أن نخ�ضعها لقواعد
وا�ضحة ثابتة ،و�أن ال نحاول الغ�ش
وخمالفة هذه القواعد ،و�إال �ساءت العاقبة.
ويف طريق احلياة عالمات خطر حمراء
يجب �أن تراعى بدقة .فال�سائق الذي
يقود �سيارته يف �ضباب كثيف ،يدرك �أنه
معر�ض للخطر ،فيبطئ ما �أمكن ،وي�ضاعف
من انتباهه وحذره .وكذلك الفتاة التي
تخلو �إلى الرجل تعر�ض نف�سها للخطر.
وهذا موقف �إرادي ت�ستطيع �أن تتجنبه ف�إن
ق�ضت به �رضورة ،وجب عليها م�ضاعفة
احلر�ص واحلذر و�إال انهار كل �شيء فج�أة
يف �رسعة غريبة ويف ملحة خاطفة يعقبها
ندم ما �أطوله؛ وما �أظن احلب يقلل من حدة
اخلطر وال من فر�صه لأنه يلهب القلوب
والأع�صاب ،ويدير الر�ؤو�س،فيختل التوازن،
وب�رسعة نبلغ نقطة اخلطر.
كلمة أخيرة:
وكلمة �أخرية �أهم�س بها يف �أذنك و�إن كنت
واثقة ب�أنها مل تغب عنك .درا�ستك �أرجو
�أال تهمليها ،و�أن حتر�صي على النجاح
والتفوق .وكذلك التفوق بعد التخرج يف
عملك فالعمل فعال �رشف وكرامة و�أمان
�أي�ضا.

حتت رعاية وح�ضور ال�شيخة بدور بنت �سلطان القا�سمي ،رئي�س هيئة ال�شارقة
لال�ستثمار والتطوير "�رشوق" ،رئي�س حملة ال�شارقة �إمارة �صديقة للطفل ،نظمت
احلملة يف غرفة جتارة و�صناعة ال�شارقة فعالية بعنوان "وظيفتي ال تعيق �أمومتي"
 ،ت�ضمنت عدداً من الن�شاطات التي تهدف �إلى توفري بيئة عمل �صديقة للأم وطفلها،
مل�ساعدتها على حتقيق التوازن بني م�س�ؤولياتها الوظيفية وواجباتها الأ�رسية.
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نافذتك
على

من خالل �أروع التجارب و�أكرثها جناحا يف العامل ،تقدم
لك مرامي يف كل عدد ق�صة جناح لتكون مبثابة ال�شعلة
التي تنري لك درب امل�ستقبل الذي تر�سمه ب�أحالمك
وعملك اجلاد . . .

الرقابــــة
اإلداريــــة . . .
		

					

ترقى باألداء المؤسسي
الرقابة من �أعظم مهام القائد وامل�س�ؤول ودوره �أن ت�سري الأمور التي حتت �إمرته
على ال�شكل املطلوب ،وال يتحقق ذلك �إال بالقيام بالرقابة الدائمة ملن هم حتت يده،
ليعرف مواطن اخللل في�صلحها ،وما كان من �أمور �إيجابية ف�إنه يزيدها ثباتا .وهذه
ِين �إِن
الرقابة �صورة من �صور الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وقد قال تعالى}:ا َّلذ َ
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خديجة أحمد بامخرمة

ال قيادة ناجحة بال رقابة
فاعلة...
�إن االختبار احلقيقي لأي مدير
وم�س�ؤول هو ما يحققه من نتائج وال ميكن
حتقيق �أي �شيء �إال ببذل اجلهود التي ت�أتي
بالنتائج وتطبيق هذا االختبار احلقيقي
على �أي مدير وم�س�ؤول ي�ستلزم بال�رضورة
وجود معيار ميكن بوا�سطته تقييم النتائج
واتخاذ الإجراءات الت�صحيحية �إذا ا�ستدعى
الأمر و�إذا كانت الوظائف اجلوهرية
الأخرى للإدارة �أي التخطيط والتنظيم
والت�شكيل والتوجيه قد �أجنزت بطريقة
تتميز بالكمال ،فال �شك �أن احلاجة للرقابة
الإدارية تكون حمدودة للغاية ،ولكن مثل
هذا الأداء من النادر جدا حدوثه ولذا فمن
املعتاد �أن جند بع�ض الأخطاء وبع�ض
اجلهود ال�ضائعة وما يرتتب عنها من
انحرافات عن بع�ض الأهداف املن�شودة.
فقد يت�ضح �أن التخطيط غري كامل والتنظيم
ينق�صه املرونة والت�شكيل غري ال�سليم
والتوجيه تعوزه الفعالية ومثل هذه
الأ�سباب جتعل وظيفة الرقابة �رضورة من
ال�رضوريات.
مفهوم الرقابة اإلدارية
للرقابة الإدارية مفاهيم متعددة
ومتنوعة تختلف فى معظمها من حيث
درجة التفا�صيل ،وتتفق فى غالبيتها من
حيث املحتوى فمهما اختلفت وتعددت
التعريفات للرقابة الإدارية ف�أنها تكاد
جتمع ب�أن الرقابة الإدارية هى عملية قيا�س
النتائج الفعلية ..مقارنة النتائج الفعلية
ب�أهداف اخلطة (�أو النتائج املتوقعة)..
وت�شخي�ص وحتليل �سبب انحرافات الواقع،
و�إجراء التعديالت الالزمة ل�ضمان عودة
الأن�شطة �إلى امل�سار املخطط له وبالتايل
حتقيق الأهداف املن�شودة.
الرقابة ...هى قيا�س وت�صحيح �أداء
امل�شاريع والربامج امل�سندة للمر�ؤو�سني
للت�أكد من �أن �أهداف امل�شاريع والربامج
املخططة والتى �صممت للو�صول �إليها قد
حتققت.
أهمية الرقابة
تعترب الرقابة الإدارية عن�رصا رئي�سا
ومهم ًا من عنا�رص العملية الإدارية حيث
تعترب الرقابة الإدارية الوظيفة الرابعة
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بني الوظائف الإدارية الرئي�سة وهي تقع
يف نهاية مراحل الن�شاط الإداري التى
يقوم بها الإداري يف �أي م�ستوى �إداري.
وتظهر �أهميتها يف كونها �أداة تعمل على
حتديد وقيا�س درجة �أداء الن�شاطات التي
تتم فى امل�ؤ�س�سات من �أجل حتقيق �أهدافها.
حيث تنطوي على قيا�س نتائج �أعمال
املر�ؤو�سني ملعرفة �أماكن االنحرافات
وت�صحيح �أخطائهم بغر�ض الت�أكد من �أن
اخلطط املر�سومة قد نفذت و�أن الأهداف
املو�ضوعة قد حققت على �أكمل وجه.
كما �أن للرقابة الإدارية �صلة وثيقة
بالتخطيط :فهي التي ت�سمح للمدير بالك�شف
عن امل�شاكل والعوائق التي تقف �إزاء
تنفيذ اخلطة وت�شعره يف الوقت املنا�سب
ب�رضورة تعديلها �أو العدول عنها كلية �أو
الأخذ ب�إحدى اخلطط البديلة الهادفة لديه
لتعديل م�سار التخطيط  .والرقابة لها
�صلة بالتنظيم فهي التي تك�شف للمدير
عن �أي خلل ي�سود بناء الهيكل التنظيمي
لوحدته الإدارية .لذا فالرقابة الإدارية
عملية خمططة ومنظمة تهدف �إلى و�ضع
معايري للأداء يفرت�ض �أن تكون مو�ضوعة
�سلفا لأوجه الن�شاطات املختلفة .وتتفق
كذلك مع الأهداف املن�شودة .فهي اجلهاز
الع�صبى للتنظيم لكونها تتعر�ض لكل
خلية من خالياه تت�أثر بها وت�ؤثر فيها.
ومتر عملية الرقابة الإدارية بثالث مراحل
�أ�سا�سية وهي:
مراحل الرقابة اإلدارية
�أوال :حتديد الأهداف واملعايري املطلوب
حتقيقها:
ال تبد�أ الرقابة الإدارية �إال بو�ضع الأهداف،
ويق�صد به معايري مو�ضوعية لقيا�س
الإجنازات التي حتقق وتعرب عن �أهداف
التنظيم ،وهذه املعايري تو�ضع على �أ�سا�س
حتديد كمية العمل املطلوب �إجنازها
وامل�ستوى النوعي لها وامل�ستلزمات
والزمن الالزم لأدائها ويجب �أن تكون
هذه املعادالت وا�ضحة ومفهومة وميكن
تنفيذها ،وترتجم الأهداف يف �صورة كمية
قابلة للقيا�س.
ثانيا :قيا�س الأداء الفعلي مقابل املعايري:
ويق�صد به مقارنة م�ؤ�رشات الأداء والنتائج
املحققة باملعايري املو�ضوعة �سلفا للأداء

�أي تقييم للإجناز بعد �أداء العمل .ومدى
حتققها وفق الأهداف املخططة وتعترب �أداة
قيا�س للأداء الفعلي .
ثالثا :التعرف على االنحرافات:
وهي املرحلة الثالثة واملهمة ويق�صد
بها �إكت�شاف الإنحرافات عن الأهداف
وامل�ؤ�رشات املخطط لها  ،ف�إذا ظهر
من مقارنة النتائج املتحققة باملعايري
املو�ضوعة �أن هناك اختالفا فهنا يجب
�إتخاذ الإجراء الت�صحيحي .
الفعالة على
وتعتمد الرقابة الإدارية ّ
التوجيه والإ�رشاف والإ�صالح �أكرث من
جمرد التعرف على الأخطاء ومعاقبة
مرتكبيها ،وعلى ذلك ميكن النظر للرقابة
الإدارية على �أنها من و�سائل الإدارة
و�إحدى وظائفها الهامة ،كما تعمل على
التحقق من اال�ستخدام الأمثل للموارد
و�سلوك الأفراد �إزاء حتقيق �أهداف امل�ؤ�س�سة
وتثبيت قواعدها .و ُتع ّد الرقابة الإدارية
عن�رصاً من عنا�رص الإدارة و�إحدى
امل�س�ؤوليات الهامة للقائد الإداري ،ف�إنه
يجب عليه �أن يهيئ نظام للرقابة الفعالة
حتى ي�ستطيع �أن يحقق يف ظل هذه
الرقابة درجة من النظام ،ويتمكن من
حتقيق النتائج املطلوبة يف ظل ت�سل�سل
امل�ستويات الإدارية داخل التنظيم الإداري؛
لأن كل رئي�س وحدة �إدارية يكون م�س�ؤو ًال
�أمام رئي�سه الذي ي�ستطيع �أن يبا�رش عليه
الرقابة الإدارية
وختام ًا علينا �أن نعي متام ًا �أن
الرقابة الإدارية لي�ست كما يفهمها البع�ض
ويف�رسها على �أنها ا�صطياد لأخطاء
العاملني وممار�سة �سبل ال�سيطرة عليهم
وقتل �إبداعات و�إجنازات �أفراد امل�ؤ�س�سة،
ولكنها و�سيلة لتحقيق نوع من التنظيم
والفعالية داخل امل�ؤ�س�سة؛ فالرقابة
الإدارية هي الو�سيلة التي ت�ستطيع بها
ال�سلطات الإدارية معرفة كيفية �سري العمل
داخل املن�ش�أة ،وذلك للت�أكد من ح�سن �سري
العمل لتحقيق الأهداف وك�شف الأخطاء �أو
التق�صري �أو االنحراف ،والعمل على �إ�صالحه
وو�ضع الإجراءات الوقائية الالزمة للق�ضاء
على �أ�سبابه.
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البنية المستدامة للبيئة

طريق الحياة

وقعت جامعة ال�شارقة وبرعاية وح�ضور �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ورئي�س جامعة
ال�شارقة ،اتفاقية مع عبد اهلل ال�شكرة رئي�س جمل�س �إدارة جمموعة �رشكات احلنو
العقارية ،اتفاقية لإن�شاء كر�سي �أ�ستاذية حتمل ا�سمه ،بقيمة ع�رشة ماليني درهم،
ووقعها من جانب اجلامعة الدكتور حميد جمول النعيمي مدير جامعة ال�شارقة
بالوكالة.

ميرفت الخطيب

وتعد هذه االتفاقية منوذجا لل�رشاكة
بني القطاعني الأكادميي واالقت�صادي،
والتي �ستغني ميادين الأعمال
واال�ستثمارات العقارية ،وكذلك ميادين
م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف الدولة ،كون
االتفاقية تن�ص على �أن يجري �أع�ضاء
الهيئة التدري�سية واملتخ�ص�صون بجامعة
ال�شارقة مبوجبها� ،أبحاثا ودرا�سات علمية،
يف جماالت الإ�سكان االقت�صادي املختلفة
يف ال�شارقة ،وخا�صة يف جمال بناء
املجمعات ال�سكنية ال�صديقة للبيئة ،ويف
جمال اال�ستدامة ب�إن�شاء ال ُبنى التحتية
والتي متثل العمود الفقري وال�رشيان لكافة
�أن�شطة احلياة يف املجتمعات املتح�رضة.
وباملنا�سبة قال عبد اهلل ال�شكرة ،حول
�سبب اختيار جامعة ال�شارقة لإن�شاء هذا
الكر�سي ،يف احلقيقة �إن جامعة يرعاها
ويوجهها وير�أ�سها رائد العلم والعلماء
�صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن
حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ال�شارقة ،هي ال�ضمان الأول
ال�ستمرار تطور هذه اجلامعة ،لي�س فقط
يف ال�ش�أن الأكادميي ،بل ويف جماالت
الأبحاث والدرا�سات العلمية �أي�ضا ،وذلك
بعون وتوفيق من اهلل تعالى ،ولعل خري
دليل على ذلك ،هو تقدم جامعة ال�شارقة
وتطورها واالمتداد العاملي الذي حققته
خالل فرتة زمنية ال تزيد كثريا على عقد
ون�صف العقد ،والذي و�ضعها يف مقدمة
ال�صفوف الأولى على امل�ستوى املحلي
والإقليمي ،بل والعاملي �أي�ضا ،وهو �أمر
نموذج للشراكة
بين القطاعين
األكاديمي
واالقتصادي

عجزت عن حتقيقه ،كثري من اجلامعات
العاملية العريقة التي م�ضى على ت�أ�سي�سها
ع�رشات ال�سنني ،ناهيك عن �أن خريجي
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جامعة ال�شارقة وخريجاتها ممن تعاملنا
معهم �أو عملوا معنا� ،أثبتوا مهارات علمية
و�إبداعية ،عززت هذه الثقة بخطوتنا بهذا
االجتاه� ،ضمن �آفاق �آمالنا ب�أننا لن نح�صل
على الأبحاث والدرا�سات التي تخدم وتطور
م�رشوعاتنا العقارية� ،إال من خالل هذه
اجلامعة ،لأنها ومن يعمل فيها وال �سيما
من �أع�ضاء الهيئة التدري�سية والفنية� ،أهل
لهذه الأهداف التطويرية احل�ضارية التي
ن�سعى �إليها.
�أما املجاالت التي �ست�شملها الأبحاث
والدرا�سات العلمية التي على اجلامعة �أن
تعمل عليها من خالل (كر�سي الأ�ستاذية)
ف�أجاب ال�شكرة ،بالإ�ضافة �إلى الإ�سكان
االقت�صادي ،ت�شتمل �أبحاث على من�ش�آءات
البنية امل�ستدامة للطرق واملياه والبيئة،
وكفاءة ا�ستخدامات الطاقة وا�ستدامتها
يف املباين ،وذلك لأن هذه املحاور الثالثة،
هي الأ�سا�س الذي تقت�ضيه متطلبات
كرسي أستاذية
بجامعة الشارقة
ألبحاث اإلسكان
االقتصادي

الع�رص التي ت�ؤكد على اجلودة املطلقة يف
مراعاة البيئة ومقت�ضيات حمايتها ،ويف
نف�س الوقت مواجهة حتديات عواملها
وظروفها املناخية التي تتطلب كما هو
معروف ،تقنيات �إن�شائية علمية ومتقدمة
قادرة على ال�صمود طويال يف وجه هذه
التحديات.
وا�ستطرد قائال،علم ًا ب�أن التنمية
امل�ستدامة تعترب نهج ًا �شام ًال لتعزيز
رفاهة الإن�سان ،وهو النهج الذي يت�ضمن
حتقيق التقدم االقت�صادي ويعزز الروابط
االجتماعية القوية واال�ستدامة البيئية
وهذا ميثل بلورة لر�ؤية �صاحب ال�سمو
ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي،
حاكم ال�شارقة ،حفظه اهلل.

عبداهلل الشكرة

وبال �شك متثل البنية التحتية العمود
الفقري و�رشيان احلياة لكافة �أن�شطة احلياة
االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية
يف املجتمعات املتح�رضة ،وبدون بنى
حتتية م�ؤ�س�سة ال ميكن حتقيق �أي تطور �أو
رفاهية ح�ضارية يف املجتمع ،وعليه ميكن
القول �أن البنيات التحتية امل�ستدامة هي
مبثابة الهياكل الالزمة لت�شغيل املجتمع
�أو امل�رشوع �أو اخلدمات واملرافق الالزمة
لكي يعمل االقت�صاد ،ومبعنى �آخر هي
جمموعة من العنا�رص الهيكلية املرتابطة
التي توفر �إطار عمل يدعم الهيكل الكلي
للتطوير .وتدعم بالتايل املجتمع ،مثل
الطرق واجل�سور وموارد املياه وال�رصف
ال�صحي وال�شبكات الكهربية واالت�صاالت
عن بعد وما �إلى ذلك.
حيث �أكدت العديد من الدرا�سات �أن
حتقيق التنمية االقت�صادية امل�ستدامة
ي�ستلزم توفري خدمات بنية حتتية متكاملة
ت�شمل الطرق ،املوانئ ،ال�سكك احلديدية،
م�رشوعات الكهرباء واملياه ،ال�رصف
ال�صحي ،والغاز .وتوفري هذه التجهيزات
يعد �أمراً �رضوري ًا لإيجاد بيئة ا�ستثمارية
حمفزة لإقامة م�رشوعات تنموية ت�سهم
يف زيادة الناجت املحلي الإجمايل وت�ؤدي
�إلى حت�سني الظروف املعي�شية للمواطن من
خالل توفري اخلدمات املادية واالجتماعية
وتوفري فر�ص العمل للمواطن.
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في ضيافة
حوار /وداد يوســـف
لمن تنتمي أماني الخياط
إعالميًا؟
�أنا بنت التلفزيون امل�رصي ،بنت
احتاد الإذاعة والتلفزيون يف ما�سبريو،
وهذا يكفيني �رشف ًا لأن ُ�سقيت من مهارات
العمل الإعالمي بهذا ال�رصح املقتدر،
حظينا بفر�صة التعلم والتدريب ال�صوتي
املميزة وكيفية كتابة اخلرب وغريها من
املهارات الإعالمية ،نعم كنا حمظوظني
و�إن مل ن�شعر بقيمة ما منلك �أو ما ح�صلنا
عليه وباملجان وكانت حكوماتنا َمن
تكلف بكل �شيء دون �أي مقابل ،كما �أنني
حمظوظة لأين بنت قناة النيل للأخبار
وهي يف عز جمدها ،وهي التي منحتني
الكثري من الفر�ص لتطوير مهاراتي
كعملي على التحليل واملتابعة ،ومنه
خرجت ك�أول مرا�سلة �صحافية من خارج
الأرا�ضي املحتلة لأعمل ب�أر�ض ال�رصاع
كغزة وال�ضفة الغربية ومناطق املواجهات
ال�ساخنة.

مدارات �أفقها الثقايف ال تعرف التقيد بحدود �أو الكفاف ،فرتاها تهفو لكل �أنواع املعرفة وتلتقط
�شهبها لترثي بها خزينها املعريف ،وتراها متعط�شة لكل جديد معلوماتي لتغني بها معجمها
اللغوي و�أر�شيفها الوجداين ،لت�ستعري منهما ما تراه منا�سبا وهي ت�سرت�سل بتحليالتها وتعليقاتها
ال�شائقة والذكية ملا يدور على �أر�ض الواقع امل�رصي عندما تطل على جمهورها من على �شا�شة
قناة ()ON TVالف�ضائية عرب برناجمها ال�صباحي (�صباح  ،)ON TVفت�ضفي عليها مل�سة
مو�ضوعية ذات نكهة خا�صة ال ميكن �أن تعك�س �إال �شخ�صية الإعالمية امل�رصية (�أماين اخلياط) التي
حلت �ضيفة على ال�شارقة وعلى مرامي من خالل احلوار التايل.
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وما ميزة البرنامج الصباحي
عن الليلي؟
من املتعارف عليه �أن معظم فعاليات
النا�س تكون ليال وعليه ت�شح الفرتة
ال�صباحية من الأخبار التي �سنقوم
بتغطيتها ،وهذا ما حد من توقع الكثريين
مل�ستويات النجاح املمكن حتقيقها،
ولكننا واحلمد هلل ك�سبنا التحدي وعاك�سنا
التوقعات لأنه يف حالة م�رص اليوم
فالنهار فيه �أهم من الليل ،وبهذا نكون
�أول القاطفني لثمار الأحداث �إ�ضافة لذلك،
وبدون غرور ،ما ت�ضفيه �شخ�صيتي امليالة
للتحليل عن فهم ووعي للأحداث.

مداخلة الشيخ
سلطان كانت
مفاجأة مبهجة
لي.

ولكنك اآلن تعملين في
تلفزيون القطاع الخاص؟
هذا �صحيح ولتلفزيون القطاع اخلا�ص
ميزاته الكثرية ،فالعمل مبجموعات
�صغرية مينح فر�صة �أكرب للعمل واملمار�سة
وبرتكيز �أكرب ،لأنه ال يتقيد مبنطق الوظيفة
وروتينها وهذا ما �ساعد على ت�سخري
ا�ستثمار الدولة بابنتها (�أماين اخلياط)
بالقطاع اخلا�ص ،و�أخريا كان اال�ستقرار
بقناة ( )ON TVوباتت هي العنوان
البارز ل�شخ�صيتي ك(�أماين اخلياط)� ،إذ �أنا
امل�س�ؤولة عن �إدارة و�إعداد الثالث �ساعات
التي �أق�ضيها على الهواء من خالل �شا�شتها،
وتتميز هذه القناة ب�أنها منحازة لفكرة
(الدولة امل�رصية) وبالتايل كل منا ي�شرتك
بثقافته بجزء منها ،وكما يالحظ ف�إننا
جنحنا بتحويلنا الربنامج ال�صباحي من
جمرد متابعة �إخبارية لربنامج حتليلي.
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وكيف وصلت هذا المستوى
من النضج الثقافي؟
ا�ستنادا �إلى الكثري من املقومات
�أولها �أن درا�ستي هي حم�صلة للأدب
الإنكليزي وال�سيا�سة الدولية والنقد الفني،
فقد عملت مطوال بال�صحافة املكتوبة
�إ�ضافة �إلى اخلربة املطولة بالعمل العام
وعملي مع عدة جمموعات و�أحزاب ،و�أنا
مت�شبعة ومتطبعة بالثقافة وال�شخ�صية
امل�رصية ،لذلك جزء كبري من �شخ�صيتي
يحب الب�سطاء والتعامل معهم ،فقد يكون
ما �أ�سمعه من خالل حمادثتي للمثقفني
مفتقر ملا هو جديد �أو املثري للده�شة ،لكن
حمادثة النا�س الب�سطاء قد تنقلنا فج�أة
لزاوية خافية عن �إدراكنا او كنا جنهل
وجودها ،ولهم الف�ضل يف تعليمي مهارة
التب�سيط اللغوي ،كيفية التوا�صل معهم وما
هي احلدود املقبولة لديهم.
وهل هذه الحدود تختلف
باختالف فئات الناس؟
هناك يف الإعالم امل�رصي من وقع يف
فخ املبالغات يف التجاوز اللفظي وغريها،
ونحن قد خربنا ثقافتنا العربية وتقاليدها
كاحرتام الكبري واملحاولة بتفهم ال�صغري،
ولكني وكما �أ�سلفت تعلمت من ه�ؤالء
الب�سطاء كيفية التوا�صل معهم وهذا ما
التحيز والتمييز ،وهذا
�أ�سعى لتطبيقه دون ّ
متيزي.وخالل فرتة غيابي عن
ما �أعطاين ّ
التلفزيون ب�سبب مر�ض والدتي عرفت
ب�أن املواطن العربي �أ�صبح رقم ًا مهم ًا
يف املعادلة و�أولها املعادلة ال�سيا�سية،
فاحلاكم العادل يكون مبجال من قبل
مواطنيه والعك�س �صحيح ،من هنا نتلم�س
حقيقة ال�شعوب التي باتت تواقة لإعادة
زمن"الأخالق والقيم العربية"و�إبطال
ع�رص النموذج الأوربي والأمريكي ،وهذا
ما ميزنا و�سيميزنا كعرب مهما ا�ستهوانا
الثوب الغربي.
هل يحضرك مثال عن هذا
الحاكم العادل؟
كل قراءاتي للواقع تبني للجميع
ولي�س يل فقط �أن �صاحب ال�سمو حاكم
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ومضات
تعلمت من
البسطاء مهارات
التواصل اللغوي.

خصوصية
التعاطي مع الطفل
علينا �أن نثمن �أنه من الأهمية مبكان �أن الق�ص�ص التي نرويها للأطفال
يف املقام الأول ينبغي تكيفها �أكرث لتعزيز املثالية والف�ضيلة...

ال�شارقة ال�شيخ الدكتور �سلطان القا�سمي
هو خري مثال للحاكم العادل املفعم
بالإن�سانية ،قبل فرتة ق�صرية وكنت على
الهواء والكل حزين ب�سماع �أخبار جنودنا
الذين اغتالتهم يد الغدر ،و�إذا برئي�سة
الكونرتول تهم�س يل؛"معك مداخلة من
�سمو حاكم ال�شارقة الدكتور �سلطان
القا�سمي" ،كانت املداخلة مفاج�أة مبهجة
يل ،فقد ات�صل بالربنامج ليعلن عن مكرمته
ال�سخية لعوائل ال�شهداء ولرغبته ببناء
م�سجد على ا�سم كل منهم ،وامل�ؤمل �أنهم
كانوا قد �أنهوا خدمتهم الع�سكرية وعادوا
لعوائلهم ليبداوا حياتهم املدنية ،ف�شكرته
كثريا على مكرمته ال�سخية ،وعاد �سموه
و�أعرب عن حبه مل�رص مبداخلة ثانية وب�أنه
قد تعلم مب�رص وينتمي للثقافة امل�رصية
ويحفظ الكثري من الأماكن فيها ،ويكفينا
فخراً باختيار هذا احلاكم برناجمنا
ليتحدث من خالله لل�شعب امل�رصي الذي
يكن له كل احلب.
هل توقعت المزيد من
المداخالت المماثلة تفاعال
مع تزايد االضطرابات؟
نعم وكان ل�سموه فعال جتاوب �رسيع مع
ما يحدث مب�رص ،فعند قيام بع�ض الطلبة
املخربني ب�أعمال �شغب بكلية الهند�سة
وحرقهم ملبنى �أثري فيها ،ف�أج�أنا �سمو
حاكم ال�شارقة مبداخلة على الهواء ليعلن
ا�ستعداده لرتميم كلية الهند�سة بجامعة
القاهرة ومن ماله اخلا�ص ،ف�شكرته كثريا

ويومها حادثتني �سمو ال�شيخة جواهر ،وما
�أنبلها ،وعرفت ب�أنهما يتابعان برناجمي
و�أكد يل ب�أين من الإعالميات القالئل ممن
كان لهن دور يف يوم( ،)30/6وقد �أكد
يومها وردا على ندائي عن حاجة م�رص
للمدار�س وامل�ست�شفيات ،ب�أنه �سي�ساهم يف
تطوير عدد من الع�شوائيات ولكنه يحب �أن
يبقي ذلك بالكتمان� ،ألي�س هذا هو املثال
الأف�ضل للحاكم العادل واملحب للخري؟
ت�أكدي �أن جميع ال�شعب امل�رصي يحفظ
لهذا احلاكم جميله ويدعو له دائما باخلري.
وكيف كان شعورك بتلك
المداخالت غير المتوقعة؟
ت�أكدي مهما بلغت جزالتي اللغوية
�إال �أين �س�أعجز عن ت�سخريها للإعراب عن
عظيم �شكري لهذه القامة بل لهذه العائلة
الكرمية ،لي�س هذا فقط بل �أنهم �شملوين
�شخ�صيا بكرمهم يوم جاء ا�سمي باملرتبة
الثالثة بقائمة الإخوان لالغتياالت بعد
عزل الرئي�س (حممد مر�سي) ،ولوال جناح
ال�شعب امل�رصي يوم  6/ 30لكانوا قب�ضوا
علي ،ويوم �إعالن املعلومة حدثني �سمو
ّ
حاكم ال�شارقة وحرمه امل�صون ليبلغوين
ب�أن العائلة ب�أجمعها توا�صل الدعاء يل كي
يحفظني اهلل من كل �رش ،كما �أنهم عر�ضوا
علي �إمكانية توفري احلماية ال�شخ�صية يل
لو ا�ستلزم الأمر ،ف�شكرتهم كذلك و�أبلغتهم
ب�أن دعاءهم هذا يكفيني ،فال ي�سعني �إال �أن
�أقول�":شكرا �شكرا �شكرا لكم �أيها الأكارم".

�أفالطون

عائشة مصبح العاجل

الطفل منظومة �آنية الت�شكل؛ ذلك �أن لديه قدرات فائقة يف التعاطي
مع املحيط والإندماج فيه ،ولأن ثقافة الطفل حتتل �أهمية كربى يف تكوين �شخ�صيته بكل جوانبها
املعرفية واالجتماعية وال�سلوكية والعاطفية واجلمالية ،وحتدث �أثراً بليغ ًا يف م�ستقبل حياة الن�شء
ومدى جناحهم يف توا�صلهم مع العوامل املحيطة بهم الواقيعة واالفرتا�ضية ،ناهيك عن العالقات
اخلا�صة بني الطفل وما يقر�أ وما يكتب وما ير�سم ،وما ي�سمع من مو�سيقى �أو �أ�صوات.
لذلك يعترب الطفل �أحد �أهم ركائز قطاع التنمية يف ثقافة الطفل لأن كل جهد يبذل �أو مال ينفق يف
�سبيل رفع م�ستوى ثقافة الطفل هو من �أهم �صور اال�ستثمار و�أكرثها نفع ًا يف �أي جمتمع يعي �أهمية
ر�ص املداميك يف �سوية البناء وتطوره.
ّ
هناك �سل�سلة من التحديات التي تواجه ثقافة الأطفال يف عاملنا العربي ،كوننا ن�سبح و�إياهم يف
عامل متبدل ومتجدد ومنفتح ومتدفق املعلومات واملعارف ب�شكل كبري وي�صعب ال�سيطرة والقب�ض على
حالة الزمان واملكان واملعلومة خا�صة تلك ال�سائرة نحو االفرتا�ض والعاملية ،ومثل هذه التحديات
تفر�ض على املهتمني بثقافة الطفل �سواء �أكانت م�ؤ�س�سات �أم �أفراداً �أم جماعات منظمة �أو غري ذلك،
�رضورة ا�ستحداث مناذج جديده يف �صياغة هذه الثقافة للطفل ،تعتمد على �إحداث تغريات فعلية لبناء
ثقافة جديدة ،ت�سهم يف االرتقاء بواقع الطفولة العربية ،وتهتم ب�إ�رشاك الأطفال يف التخطيط مل�ستقبلهم،
وت�شجعهم على الإبداع واالبتكار ،والإ�ستفادة من اخلربات العاملية نحو االنفتاح ال التقليد ،كما ن�شهده
يف برامج تلفزيونية و�إذاعية وجمالت الأطفال �أو كتبهم؛ نحن نبحث عن منوذج ي�شبه الطفل العربي
ليت�سنى له �أن يكون هو نف�سه ال �شبيه ًا لغربي �أو �أجنبي من عامل �آخر ،ذلك �أن التالقي ال يعني التطابق
والتماثل ،وال ميكن له التطابق ب�أي �شكل من الأ�شكال ،لأن ك ًال منهم يحمل هوية و�أ�صو ًال وامتداداً فكري ًا
وح�ضاري ًا وثقافي ًا وعرقياً ،ويف عاملنا العربي نحر�ص على �أن نبقي الهوية العربية يف من�أى عن
امل�سا�س؛ �إال �أن هذه املعاجلة حتتاج لكثري من الوقفات.
واملطالبة بتجديد ثقافة الطفل العربي ال تعني هدم الأ�س�س التي تقوم عليها هذه الثقافة من االلتزام
بتعاليم ديننا احلنيف وتقاليدنا العربية الأ�صيلة ،ت�أ�صي ًال لهويتنا وت�أكيداً على متيزنا ،بل تعني جتديد
الو�سائل التي تدعم هذه الأ�س�س وتعززها ومتكن الطفل العربي يف الوقت نف�سه من التفاعل مع ع�رصه
ومتطلباته� ،أي ع�رصنة ثقافة الطفل العربي.
خا�ص ًة �أن اخللل الثقايف يف �أدب الطفل العربي وثقافته ال يرجع لعدم وجود مقايي�س لأدب الطفل
وثقافته ب�شكل عام بل يف جمودها ومنطيتها وعدم جاذبيتها مقارنة باملنتج الغربي ،و�رضورة �إعادة
�صياغة �أطرها من قبل املخت�صني بالرجوع ل�سياقات الت�شكل واختالف البيئات والثقافات.
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ك��ي��ف ع��رف��ت ع��ن الالجئين
السوريين؟

السيدة الكندية

برنـــدا روجـــرز

باإلبرة والخيط...أساعد الالجئين!
حوار :إسراء البدر
الإن�سانية لي�س لها حدود وت�شمل بقاع العامل املختلفة ،و�إال ما الذي يدفع ال�سيدة الكندية برندا روجرز �إلى العمل
على التطوع مع بع�ض ال�سيدات يف املجتمع الكندي على عمل بع�ض املنتجات من اخلياطة �أو احلياكة �أو التطريز
وبيعها يف منا�سبات خريية وتخ�صي�ص ريعها لأجل م�ساعدة الأطفال الالجئني ال�سوريني يف الدول املجاورة
ل�سورية ،وال�سيدة روجرز �سبق لها �أي�ضا �أن قامت بالتطوع يف م�ؤ�س�سة وادي بيفر فايل الكندية لأجل م�ساعدة عائلة
تكتف بذلك بل هي تنتهز �أي منا�سبة للتعريف بالواقع امل�أ�ساوي للأطفال
عراقية جل�أت من �سورية �إلى كندا ،ومل
ِ
ال�سوريني الالجئني ومدى معاناتهم والت�أكيد على �أهمية م�شاركتهم معاناتهم والتربع لهم حتى لو ب�أب�سط املبالغ
فهي للمتربع قد ال ت�ساوي �شيئ ًا ولكن للمتربع له رمبا ت�ؤدي �إلى �إنقاذ حياته ،هذه االلتفاتات االن�سانية من هذه
املواطنة الكندية دفعتنا �إلى �إجراء هذا احلوار اخلا�ص معها ملجلة مرامي.
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ما أهم األعمال والمساعدات
ال��ت��ي ت��ق��وم��ي��ن بتقديمها
لالجئين السوريين؟

�أنا �أقدم بع�ض الأعمال من البيت مل�ساعدة
الالجئني ال�سوريني يف دول اجلوار ال�سوري
حيث �أقوم بخياطة بع�ض املالب�س و�أقوم
باالتفاق مع بع�ض امل�ؤ�س�سات املحلية
لبيع هذه املالب�س بق�صد م�ساعدة الالجئني
ف�أعطي املبلغ الذي �أجمعه �إلى بنك الطعام
الكندي الذي خ�ص�ص برناجما مل�ساعدة
الالجئني ال�سوريني يف دول اجلوار ال�سوري
وذلك ب�إر�سال بع�ض الأطعمة واملالب�س
لهم وم�ستلزمات �صحية وطبية.
أن��ت إنسانة غربية وسورية
بعيدة عنك فلماذا تقومين
بهذا العمل لمساعدة أناس ال
تعرفينهم؟

ه��ؤالء النا�س حمتاجون حتى لو مل نكن
�دي الوقت
نعرفهم و�أن��ا متقاعدة الآن ول� ّ
و�أريد �أن �أ�ساعد الإن�سانية حتى لو ب�شيء
ب�سيط ولهذا فكرت بطريقة �أن يعود يل
فيها عائد م���ادي ،وك��ان��ت ه��ذه الفكرة
جلمع بع�ض االعمال الب�سيطة مل�ساعدة
الالجئني ال�سوريني و�أن �أي �إن�سان �سوري
الجئ يحتاج هذه امل�ساعدة ،عندما �أ�شاهد
الأخبار والتقارير التي تعر�ضها القنوات
عن معاناة ه�ؤالء النا�س �أو اقر�أ عنها من
خالل ال�صحف� ،أرى �أنهم يعانون كثرياً
وهم ب�رش مثلنا من حقهم �أن يعي�شوا حياة
كرمية �آم��ن��ة ب�سالم ب��دون عنف وب��دون
ح��روب و�أن تكون لهم بيوتهم وحياتهم
الطبيعة ويكون لهم �أوالد وعمل يعي�شون
منه ولكن ب�سبب تلك الأح��داث والق�صف
والقتل يعاين ه�ؤالء النا�س وي�ضطرون لرتك
كل �شيء والنزوح �إلى �أماكن �آمنة حتى لو
مل تتوافر يف تلك الأماكن �أي م�ستلزمات
احلياة ،ولهذا �أرى من الناحية الإن�سانية
البد من م�ساعدتهم مبا يعينهم على العي�ش
ب�سالم وتقدمي بع�ض م�ستلزمات احلياة لهم
لكي يبد�ؤوا حياة جديدة وي�ستمران فيها.

�أن��ا علمت من خالل الإع�لام وخا�صة �أن
الكثري من القنوات تعر�ض تقارير و�أخباراً
لنزوح الكثري من ال�سوريني �إل��ى االردن
ودول �أخرى وهذه التقارير ت�رشح معاناة
ه�ؤالء النا�س وكيف �أن بع�ضهم يعي�ش يف
العراء �أو يف اخليام ،كما �أن يل �صديقة
ع��ا���ش��ت جت��رب��ة ال��ل��ج��وء و�أخ�برت��ن��ي كل
التفا�صيل.
م��ت��ى ب���دأت ب��ه��ذا ال��م��ش��روع
وأين؟

ب��د�أت هذا العمل يف �شهر �إبريل من عام
 2013عندما �أخربتني �صديقتي ب�أنها
تريد �أن جت��ري تعديالت على بنطالها
وهذا يكلف كثرياً �إذا طلبت من �أحد حمالت
اخلياطة ذلك ،عند ذلك فكرت ب�أنني ميكن
�أن �أقوم بهذا العمل و�أجمع منه بع�ض املال
و�أق��دم��ه للمحتاجني ،وهكذا ب��د�أت فكرة
امل�رشوع.
أي من المؤسسات الكندية
تتعاملين معها والتي تدعم
الالجئين السوريين؟

تعاملت مع �ست م�ؤ�س�سات خمتلفة تدعم
امل�شاريع الإن�سانية يف العامل بع�ضها
ت�ساعد الأط��ف��ال يف �إفريقيا ولكني يف
الفرتة االخرية بد�أ عملي يركز على م�ساعدة
الالجئني ال�سوريني منها م�ؤ�س�سة �سفينة
الرحمة وم�ؤ�س�سة م�ساعدة �أطفال افريقيا
�إ�ضافة �إلى بنك الطعام الكندي مل�ساعدة
املحتاجني للطعام.
ه��ل تعرفين بالضبط أهم
االحتياجات اإلنسانية التي
يحتاجها الالجئون السوريون؟

�أن��ا �أت�صور �أن��ه��م يحتاجون الكثري من
امل�ساعدات ،ولكن م�ؤ�س�سة بنك الطعام
الكندي وهي واحدة من �أف�ضل امل�ؤ�س�سات
الإن�سانية والتي �أثق بها ،وعندما �أعطيتهم
املبلغ ال��ذي جمعته �أك���دوا يل �أن��ه �سيتم
�إي�صاله على �شكل م�ساعدات من �أطعمة
ومالب�س و�أدوية �أو رمبا توفري م�سكن لهم
�أو نقلهم �إلى جهات �آمنة وكل الأ�شياء التي

يحتاجها الالجئون ال�سوريون و�أن��ا �أثق
بهذه امل�ؤ�س�سة الكندية العريقة.
كيف تشعرين وأنت تساعدين
أن���اس���ًا م���ن م��خ��ت��ل��ف ب��ل��دان
العالم؟

�أ�شعر ب�سعادة مميزة خا�صة عندما �أفكر
�أين �ساعدت ه�ؤالء الالجئني يف �أن يبد�ؤوا
بداية جديدة متكنهم من ن�سيان معاناتهم
بع�ض ال�شيء ،و�إنها ل�سعادة كبرية ي�شعر
بها الإن�سان عندما يقدم م�ساعدة �صغرية
يف نظره لكنها كبرية يف نظر من ت�صل
�إليهم.
أخيرا ما الرسالة التي تريدين
أن ترسليها إل��ى العالم من
خالل مجلتنا "مرامي"؟

يجب �أن نبحث مع �أنف�سنا ما هي املوارد
وامل�����ص��ادر حتى ل��و كانت ب�سيطة التي
ميكن �أن ن�ساعد بها غرينا ،مثال عندما
يتقاعد ال�شخ�ص من عمله يجد �أن لديه
الكثري من الوقت ويجب �أن ي�ستغله باملفيد
لي�س لنف�سه فقط و�إمنا م�ساعدة الآخرين
املحتاجني لأي م�ساعدة ،وكل �إن�سان لديه
موهبة يف جانب معني ميكنه من خاللها
�أن يجمع ما ًال للأعمال اخلريية ،و�أنا �أعرف
�أن املال الذي ميكن �أن يجمعه من عمله
وح��ده قليل ولكن ميكن �أن يتعاون مع
�أ�صدقاء له و�أن يكون جمموعة �أو جماميع
حتى لو �صغرية ت�شرتك فيما بينها على
تقدمي م�ساعدة �إن�سانية للآخرين وعندما
جتتمع مواهب خمتلفة لأنا�س خمتلفني
فهو �شيء عظيم ي�ساعد على تقدمي عمل
مميز وعلى جانب اخر اقول البد للحروب
والنزاعات �أن تقف �ضد الأبرياء ،احلروب
هي لي�ست حلو ًال و�إمنا هي بداية مل�شاكل
�أك�بر و�إذا ا�ستمرت احل��روب والقتل فلن
يكون ذلك حال لأي �أزم��ة �أو م�شكلة ،وما
ذنب النا�س تعاين هذه املعاناة البد للعامل
�أن يعي �أن احلروب هي �أكرب املخاطر على
الب�رشية والبد من �إيقافها لكي تقف معها
معاناة النا�س والأطفال والبد لل�سالم �أن
يعم وي�سود يف العامل ،والبد من البحث عن
ّ
حلول �آمنة بعيدة عن العنف والقتال.
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• كيف كانت البداية بدخولكم
عالم السياحة مهنيا؟

تزامنت عودتي من رحلتي الدرا�سية
بالواليات املتدة يف عام ( )1990مع
ت�أ�سي�س �أول مركز ترويجي لل�سياحة
والتجارة بدبي ،فان�ضممت للعمل به وهو
اليوم قائم با�سم (دائرة ال�سياحة والت�سويق
التجاري بدبي) ،وبهذا متكنت من مواكبة
حركة الن�شاط ال�سياحي بدبي والذي كان
ببداية نه�ضته ،وكانت ال�سياحة يومها
متوا�ضعة امل�ستوى حيث كان عدد نزالء
الفنادق ال يتجاوز اخلم�سمائة �ألف نزيل،
وعدد الفنادق مل يكن يزيد عن اخلم�سة
وع�رشين فندق ًا �أو �أكرث بقليل ،وهكذا وعلى
مدى ع�رشين عام ًا املا�ضية كنت على
متا�س مع التطور املت�سارع وامللحوظ
باحلركة ال�سياحة لهذه الإمارة وللإمارات
عموماً.
• وكيف خبرتم اإلدارة بالمجال
السياحي؟

ت�شكلت خربتي بالإدارة يف املجال
ال�سياحي بعد معاي�شة احلركة التطورية
لهذا القطاع فعليا ،وكانت �أولى م�شاركاتي
يف املعر�ض ال�سياحي يف الكويت عام
( )1992الذي ا�ستمر لع�رشة �أيام ،وقد
تدرجت بالعمل الإداري بدءاً من �إدارة
الوفود والرتويج املحلي ثم �إدراة مكاتب
الرتويج اخلارجي ،وبعد نيلي قدراً من
اخلربة الرتاكمية على مدى ع�رشين عاما،
كلفت ب�إ�شغال من�صب املدير العام للمجل�س
الوطني لل�سياحة والآثار منتقال من العمل
بالإمارة �إلى م�ستوى الدولة.
• بماذا تقرن بداية هذه
النهضة السياحية للدولة
عموما ولدبي تحديدا؟

�أقرنها بالر�ؤية احلكيمة للقيادة
واملتمثلة بت�صورات �شيوخها الأكارم
البعيدة املدى ،فمثال بالن�سبة لدبي
تناغمت النظرة التحليلية لرجال الأعمال

و�أع�ضاء (غرفة جتارة و�صناعة دبي)
مع ر�ؤية حاكمها �آنذاك ال�شيخ مكتوم بن
را�شد وويل عهده �سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد ،ه�ؤالء الذي خمنوا �أهمية ال�سياحة
و�إمكانية قيامها بدور فاعل بتلبية
احتياجات مدينة دبي واملنطقة ،فرفعوا
مقرتحا بهذا اخل�صو�ص لقيادة الإمارة
وبناء عليه قرر ويل عهدها �سمو ال�شيخ
(حممد بن را�شد) ت�أ�سي�س جمل�س الرتويج
ال�سياحي والتجاري لدبي ،وكنت حمظوظا
�إذ ت�رشفت لأكون �ضمن العوامل امل�ساعدة
القائمة بامل�ضي بهذا التوجه ،وكانت
البداية بانطالق املهرجانات واملناف�سات
الريا�ضية ك�سباقات القوارب وغريها من
الن�شاطات املروجة لل�سياحة ،ف�أ�صبحت
نهاراتنا مدخرة مبختلف الفعاليات
املوجهة للنهو�ض بالقطاع ال�سياحي
والتي باتت الأرقام والإح�صائيات خري
دليل على �أنها كانت الر�ؤية الأف�ضل،
كارتفاع �أعداد ال�سائحني يف الدولة �إلى

اإلمــارات...
الوجهة السياحية األهم...
المدير العام للمجلس الوطني للسياحة واآلثار

محمد خميس المهيري
حوار /وداد يوســـف
مل نزل نذكر جميعا اللحظات احلا�سمة التي عا�شها كل من يعي�ش على �أر�ض دولة
العامرة بل العرب كافة ،يوم التناف�س عامليا على موقع �إقامة (�إك�سبو ،) 2020ويالها من
الإمارات
حلظة م�ؤثرة تلك التي نطق بها احلكام ا�سم (دبي) كونها هي املدينة الفائزة بهذه املناف�سة ،ومل يكن هذا
الفوز وليد الفراغ بل ح�صيلة جهود جبارة حكيمة وعلى مدى �سنني عديدة بكافة القطاعات وعلى ر�أ�سها
ال�سياحة ،مما �أهل مدينة دبي ودولة الإمارات لأن تنتخب عامليا على �أنها املكان الأف�ضل والأن�سب لهذا
احلدث العاملي املميز ،ورمبا يكون هذا �أول حوار جتريه مرامي بهذا ال�سياق مع �ضيفها املميز ب�إدارته
للن�شاطات ال�سياحية وعلى مدى ع�رشين عاما ،معايل ال�سيد (حممد خمي�س املهريي) املدير العام للمجل�س
الوطني لل�سياحة والآثار وقد كان معه احلوار التايل.
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اإلمارات تمثل
الوجهة السياحية
البديلة للكثير
من المناطق التي
تعرضت ألزمات.
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مرايا الكالم
تشكلت خبرتي باإلدارة
في المجال السياحي
بعد معايشة الحركة
التطورية للقطاع.

"مدن للروح وأخرى لغيرها"
للجانب االجتماعي دور ال يقل
عن أهمية الجانب الحكومي
إلنجاح الخطط السياحية
للبالد.

�ستة ع�رش مليون �سائح و�أكرث من
خم�سة وثمانني �ألف غرفة فندقية.
• كيف تفسر هذا
االستقطاب السياحي
المتزايد بدولة اإلمارت؟
�أوال وبف�ضل اهلل وما منه على دولتنا
احلبيبة من عامل مهم لال�ستقطاب ال�سياحي
وهو الأمان� ،إلى درجة باتت الإمارات
متثل الوجهة ال�سياحية البديلة للكثري من
املناطق التي كانت معروفة كدول �رشقي
�آ�سيا ن�شطة �سياحيا ومن ثم اكتنفتها
بع�ض الأزمات ،فمثال عند حدوث �أحداث
احلادي ع�رش من �سبتمرب عام ( )2001مل
تتوقف م�شاركات الدولة ال�سياحية ،وبناء
على توجيه قادتها احلكماء فكانت حتديدا
دبي حتقق قفزات ملحوظة بهذا املجال،
وحتى تاريخ ت�أ�سي�س املجل�س الرتويجي
لل�سياحة والتجارة بدبي كان بوقت حدوث
الأزمة اخلليجية بغزو دولة الكويت ،ذلك
لأن الر�ؤية البعيدة بتحليل الواقع كانت
ترتفع عن كل املجريات الآنية.
• بعد أن أصبح ما حققته
دبي سياحيا تجربة رائدة،
هل في النية تسويقها
أكاديميا؟
مما ال �شك فيه �أن ال�سياحة تخ�ضع
لكل املقومات العلمية وقوانينها ،فنجاح
ال�سياحة يعتمد على مدى �إمكانية توظيف

78

التو�صيات النظرية بهذا اخل�صو�ص �إلى
واقع عملي مدرو�س وخا�ضع لأعلى
املهارات التدريبية ،وهذا ما هو مطبق
عامليا .فالوجهات ال�سياحية بالعامل
تدار حاليا من قبل ما ي�سمى ب(�إدارة
املقا�صد ال�سياحية) وهذا هو حمور
تخ�ص�صي الدرا�سي ،لأين كنت قد ح�صلت
على �شهادة املاج�ستري بتخ�ص�ص �إدارة
البلدان �سياحيا) ،فنجاح الن�شاط ال�سياحي
يتوقف على عدة عوامل منها البيئة ومدى
االهتمام بها وكيفية العمل لتوفري مقومات
ال�سياحة امل�ستدامة بالتن�سيق والتعاون مع
القيادة ال�سيا�سية.
• ماذا في جعبتكم
لمواكبة الحدث التاريخي
بفوز دبي باستضافة
إكسبو ()2020؟
كانت فر�صة طيبة بنيل �رشف
ا�ست�ضافة هذا احلدث املهم وبالت�أكيد
�سيكون له ت�أثري �إعالمي عاملي كبري
ول�سنوات عدة لدى �أكرث من مائة و�أربعني
دولة ،ولن تقت�رص فائدة هذا احلدث على
دبي فقط بل �سيعم الدول �أجمع و�س ُيعرف
مبكانة دولة الإمارات وما حققته من
تقدم يف كافة امل�ستويات ،ذلك ب�سبب
التواجد الإعالمي املكثف واملتقدم ومن
كافة دول العامل والتي �س�سرتافق وفود
الدول امل�شاركة ،فهذا بحد ذاته �سيكون
ترويج ًا �سياحي ًا جماني ًا �سنحظى به على

هام�ش تنفيذ �إك�سبو .2020وقد عودتنا
حكومة دبي على جاهزيتها الق�صوى لأي
حدث تقدم على تبنيه وتنفيذه ،وعليه
فاال�ستعدادات اجلارية ال�ستقبال هذا
احلدث �ستفوق كل ما �سبق واملفاج�آت
كثرية لعك�س مدى قدرة الدولة على مثل
هكذا تظاهرة ح�ضارية ،و�ستوظف كافة
الإمكانات وبجميع القطاعات خلدمة هذا
احلدث و�سيكون لذلك عوائد اقت�صادية على
كافة البالد.
• ما مدى أهمية تعاون
المجتمع بإنجاح الخطط
السياحية؟
للجانب االجتماعي دور ال يقل عن
�أهمية اجلانب احلكومي لإجناح اخلطط
ال�سياحية للبالد ،وال�شعب الإماراتي يتمتع
مبيزة ال�شعب امل�ضياف الودود واملنفتح
على الثقافات الأخرى ،وهذا ما نالحظه
يف تعاي�شه احل�ضاري واملتميز مع ع�رشات
الثقافات ومنذ مئات ال�سنني ،وكما هو
معروف ب�أن الإمارات هو بلد جتاري وعليه
فاحلركة التجارية ت�سهم با�ستقطاب رجال
الأعمال من كافة �أنحاء العامل ،وبالتايل
االحتكاك مبختلف الثقافات واكت�سابه
خربة طويلة للتعامل مع الزوار الأجانب
لل�سياحة �أو اال�ستثمار ،ويبقى �أن ن�ؤكد �أن
امل�س�ؤولية م�شرتكة بني ال�شعب واحلكومة
للتمكن من جعل ال�سياحة م�ستدامة يف
البالد.

ما الذي تبعثه فينا املدن اجلديدة عنا� ،أي �ضجيج و�أي �ضوء �ساطع
يبعث بك�شافات �ضوئه ال�ساطع على خمتبئات ال معهودة يف عميق حيواتنا.
للكثريين القادمني من مدن وادعة ،ت�أتي التجربة على ر�صيد الدفء
القليل الباقي يف ال�رشايني .ترى �أية قوة و�أي فائ�ض روح وطاقة ذلك الذي ينبعث �صارخا عرب �أو�صالنا؟
وليمتد �ضوء النهار امل�ستفز وكهربائه القوية ملخابئنا العميقة كلها دفعة واحدة ليفاجئنا بامل�سترت
من ذواتنا تلك الباحثة �أبدا عن ال�سكينة ،يف رحلة حترر �أ�سطورية من عقال �سطوتنا.
ب�رش هائلون يجوبون طرقاتها ليل نهار� .إذ لي�س لقوانني الطبيعة �أو اجلغرافيا �أية عالقة بقوة
احلياة يف �رشايني وجدانها� .صخب و�ضجيج و�رصاخ العربات وال�سيارات قبل املارة ،ت�صبح اخللفية
ال�صوتية الدائمة للم�شهد.

ريم جمال عبيدات

لها �رشعتها وقوانينها اجلائرة التي يتقاتل فيها الب�رش حتى على تفا�صيل ظلمها .ع�شاق و�أحبة،
�أزواج ،و�أ�صدقاء..متخا�صمون ،متحابون ،متقاتلون على توافه الق�ضايا واملكا�سب واملخا�رسعلى
ظاللها� ..أطفال ال عالقة بنظريات الطفولة بهم  ،فال �ساعات للمدر�سة او اللعب او الطعام او حتى للنوم،
�إذا ما كان لهم من نوم �أ�صال ..طفولة منتهكة �ضمن هذا الطيف ال�صاخب للحياة.
�أي ت�ضاري�س روحية ونف�سية ومادية تلك التي تتقا�سمها مثل هذه الأمكنة الغريبة عن الفطرة،
القاتلة للرباءة،املثرية لكل بواطن التجربة و�سواكنها وحتى كهوفها العميقة ،يف الآن ذاته.
ت�أتي على �آخر ذرات هدوء و�أية �أفكار ممكنة عن نعا�س لذيد �أو ت�أمل عميق ب�ضجيجها و�صخبها
املعنوي واملادي وان�شغالها الالحمدود بنهاراتها املتقدة باحلدث واجلاري .لكنها ما تلبث �أن تلون كل
حياتك مب�ساءاتها امل�ستنفرة متاما باحلياة وبالتجربة.
يف ثناياها وثنايا القدم يف �أحيائها وكلح اللون يف بنيانها ولون غبارها الذي ير�شح بقوة �آالف
الأح�صنة التي تعدو �إلى ما وراء �صوت الأمكنة والأزمنة معا.
نعود لها با�ستب�سال طفويل نادر ننب�ش عن عواملها ال�سحرية و�صور حياة �أ�سطورية مل نع�شها،
ومل تعد ممكنة ر�سمت لها الذاكرة �ألوان وهم طق�سي نادر بامتياز..يف توهج احلكايات والأ�ساطري التي
حتتفظ بها ذاكرتنا يتجمع قدم الكون ونحا�سيته و�صفرته .ويف خ�ضم احتفائنا بن�رص الذاكرة القادمة
من رحم تاريخ متخيل كامل .ويف خ�ضم الألق املنبعث من طاقاتها املدمرة للحياة بكل ما حتمله من
قدرة �إبداعية و�شيطانية معا..
�أهو �رصاعنا الأزيل نحن القادمني من �أرياف بعيدة خب�أت �أرواحنا و�ضمتنا �إليها مديدا فجعلتنا
نت�رشنق �ضد كل الأ�شياء الفاقعة .وجعلتنا �أ�رسى طم�أنينة عميقة ال عالقة لها بعوامل الظهور ..وحولتنا
يف رحلتنا الذاتية الأبدية �إلى كائنات منحازة لأرواح الأمكنة ومعانيها وم�ضامينها الالفتة يف
�إن�سانيتها الأعمق..

obeidatrj@yahoo.com
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من
قصص
ندوة ومعرض فوتوغرافي (قرطبة -غرناطة)
بالمنتـــــدى اإلســالمـــي فــــــي الشـــارقــــــة
نظم املنتدى الإ�سالمي �ضمن �أن�شطة ال�شارقة عا�صمة الثقافة الإ�سالمية ل�شهر مايو
املا�ضي و�ضمن �سل�سلة الأم�صار ذوات الآثار ندوة علمية بعنوان "العوا�صم املفقودة -غرناطة
وقرطبة� ،-صاحبها معر�ض فوتوغرايف متخ�ص�ص باملدينتني الإ�سالميتني العريقتني ،وجاء
هذا الن�شاط من �ضمن �أ�شنطة ااملنتدى �إحتفاء بتكرمي ال�شارقة عا�صمة للثقافة الإ�سالمية
عن العام احلايل ،وت�سليط ًا لل�ضوء على جهود الإمارة احلثيثة يف �إحياء الرتاث الإ�سالمي.
حت���دث ���س��ع��ادة �أم�ي�ن ع���ام املنتدى
الإ���س�لام��ي ع��ن ال��ن��دوة ق��ائ�لا ال�شارقة
عا�صمة الثقافة الإ�سالمية تعتني بالرتاث
العربي والإ�سالمي خا�صة وتكرم �أعالمه،
وه���ذه ال��ن��دوة وامل��ع��ر���ض ال��ف��وت��وغ��رايف
امل�صاحب �إمنا تعبري وا�ضح عن مدى ذلك
حيث ا�ست�ضاف املنتدى الإ�سالمي خاللها
�ضيوف ًا من املغرب العربي منهم �أ.د جعفر
الكن�سو�سي ال��ب��اح��ث واخل��ب�ير ب��ال�تراث
الأندل�سي ،و�أ.د نور الدين ال�صغري �أ�ستاذ
التاريخ-جامعة ال�شارقة-و �أ.د حممد
�آيت لعميم الكاتب والناقد و�أ�ستاذ التعليم
�أمل��اين ،و�أ�ضاف منذ بداية العام احلايل
واملنتدى ي�سري على وقف خطة براجمية
خا�صة مت �صياغتها بعناية تتوافق مع
تطلعات الإم���ارة ور�ؤى �صاحب ال�سمو
ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة يف
دف��ع عجلة التقدم احل�ضاري واالرت��ق��اء
باملنظومة الثقافية ب��الإم��ارة ،ل��ذا ف�إن
ح�ضارة العوا�صم الإ�سالمية العتيقة كانت
وال زالت جتذب �أنظار كثري من الباحثني
واملهتمني باحل�ضارة الإن�سانية ،و�إن
�إحياء من��وذج من تلك العوا�صم العلمية
املفقودة وت�صوير مدى ازدهار احل�ضارة
الإ�سالمية يف تلك العوا�صم من الأهمية
مب��ك��ان ،لتقريب وا�ستح�ضار املجاالت
العلمية والثقافية و�إب��راز املعامل الدينية
والتعليمية ،لرنتع يف التاريخ من باب
�أو�سع ،ونطلع على احل�ضارة الإ�سالمية
املزدهرة يف قرونها املف�ضلة ،عن املعر�ض
حتدث ب�أن املعر�ض ي�شتمل على �أكرث من
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يوشع بن نون

عليه السالم

تغطية  :دارين إبراهيم

�ستني لوحة فوتوغرافية تعر�ض �أمناط احل�ضارية الإ�سالمية يف بالد الأندل�س وال�شاهدة على
عراقتها و�أ�صالتها ،ومدى ت�أثريها الذي بنى عليها الغرب ح�ضارتهم ،ويفتح املعر�ض �أبوابه
طوال �أيام العمل الر�سمية من ال�ساعة التا�سعة �صباح ًا وحتى ال�ساعة التا�سعة م�ساء وملدة
�شهر ب�صالة املنتدى.

مل يخرج �أحد من التيه ممن كان مع مو�سى� .سوى اثنني .هما الرجالن اللذان
�أ�شارا على ملأ بني �إ�رسائيل بدخول قرية اجلبارين .ويقول املف�رسون� :إن
�أحدهما يو�شع بن نون .وهذا هو فتى مو�سى يف ق�صته مع اخل�رض� .صار الآن
نبيا من �أنبياء بني �إ�رسائيل ،وقائدا جلي�ش يتجه نحو الأر�ض التي �أمرهم اهلل
بدخولها.
خرج يو�شع بن نون ببني �إ�رسائيل من
التيه ،بعد �أربعني �سنة ،وق�صد بهم الأر�ض
املقد�سة .كانت هذه الأربعني �سنة -كما
يقول العلماء -كفيلة ب ��أن مي��وت فيها
جميع من خرج مع مو�سى عليه ال�سالم من
م�رص ،ويبقى جيل جديد تربى على �أيادي
مو�سى وهارون ويو�شع بن نون ،جيل يقيم
ال�صالة وي�ؤتي الزكاة وي�ؤمن باهلل ور�سله.
قطع بهم نهر الأردن �إلى �أريحا ،وكانت
من �أح�صن املدائن �سورا و�أعالها ق�صورا
و�أكرثها �أهال .فحا�رصها �ستة �أ�شهر.
وروي يف �صحيح م�سلم �أن ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم ق��ال :(غزا نبي من
الأنبياء فقال لقومه ال يتبعني رجل قد
ملك  ب�ضع  امر�أة وهو يريد �أن  يبني  بها
ومل��ا  ينب  وال �آخ��ر قد بنى بنيانا وملا
يرفع �سقفها وال �آخ��ر قد ا�شرتى غنما �أو
 خلفات  وهو منتظر والده��ا ق��ال فغزا 
ف�أدنىللقريةحني �صالة الع�رص �أو قريبا
من ذلك فقال لل�شم�س� :أنت م�أمورة و�أنا
م�أمور اللهم احب�سها علي �شيئا فحب�ست
عليه حتى فتح اهلل عليه قال فجمعوا ما
غنموا ف�أقبلت النار لت�أكله ف�أبت �أنتطعمه
فقال فيكمغلولفليبايعني من كل قبيلة

رجل فبايعوه فل�صقت يد رجل بيده فقال
فيكم  الغلول  فلتبايعني قبيلتك فبايعته
ق��ال فل�صقت بيد رجلني �أو ثالثة فقال:
فيكمالغلول�أنتمغللتمقال ف�أخرجوا له
مثل ر�أ�س بقرة من ذهب قال فو�ضعوه يف
املال وهوبال�صعيدف�أقبلت النار ف�أكلته
فلم حتل الغنائم لأحد من قبلنا ذلك ب�أن
اهلل تبارك وتعالى ر�أى �ضعفنا وعجزنا
فطيبها لنا) ويرى العلماء �أن هذا النبي هو
يو�شع بن نون ،فقد كان اليهود ال يعملون
وال يحاربون يوم ال�سبت ،وعندما خ�شي �أن
يذهب الن�رص �إذا توقف اليهود عن القتال،
واختـُ ِل َف يف
فدعى اهلل �أن يحب�س ال�شم�سْ .
حب�س ال�شم�س املذكور هنا ،فقيل :ردت على
�أدراجها ،وقيل :وقفت ومل ترد ،وقيل� :أبطئ
بحركتها،وكل ذلك من معجزات النبوة.
�صدر الأم���ر الإل��ه��ي لبني �إ��سرائ��ي��ل �أن
يدخلوا املدينة �سجدا� ..أي راكعني مط�أطئي
ر�ؤو�سهم �شاكرين هلل عز وجل ما من به
عليهم من الفتح� .أم��روا �أن يقولوا حال
دخولهمِ :
(ح َّط ٌة) ..مبعنى حط عنا خطايانا
التي �سلفت ،وجنبنا الذي تقدم من �آبائنا.
�إال �أن بني �إ��سرائ��ي��ل خالف م��ا �أم��رت

به ق��وال وف��ع�لا ..فدخلوا الباب متعالني
متكربين ،وبدلوا قوال غري الذي قيل لهم..
ف�أ�صابهم عذاب من اهلل مبا ظلموا .كانت
جرمية الآباء هي الذل ،و�أ�صبحت جرمية
الأبناء الكربياء واالفرتاء.
ومل تكن ه��ذه اجلرمية هي �أول جرائم
بني �إ�رسائيل وال �آخر جرائمهم ،فقد عذبوا
ر�سلهم كثريا بعد مو�سى ،وحتولت التوراة
بني �أيديهم �إلى قراطي�س يبدون بع�ضها
ويخفون كثريا .ح�سبما تقت�ضي الأح��وال
وت��دف��ع امل�صلحة امل��ب��ا��شرة ،وك��ان هذا
اجل��ح��ود ه��و امل�����س��ؤول عما �أ���ص��اب بني
�إ�رسائيل من عقوبات.
عاد بنو �إ�رسائيل �إلى ظلمهم لأنف�سهم..
اعتقدوا �أنهم �شعب اهلل املختار ،وت�صوروا
انطالقا من ه��ذا االعتقاد �أن من حقهم
ارتكاب �أي �شيء وكل �شيء ..وعظمت فيهم
الأخطاء وتكاثرت اخلطايا وامتدت اجلرائم
بعد كتابهم �إلى �أنبيائهم ،فقتلوا من قتلوا
من الأنبياء.
و�سلط اهلل عليهم بعد رحمة الأنبياء ق�سوة
امللوك اجلبارين ،يظلمونهم وي�سفكون
دماءهم ،و�سلط اهلل �أعداءهم عليهم وم ّكن
لهم من رقابهم و�أموالهم.
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"يخرج منهما
اللؤلؤ والمرجان"
�سورة الرحمن22 :

"يخرج منهما الل�ؤل�ؤ واملرجان"
�أي :يخرج من البحرين العذب واملالح
الل�ؤل�ؤ واملرجان ،وهو قطع من الل�ؤل�ؤ
�أحمر جميل ال�شكل واللون مع �أنها مياه،
وقوله تعالى} :منهما{ �أ�ضاف اخلروج
�إلى البحرين العذب واملالح ،وقد قيل� :إن
الل�ؤل�ؤ ال يخرج �إال من املالح وال يخرج
من العذب ،والذين قالوا بهذا ا�ضطربوا يف
معنى الآية ،كيف يقول اهلل }منهما{ وهو
من �أحدهما؟ ف�أجابوا :ب�أن هذا من باب
التغليب ،والتغليب �أن يغلب �أحد اجلانبني
على الآخر ،مثلما يقال :العمران ،لأبي بكر
وعمر ،ويقال :القمران ،لل�شم�س والقمر،
فهذا من باب التغليب ،فـ }منهما{
املراد واحد منهما ،وقال بع�ضهم :بل هذا
على حذف م�ضاف ،والتقدير :يخرج :من
�أحدهما ،وهناك قول ثالث� :أن تبقى الآية
على ظاهرها ال تغليب وال حذف ،ويقول
}منهما{ �أي :منهما جميع ًا يخرج الل�ؤل�ؤ

واملرجان ،و�إن امتاز املالح ب�أنه �أكرث
و�أطيب.
فب�أي هذه الأقوال الثالثة ،ن�أخذ؟ ن�أخذ
مبا يوافق ظاهر القر�آن ،فاهلل  -عز وجل
 يقول :يخرج }منهما{ وهو خالقهماوهو يعلم ماذا يخرج منهما ،ف�إذا كانت
الآية ظاهرها �أن الل�ؤل�ؤ يخرج منهما
جميع ًا وجب الأخذ بظاهرها ،لكن ال �شك
�أن الل�ؤل�ؤ من املاء املالح �أكرث و�أطيب ،لكن
ال مينع �أن نقول بظاهر الآية ،بل يتعني �أن
نقول بظاهر الآية ،وهذه قاعدة يف القر�آن
وال�سنة� :إننا نحمل ال�شيء على ظاهره ،وال
ن�ؤول ،اللهم �إال ل�رضورة ،ف�إذا كان هناك
�رضورة ،فالبد �أن نتم�شى على ما تقت�ضيه
ال�رضورة� ،أما بغري �رضورة فيجب �أن
نحمل القر�آن وال�سنة على ظاهرهما }
فب�أي �آالء ربكما تكذبان{ لأن ما يف هذه
البحار وما يح�صل من املنافع العظيمة،
نِعم كثرية ال ميكن للإن�سان �أن ينكرها �أبداً.

قيام المرأة بأعمال

المنزل ..ملزمة؟!

أجاب عن األسئلة قسم الوعظ
بدائرة الشؤون اإلسالمية بالشارقة

قر�أت يف �إحدى ال�صحف عن فتوى لأحد العلماء يقول فيها� :إن خدمة الزوجة لزوجها لي�ست واجبة عليها �أ� ً
صال و�إمنا عقده
عليها لال�ستمتاع فقط� ،أما خدمتها له فذلك من باب ح�سن الع�رشة ،وقال �إنه يلزم الزوج �إح�ضار خدم لزوجته لو كانت ال
تخدمه �أو تخدم نف�سها لأي �سبب .هل هذا �صحيح؟ �أم �أن الزوجة ملزمة بخدمة زوجها والقيام ب�أعمال املنزل؟

الجواب :
احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على نبينا حممد وعلى
�آله و�صحبه �أجمعني� ،أما بعد:ال�صحيح هو وجوب خدمة املر�أة
لزوجها ،وهكذا كان �أ�صحاب النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم-
تخدمهم ن�سا�ؤهم ،حتى فاطمة -ر�ضي اهلل عنها -كانت تخدم
زوجها ،وتقوم بحاجة البيت ،وهذا من املعا�رشة باملعروف� ،إال �إذا
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كانت املر�أة من بيئة قد ُعرفوا �أنهم ُيخدمون يف �أي قطر� ،أو يف �أي
وه َّن
(و َعا�شرِ ُ ُ
زمان ،فالنا�س لهم عرفهم؛ لأن اهلل جل وعال يقولَ :
وف).
ِبالمْ َ ْع ُر ِ
ف�إذا كانت املر�أة من بيئة ُتخدم ،ومل يكن من عادتهم �أنهم
يخدمون البيت ،ف�إن الزوج ي�أتي لها بخادمة �إن مل ت�سمح ب�أن
تخدم بيتها� ،أما �إن �سمحت فالأ�صل �أنها تخدم زوجها.
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بـيـت
سيرة ذاتية
ولد الرحبي يف قرية نائية يف عمان وكان حدود
عامله تلك اجلبال الغرائبية املحيطة بذلك العامل
ال�صغري القرية املحا�رصة باخ�رضار �أرا�ضيه.
لذلك حمل الرحبي يف �أعماقه نب�ض ال�صحراء
وف�ضاءات الطبيعة القا�سية وطقو�س احلياة الب�سيطة
ع�شق ال�سفر والرتحال عا�ش الغربة وتنقل يف املدن بني
دم�شق والقاهرة وباري�س ولندن وبلغاريا ويكت�شف
فيها الأم��اك��ن وال��وج��وه ب��ف��رح ط��ف��ويل م�ستجيبا
لنزعة االكت�شاف واالنبهار  ..يتلم�س خيبات العامل وجنونه العبثي فيغرق نف�سه
بالكلمات باحثا عن حلظة �صدق حقيقية يف عامل مزيف ومريع و يف زمن اخليبات
الإن�سانية الكبرية ال مالذ له �سوى ت�ضاري�س وطنه و�أ�ساطريها  ،يبكيه �سفك الدم
الإن�ساين �أينما كان ،وينحاز للطبيعة مهما ق�ست.
عاد �سيف الرحبي �إلى باري�س بعد �سنوات من الغياب ،عاد مكرما يف معهد
العامل العربي بباري�س ي�ستعيد ح�ضن املدينة التي ع�شقها وغاب عنها ل�سنوات
عرف اال�صدقاء واملقاهي و�صار له فيها حزمة من حكايات وذكريات �صارت
جزءا جميال يف الذاكرة.
ال��ت��ق��ي��ت �سيف ال��رح��ب��ي يف مقهاه
الباري�سي املف�ضل والذي يطل على حديقة
لوك�سمبورغ .وكان يل معه هذا احلوار الذي
�أعتربه بوحا �صادقا من �شاعر الزال يتلفع
بثوب طفولته مهما مرت به �سنوات العمر.

الشاعر العماني . . .

سيف الرحبي
أنا متمرد على سلطة التقليد!
حوار هدى الزين  /باريس
ال�شاعر العماين �سيف الرحبي �شاعر متفرد يف �شعره ويف نرثه ويف �سريته الذاتية ..وهو يحتل
مكانة �شعرية مميزة لي�س يف ُعمان فح�سب بل يف العامل العربي .يرت�أ�س حترير جملة نزوى
الثقافية الف�صلية التي ت�صدر يف م�سقط .در�س يف القاهرة وعا�ش يف �أكرث من بلد عربي و�أوروبي.
ُترجمت خمتارات من �أعماله الأدبية �إلى لغات عديدة.
ً
يف معظم �أعماله كان يتطرق �إلى هموم و�آمال العامل العربي متطلعا �إلى تطوير الق�صيدة ال�شعرية
اجلريئة التي ر�شحته ب�أن يكون �ضمن من متردوا على �سلطة التقليد.
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أن���ت ع��اش��ق ل��ب��اري��س وق��د
ك���رم���ك م��ع��ه��د ال��ع��ال��م
العربي مؤخرا بحضور نخبة
من الكتاب واألدب��اء العرب
المقيمين في باريس ماذا
ي��ع��ن��ي ل���ك ت��ك��ري��م��ك في
مدينة شهدت جزءا مضيئا
في عالمك وتجاربك؟
التكرمي جاء اقرتاح ًا من معهد العامل
العربي و�أ�سعدين االحتفاء بي يف مدينة
�أحبها كثريا من بني امل��دن التي تنقلت
للعي�ش فيها مثل دم�شق والقاهرة ولندن.
وال �أخفيك ��سراً �أنني منذ ف�ترة تزيد
عن �سبع �سنوات مل �أح�رض �إل��ى باري�س
لذلك راقتني الفكرة وقد �أ�سعدين �أن �ألتقي
الأ�صدقاء و�أن نعي�ش ليلة ثقافية دافئة
ا�ستعدنا فيها ذكريات ووجوداً وغيابات
وحلظات رائعة ع�شناها يف هذه املدينة.
وكانت الفكرة وتنفيذها على م�ستوى جيد
وقد �سعدت جدا بالعودة �إلى باري�س بعد
غياب طويل.

أفرح حين ألتقي
أصدقائي ...وباريس أسرتني
منذ اليوم األول...

أعتقد أن ب��اري��س شكلت
مرحلة مهمة في ترحالك
وأس������ف������ارك وت��ج��رب��ت��ك
الحياتية؟
باري�س �أعتربها مرحلة �أ�سا�سية يف
حياتي و�أن��ا �أقمت فيها لفرتة من الزمن
والتقيت �أ�صدقاء جا�ؤوا من ال�شام وبريوت
وال���ع���راق ،وبع�ضهم ت���وزع على بلدان
�أخ��رى يف اخل��ارط��ة الأورب��ي��ة مثل لندن
وا�سكندينافيا.
م���ا أس���ب���اب م��ج��ي��ئ��ك إل��ى
ب���اري���س ،ول���م���اذا اخترتها
ل��ت��ك��ون م��ح��ط��ة للحياة
واإلقامة؟
عندما خرجت من �سوريا ب��د�أ بع�ض
الإخ�����وة اخل��ل��ي��ج��ي�ين ب���إ���ص��دار �صحف
وجمالت يف اخلارج وقد �سافرت �إلى لندن
للعمل يف هذه املجالت وبقيت لعدة �أ�شهر
هناك ،و�صدف �أن قمت بزيارة �إلى باري�س
و�أعجبتني املدينة فبقيت وعملت فيها
مرا�سال لبع�ض ال�صحف واملجالت وكانت
فكرة جميئي لباري�س ملجرد �إقامة م�ؤقتة
و�أن��ا عموما ق�ضيت يف خمتلف البلدان
التي زرت��ه��ا كالقاهرة وال�����ش��ام ف�ترات
م�ؤقتة ،ف�صارت �إقامتي فيها �شبه

خالل تكريمه في المعهد العربي بباريس
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في مجلة نزوى
نحاول أن نقدم األصوات
األدبية الجديدة في
حدود الممكن

المقاهي الثقافية فرصة للقاء أالصدقاء

م��ؤق��ت��ة ،وال �أدري ه��ل ه��ذا ملح�ض
ال�صدف �أو رمبا ملزاجي املتوتر �إلى حد
ما والعابر للمدن وعلى كل حال كل حمطة
وجتربة و�سفر تعطي ثراء ما �أوفكرة تعطي
ق�صيدة وتعطي �أفقا �أكرث ات�ساع ًا وزخماً.
طابع الحياة
االستهالكي زحف على
الكثير من األشياء
الجميلة في حياتنا

م����اذا ك��ت��ب��ت ف���ي ب��اري��س
كمحطة للحياة واإلب���داع
ول��خ��ص��وص��ي��ة ال��م��دي��ن��ة
الثقافية؟
يف باري�س كتبت �أكرث من عمل �شعري
ومقاالت عديدة� ،أ�صدرت مثال "ديوان ر�أ�س
م�سافر"  ..و"ذاكرة ال�شتات" ومقاالت عن
نواح ثقافية خمتلفة ،و�أي�ضا �أ�صدرت من
ٍ
باري�س ديوان ًا بعنوان "�أجرا�س القطيعة". .
وقد حققت يف باري�س العديد من الإجنازات
ال�شعرية والإبداعية واحلياتية وقد تعرفت
إىل العديد م��ن الأ���ص��دق��اء ول��ذل��ك كانت
زيارتي لباري�س �إحياء للذاكرة والذكريات
وا�ستعادة اللقاء مع الأ�صدقاء والأحباء.
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تعتبر م��ن رواد المقاهي
الباريسية العريقة خصوصا
منها مقاهي الحي الالتيني،
ح��دث��ن��ا ع��ن ه���ذه العالقة
الحميمة التي تشع بدفء
التواصل مع األمكنة؟
كنا يف ذلك الزمن اجلميل �أيام حياتي
الباري�سية نلتقي �أنا و�أ�صدقائي يف مقاهي
احل��ي الالتيني ،وك��ن��ا نكتب ون��ق��ر�أ يف
املقاهي �أكرث مما نكتب يف البيت ..لأننا
يف باري�س كنا نعي�ش يف بيوت �ضيقة �أما
املقاهي فهي �شا�سعة وفيها زوايا هادئة
و�أجواء مريحة ،واملقهى الأدبي هو مكان
جتمع الأدباء واملفكرين والفنانني العرب
من خمتلف املناطق العربية من م�شارقها
�إلى مغاربها..
هل وج��دت تغيرا في تلك
ال��م��ن��اخ��ات واألج����واء التي
تركتها ف��ي ب��اري��س خالل
غيابك عنها لسنوات؟
باري�س تظل عا�صمة للثقافة العاملية،
ولكن ما �آملني ذلك الزحف اال�ستهالكي
على الأم��اك��ن ال��ت��ي حتمل ب��ع��دا ثقافيا
وفكريا والتي ت�سمى املقاهي الأدبية .مثل
مقهى كلوين ال��ذي حتول مثال �إل��ى مطعم

للبيتزا! وهناك مقهى "غريي غوردين"
حتول �أي�ض ًا �إلى مطعم ،ومن املقاهي ما
�أ�صبح حمال للمالب�س ،وهناك الكثري من
املقاهي العريقة التي تدمرت يف ال�سياق
اال�ستهالكي املعومل.
و�أع��ت��ق��د م��ن واق���ع جتربتي ��ضرورة
وج��ود �أماكن ثقافية الئقة يلتقي فيها
الأدب����اء واملثقفون يتبادلون الأف��ك��ار
واخلربات واملهارات الإبداعية فهذا يرثي
�إنتاجهم �إلى حد كبري.
باعتبارك أحد رموز الثقافة
العمانية وترأس تحرير مجلة
ن��زوى الثقافية؛ كيف هي
م�لام��ح المشهد الثقافي
العماني .وأي��ن تضعه على
مستوى ال��ح��راك الثقافي
العربي؟
امل�شهد ال��ث��ق��ايف ال��ع��م��اين مبختلف
جتلياته الثقافية والتعبريية رمب��ا جاء
مت�أخرا بع�ض ال�شيء ك�إجناز عن امل�شهد
الثقايف يف اخلليج ،ولكن يف ال�سنوات
الع�رش الأخرية يالحظ �أن هناك نوعا من
القفزة التعبريية والإبداعية يف هذا امل�شهد،
وهذا التحقق الإبداعي ميكن مالحظته يف
ال�شعرويف الق�صة وال�رسد والرواية ،هناك
رواي���ات تكتب يف عمان الآن على نحو
جيد م��ن اخل�صو�صية واجل��دي��ة ،وهناك
م��ا ميكن ر���ص��ده يف امل�شهد الأك��ادمي��ي
والنقدي و�أت�صور �أن هناك نوعا من فورة
ثقافية يف عمان يتحمل عب�أها الإبداعي
�أفراد و�أ�صوات من اجليل اجلديد يف عمان
ونحن يف جملة نزوى نحاول �أن نقدم هذه
الأ�صوات يف ح��دود املمكن كونها جملة
ف�صلية للعامل والقارئ العربي من �أجل
الو�صول �إل��ى م�ستوى مقبول من الن�ضج
واملمار�سة الثقافية.

لنهبط
بالجريمة نحو الحضيض!
اجلرمية مهما تعدد عنوانها ومهما و�ضعت لها من تعريف تبقى متواجدة يف كل
جمتمع ويف كل ح�ضارة ويف كل مكان دون انتقائية �أو تف�ضيل ،مبعنى ال توجد جمتمعات
�إن�سانية منزهة من عدم وجودها وال توجد �أمة من الأمم �إال وقد اكتوت بها وب�ضعاف
النفو�س الذين ميار�سونها ويقرتفونها .لذا جاءت الأنظمة والقوانني ،وهي من املخرتعات
الإن�سانية التي نبعت من حاجة ،مبعنى �أن تنظيم املجتمع و�سن القوانني وو�ضع حدود
للت�رصفات بد�أت مع الإن�سان منذ الأزل وتطورت مع تطوره ،لذا كلما �شاهدنا جمتمع ًا
تزدهر فيه الأنظمة واللوائح املنظمة لكل �صغرية وكبرية جتده جمتمع ًا تقل فيه اجلرمية
ومعدالتها يف انخفا�ض .باملثل ف�إن حاجة الإن�سان ملكافحة التجاوزات الفردية �أو
اجلماعية وخروج �أي فعل عن الن�سق العام ونظام املجتمع العام �أظهر لنا ما يعرف اليوم
مبكافحة اجلرمية ،وهو العلم الذي بات يدر�س يف كافة اجلامعات واملعاهد املتخ�ص�صة،
ومكافحة اجلرمية كفعل ظهر �أي�ضا للحاجة الإن�سانية لكنه �رسعان ما حتول لعلم يدر�س
وفنون تلقن ،وهو يعد من العلوم العريقة التي �ساعدت املجتمعات على النمو والتطور.
�أحتدث عن جميع املجتمعات الإن�سانية ولي�س عن جمتمع بعينه و�أقول� :إن هذا الع�رص
مل تعد فيه مهمة مكافحة اجلرمية حم�صورة يف الأجهزة الأمنية والق�ضائية وح�سب ،بل
بات على كل املجتمعات امل�شاركة يف هذه املهمة وذلك لعدة �أ�سباب جوهرية :منها �أن
التقنيات احلديثة وت�سارع التطور �سهل وقوع اجلرمية وذلك ب�سبب �سهولة احل�صول على
املعلومات وبالتايل باتت الأجهزة الأمنية يف كافة العوا�صم واملدن يف العامل تعاين
من ال�ضغط وتزايد البالغات ،وهو الأمر الذي ال ميكن تركها يف مواجهة ت�سارع املد
الإجرامي ،كذلك ف�إن النمو العمراين والزحام الب�رشي يتطلب معه تعاون ًا من النا�س مع
الأجهزة الأمنية والإبالغ عن �أي مالحظة �أو عند م�شاهدة ما يدعو للريبة وال�شك ،لقد
ثبت �أن املواطن كلما تفاعل مع الأجهزة الأمنية والق�ضائية يف بلده كلما قلت اجلرائم
وتناق�صت معدالتها .يف عامل اليوم يتطلب الق�ضاء �أو احلد من اجلرمية �أن يكون املجتمع
�صوت ًا واحداً متحد النظرة واملوقف من كل من يخرج عن النظام والقانون ،يجب علينا
جميعا �أن نحمي وطننا من الدخالء �ضعاف النفو�س و�أي�ضا نحمي مكت�سباته ومقدراته
عندما نكون على قدر امل�س�ؤولية .لن نق�ضي على اجلرمية لكننا ن�ستطيع �أن نحد منها
و�أن نهبط مبعدالتها و�أرقامها لتكون يف احل�ضي�ض ،لنكافح اجلرمية ك�أنها مت�سنا متاما
ون�ست�شعر هذا الواجب دوما.
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قضايا ال تنام...
النصوص بني الرسقة والتناص
حيدر وقيع اهلل

ما يشجع على السطو؟
يف الواقع هناك عوامل كثرية تغري
للجر�أة النتحال �إبداع الغري ون�سبته
لغريهم ،ومنها على �سبيل املثال البحث
عن ال�شهرة �أو االنانية وا�ستكثار �أن ي�أتي
الغري ب�أ�شياء ذات قيمة.
ويف الواقع تقع ال�رسقات ب�أ�شكال
متنوعة تتفاوت ما بني نقل ون�سخ
الن�صو�ص بكاملها وانتحالها ب�شكل
وا�ضح� ،إال �أن هناك من �أنواع ال�رسقات ما
ت�ستع�صي مغاليقه ،فال يدركه �إ ّال النقاد
احل�صفاء.
مـــن الســــارق ومــــا الــــذي
يسرق؟
تقع ال�رسقات ب�أحد اال�شكال الآتية:

�.1رسقة القوالب التعبريية والألفاظ .
�.2رسقة الفكرة واملعاين .
�.3رسقة القوالب التعبريية والفكرة.
عندما ي�شهر االتهام بال�رسقات الأدبية
ترو الزم يطال �سيفه �أعماال فكرية
من غري ٍ
و�أعالما لهم مكانتهم الكبرية ،فال�رسقات
حتتاج ملعرفة وت�ؤدة ،ويف الواقع طالت
تهمة ال�رسقات �شعراء كباراً ،لدرجة �أن ابن
ر�شيق قد زعم ب�أن ال�رسقات ال�شعرية باب
كبري ال �أحد يقدر �أن يتح�صن منه ،بل هناك
من �أ�سبغ على بع�ض ال�شعراء الفحول لقب
�أ�شهر ال�سارقني.
وقد روي يف ذلك �أدب وفري ي�صل �إلى
ترويج ما ين�سب �إلى الأ�صمعي من قول
غريب يدعي فيه ب�أن ت�سعة �أع�شار �شعر
الفرزدق �رسقة ،و�أما جرير فله ثالثمائة
ق�صيدة ،ما علمته �رسق �شيئا �إال ن�صف

بيت"!! وكان هذا ما دعا اجلاحظ ليقول:
�إن ال�شعر �صناعة و�إن املعاين مطروحة
يف الطريق �أمام ب�رص القا�صي والداين� ،إذ
العربة تعود �إلى جتويد نظام اللفظ و�إحكام
حزمته.
وقد نه�ض �شعراء وفطاحل كبار لنفي
تهمة ال�رسقة التي حامت حول �إبداعهم فقد
نفى طرفة بن العبد عن نف�سه تهمة ال�رسقة
ال�شعرية :يف قوله:
ري على الأ�شعا ِر �أ�رس ُقها عنها
وال �أغ ُ
النا�س من �سرَ َ قا
و�رش
ِ
ُ
غنيتُّ ،
�أما �سار ح�سان بن ثابت �إلى �إثبات
نقاء �شعره ومتيزه بعيدا عن ال�رسقة حيث
يقول:
ال�شعراء ما نطقوا بل ال يوافق
ال �أ�رسقُ
َ
�شعرهم �شعري

ما من ق�ضية يف الأدب ظل فيها الباب مفتوحا على م�رصاعيه مثل ق�ضية ال�رسقات الأدبية� ،سواء �أكانت �شعرا �أم
نرثا .ويف رحلة التطور التي �سلكها الن�ص العربي منذ �أيام امل�شافهة يف �أ�سواق ونوادي الأدب اجلاهية مثل "عكاظ
وذي قار وجمنة" التي �شهدت �إن�شاد �أجمل و�أعذب الأ�شعار �أمام جمهور املعجبني ،وحتى �أيامنا هذه التي �أ�صبحت فيها
و�سائل الن�رش متي�رسة ب�شكل مل ي�سبق له �سابق.
كانت ال�رسقات يف املا�ضي تكت�شف بوا�سطة ال�شعراء والذين يتذوقون ال�شعر املتدفق من �أفواه الرواة� ،أما يف عامل
اليوم ومع انت�شار الكتاب وال�صحف وغريها من �أوعية املعرفة ،وخا�صة �أن �شبكة االنرتنت قد �أ�صبحت �أكرث و�سائل
الن�رش انت�شارا حيث �إن الأمر فيها ال يتطلب �سوى دقائق لك�شف ال�رسقات والتعدي على ن�صو�ص الغري ،والغريب يف
الأمر �أن �آلية ك�شف ال�رسقات يف االنرتنت هي نف�سها الآلية التي ي�رست �رسقة ن�صو�ص كاملة يعجز القلم عن نهبها
زمنا طويال.
ويف ظل الن�شاط املحموم للنقل وال�سلب حلقوق املبدعني ن�شطت منظمات امللكية الفكرية يف كل مكان ملقاومة
فو�ضى الأخذ والتعدي من �أدعياء االبداع ،فقد ن�ش�أت يف عام  1967املنظمة العاملية للملكية الفكرية �أو ويبو
( ،)WIPOوهي منظمة دولية تابعة للأمم املتحدة..
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عفاف النصوص
عفاف الن�صو�ص غاية ي�سعى لإدراكها
كل مبدع ،فلي�س هناك من يتقبل اتهامه
بال�سطو او االخذ وانتهاب نتاج غريه من
املبدعني .حيث يرى احلريري �أن الإغارة
الأدبية تهمة �شنيعة يرتفع عن مثيلها �أدب
العرب الأ�صيل حيث ي�سوق هذا الرتا�شق
يخ:
الر�شيق بني الوايل ّ
وال�ش ِ
من عيبِكَ ؟ وق ِد
"وه ْل عيب �أفح�ش ْ
وانتحل َْت �شِ ْعري
عيت �سِ ْحري وا�س َتل َْحق َت ُه،
ا ّد َ
َ
ال�شعراء
ال�شع ِر عن َد ّ
وا�سترَ َ ق َت ُه؟ وا�سترِ اقُ ّ
وال�صفْراء،
�ضاء
ي
�أفظَ ُع ْ
من � ِرس َق ِة ال َب ْ
ّ
ريت ِِه ْم على
ري ُت ُه ْم على بنات الأفكار كغ َ
وغَ َ
نات الأبكا ِر.
ال َب ِ
ثم ي�س�أل الوايل:
ن�س َخ؟
أم
�
.
م�سخ
أم
�
َخ
ل
�س
وه ْل ح َ
َ
رسقَ َ
ني � َ
َ
فيجيب ال�شيخ:
العر ِب
ديوان
ر
ع
ال�ش
والذي جع َل
ّ
َ
َ
َْ
مان الأ َد ِب ،ما � ْأح َد َث �سوى �أن بترَ َ
و َت ْر ُج َ
أغار على ُث ُلث َْي �سرَ ْ حِ هِ.
�
و
ه
�رش
ِ
حِ
�شم َل ْ
ْ
َ
أزمة المصطلحات
لدى معاجلة امللكية الفكرية يجد
الباحث نف�سه �أمام عدد كبري من
امل�صطلحات التي ت�رشح حاالت امللكية
الفكرية ،حيث ن�ش�أ اجتاه ي�ستثقل م�صطلح
ال�رسقة وي�ستح�سن ا�ستبداله مبفهوم
"التنا�ص" القائم على فكرية جوهرية
م�ؤداها ف�سيف�سائية الن�صو�ص التي تت�أثر
ببع�ضها ،وهي من النظريات الأدبية التي
ت�رسبت من الأدب الفرن�سي �شاع ا�ستخدامها
يف معاجلة ن�صو�ص الرواية ولي�س ال�شعر.
وقد اتخذ الأقدمون م�صطلحات كثرية
للإ�شارة الى ال�رسقات االدبية التي كانت
تقع يف ال�شعر ،فقد ذكر ابن الأثري من
�ألوان ال�رسقات الن�سخ الذي يعني �أخذ اللفظ
واملعنى برمته من غري زيادة عليه م�أخوذا
ذلك من ن�سخ الكتاب� ،أما ال�سلخ فيقوم على
�إبدال االلفاظ يقال له �أي�ضا االهتدام ومن
�أمثلته ال�شائعة:
دع املكارم ال ترحل لبغيتها واقعد
ف�إنك �أنت الطاعم الكا�سي
فتحال �إلى:
ذر امل�آثر ال تظعن ملطلبها واجل�س
ف�إنك �أنت الآكل الالب�س
�أما امل�سخ كنوع من �أنواع ال�رسقات
فهو �إحالة املعنى �إلى ما دونه وم�سخه
م�سخا.
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وا�شتهرت �ألوان من امل�صطلحات
ومنها الإغارة والنقل والت�ضمني والأخذ
واالجتزاء واال�ستعارة وامل�صالتة
واالنتحال واال�ستلحاق وتنازع ال�شاعرين
واملعاين العقم والأبكار ،املواردة واملرافدة
واال�صطراف وااللتقاط والتلفيق وغري ذلك
من م�صطلحات لي�س لها �آخر.
فتوى أزهرية
من الطريف �أن بع�ضهم نادى ب�سن
عقوبات ت�صل �إلى حد ال�سجن لتجاوزات
امللكية الفكرية ،ويف هذا ال�سياق �صدرت
فتوى �أزهرية تفيد اللجنة ب�أن االقتبا�س
بكل �أنواعه من كتاب �أو جملة �أو مرجع
جائز �رشعاً ،وال �شيء فيه ،ب�رشط �أن
ين�سب �إلى م�صدره و�صاحبه عند الكتابة
والت�سجيل ،ورده �إلى م�صدره الأ�صلي� .أما
النقل من كتاب �أو م�صدر �أو جملة عند
الت�أليف ون�سبة ما كتبه الكاتب ،وما نقله
عن غريه �إلى نف�سه فهذا �أمر حرمه ال�رشع
والقانون ،وهو نوع من ال�رسقة.
التحذير المجلجل
�إن هذا يف واقع الأمر ما كان يخ�شاه
امل�سعودي الذي كان يف طليعة املفكرين
الذين و�ضعوا لل�رسقة الأدبية �أميا اعتبار
و قد �ساءه �رسقة الآخرين جلهود غريهم..

ف�آثر �أن يقدم كتابه القيم "مروج الذهب
"بتحذير جملجل ،ينفطر له قلب كل من
ت�سول له نف�سه انتهاب مكنوناته الفكرية
ونورد الن�ص كما �أوردته املو�سوعة
الإ�سالمية"
(من حرف �شيئ ًا من معناه� ،أو �أزال ركن ًا
من مبناه� ،أو طم�س وا�ضح ًة من معاملهِ� ،أو
لّب�س �شاهد ًة من تراجمه� ،أو غيرّ ه �أو بدله،
�أو �أنتخبه �أو اخت�رصه� ،أو ن�سبه �إلى غرينا،
�أو �أ�ضافه �إلى �سوانا ،فوافاه من غ�ضب
اهلل ،و�رسعة نقمته وفوادح بالياه ،ما
يعجز عن �صربه ،ويحار له فكره ،وجعله
مثل ًة للعاملني ،وعربة للمعتربين ،و�آية
للمتو�سمني ،و�سلبه اهلل ما �أعطاه ،وحال
ّ
قوة ونعمة
من
عليه
به
أنعم
�
ما
وبني
بينه
ّ
مبدع ال�سموات والأر�ض ،من �أي امللل كان
والآراء� ،إنه على كل �شيء قدير ،وقد جعلت
هذا التخويف يف �أول كتابي هذا و�آخره".
وختاما� ،ستبقى ديباجة امل�سعودي
�أقوى تنبيه �ضد ال�رسقة ولكل من امتدت
�أياديهم وطالت نتاج غريهم� .إال �أن هذه
ال�صيحة وحدها ال تكفي� ،إذ يتوجب االبقاء
على جذوة ق�ضايا امللكية متيقظة ،ومن
�أجل امل�صلحة يح�سن الت�شهري بالفعلة
�إعالء لقيم الإبداع املتجدد.

�أقام مركز ال�شارقة لل�شعر ال�شعبي �أم�سية �شعرية بعنوان " من رواد ال�شعر ال�شعبي
" ح�رضها �سعادة عبداهلل العوي�س رئي�س دائرة الثقافة والإعالم بال�شارقة ،وال�شاعر
را�شد �رشار مدير مركز ال�شارقة لل�شعر ال�شعبي و�شارك فيها رواد من ال�شعر ال�شعبي
الإماراتي.

التقدم العلمي..
هل يحل مشكلة المسنين؟!

أحمد خليفة الحمادي
السعودية

ارتفع متو�سط عمر الرجال خالل الثالثني عاما املا�ضية من � 54إلى  68عاماً ،ومتو�سط عمر
املر�آة من � 60إلى  72عاماً .وهناك تقارير تفيد ب�أن هذا املتو�سط �سوف يرتفع خالل �سنوات قليلة
ب�أكرث من ع�رشة �أعوام بحيث يكون املتو�سط يف حدود الثمانني عاماً.
وارتفاع متو�سط العمر للإن�سان العربي �شيء جيد �إال �أنه ي�ضعنا يف م�شكلة حقيقية �إذا ما
ا�ستطعنا �أن نرى بقية ال�صورة .فالتقدم العلمي رغم �أنه �أفاد يف الكثري من املجاالت ومن بينها
الرعاية ال�صحية ف�إنه �أوجد �أمناطا جديدة للحياة و�أ�ساليب قد تبدو غريبة يف املعي�شة يف عاملنا
العربي .فاالجتاه نحو التح�رض والت�صنيع والتغريات التكنولوجية غري ال�شكل التقليدي للأ�رسة على
�سبيل املثال وتفككت الروابط الأ�رسية وبعد �أن كنا جند ثالثة و�أربعة �أجيال يف املنزل الواحد �أ�صبح
االجتاه نحو الأ�رسة ال�صغرية هو االجتاه ال�سائد يف املجتمعات مما �أوجد م�شكلة امل�سنني التي بد�أنا
نعانيها.
فامل�سنون كانوا يجدون الرعاية والعناية من �أبنائهم و�أحفادهم يف منازلهم �أما الآن ف�إننا
�أ�صبحنا ن�سمع كثريا من الأبناء ينادون ببناء دور امل�سنني لرعاية �آبائهم يف ظل االجتاه ال�سائد
نحو الأ�رسة ال�صغرية حيث �ألغى التح�رض العائلة الكبرية ،وتف�سخت العائالت و�شاعت �أمناط جديدة
من التعامل داخل الأ�رسة الكبرية.
وكما �أثر التقدم العلمي يف الكثري من املجاالت فقد �أثر يف البنية االقت�صادية والتي �أ�صبحت
الع�صب الأ�سا�سي يف احلياة ،فالكثري من الأبناء يتخلون عن �آبائهم و�أمهاتهم لدور رعاية امل�سنني
هربا من التكلفة االقت�صادية لرعاية امل�سنني والتي �أ�صبحت يف ع�رص العوملة عبئا على االبن الذي
�أ�صبح مطالبا من �أبنائه بالكثري من ترف ع�رص اال�ستهالك.
�شهدت القيم الرتبوية هي الأخرى الكثري من التغيريات خالل اللهث وراء املادة والتي �أ�صبحت
الهم الأكرب لدى اجلميع .فالعادات والتقاليد التي تربى عليها �أجدادنا من توقري الكبري واحرتام
ال�صغري وحماولة احل�صول على اخلربة والتعلم من ه�ؤالء الكبار �أ�صبحت �شيئا من املا�ضي الذي
يحن �إليه اجلميع .امل�سنون عبء على بع�ض الأفراد الذين �أ�سكنت فيهم دوامة احلياة الع�رصية روح
االعرتاف ولكنه �أي�ضا خمزون خربة ال يحق للمجتمع �أن يتخلى عنها مبجرد الإحالة على املعا�ش.
من روح �رشيعتنا ال�سمحاء ووفق العادات والتقاليد وم�ستنريين ملا ابتكرته املجتمعات الأخرى
من حلول ميكن �أن جند دورا جديداً ملا يقارب  15%من املجتمع غادر مواقع القرار والإنتاج ولكنهم
مل يغادروا قلوبنا.
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نهم الشائعات
وال�شائعة نهمة م�سعورة تتغذى بكل
ما جتده حولها ،وتنت�رش ب�صورة مذهلة
ومرعبة وي�صدقها الكثري من املواطنني
با�ستثناء الأذكياء والعقالء وذوي اخلربة
الذين ي�ضعون عالمات ا�ستفهام كبرية
�أم��ام كل �شائعة باعتبارها غري م�ستندة
على �أية وثائق �أو �أ�سانيد منطقية وعقالنية.
ويذكر القر�آن الكرمي ال�شائعة من خالل
قوله تعالى جل وعال" :يا �أيها الذين �آمنوا
�إن جاءكم فا�سق بنب�أ فتبينوا �أن ت�صيبوا
قوما بجهالة فت�صبحوا على ما فعلتم
نادمني " والنب�أ هنا مبعنى احلديث امللفق
العاري عن ال�صحة وهو التعريف املتداول
لظاهرة ال�شائعة يف كل ع�رص ،فالروايات
امل�شكوك يف عافيتها ويتناقلها النا�س
دون الت�أكد من �صحتها تدخل يف دائرة
ال�شائعات ،والأخطر من هذه الآف��ة انها

الشائعة عبارة
عن عملية لنشر
المعلومات سواء
صادقة أم كاذبة
ي��ع��ود
�أ������������ص�����������ل
كلمة(� )Rumorإل��ى اللغة
الالتينية التي تعني "�ضجيج مبهم
غام�ض ي�رسي� ،أو خرب دون تعيني موثوق،
وال�شائعة هي �أقدم و�سيلة �إعالم يف العامل،
ويبدو �أن لها م�ستقبال باهرا ،حتى يف املجتمعات
التي هي ظاهريا الأكرث تقدما والأكرث عقالنية �إذ
�أن قنوات االت�صال اجلديدة و�أبرزها �شبكة االنرتنت
وو�سائل الإعالم الكثيفة وفرت لها اليوم �سبل و�رسعة
انت�شار غري م�سبوقة� ،إذ �أن هنالك موا�ضيع منطية
تعاد ب�شكل منتظم مثل الت�سمم الغذائي ،جرائم
اجلن�س ،م���ؤام��رات من كل الأن���واع ،والعنف
احل�رضي ،واملخاوف التقنية  ...الخ

حواس محمود
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ت�أخذ يف الت�ضخم والت�شعب بفعل �إ�ضافات
جديدة تطر�أ عليها من �أف��واه املتداولني
�أنف�سهم فال يعرف لل�شائعة يف هذه احلالة
م�صدر بعينه لكرثة من ي�ؤلف – ويف�صل -
ويقع الأبرياء عادة �ضحايا لتلك الظاهرة
كما �أ�سلفنا مما �سبق ورمبا ال ي�صيبهم الأذى
�إال يف وقت مت�أخر بعد �أن ت�رسي ال�شائعة
بني النا�س كما ت�رسي النار يف اله�شيم،
رغم �أن من �سلوكيات الأخالق احلميدة �أن
يت�سرت النا�س على عيوب بع�ضهم بع�ضا
�إن و�صلت ال�شائعات �إل��ى مرتبة العيوب
ولي�س الت�شهري ب�أ�صحابها وف�ضحهم،
وثمة عوامل جوهرية ت�ساعد على تف�شي
تلك الظاهرة البغي�ضة بني النا�س �أهمها
ميل �رشائح منهم �إلى ت�صديقها وترديدها

يف جمال�سهم ونقلها عرب و�سائل ات�صالية
متعددة ،كما �أن تف�شيها يعود �إلى غمو�ضها
�أي عدم و�ضوح تفا�صيلها و�أحداثها بدقة،
وتعالج �سلبيات الظاهرة ب�إمكانية حتليلها
ومعرفة م�صادرها ومكامنها الحتوائها
وك�شفها بال�رسعة املنا�سبة و�إعطاء حرية
التعبري امل�رشوعة للنا�س حتى ال مييلوا �إلى
هم�س �رسعان ما يتحول �إلى �أكذوبة تدور
ال�شائعة يف فلكها ،وميكن معاجلة ال�شائعة

بتداول الأخبار اخلالية من التلفيق على
اعتبار �أن انت�شار الظاهرة يعود �سببه
الرئي�س �إلى عدم توافر الأخبار املجردة من
ال�شكوك والغمو�ض ،ومن ثم ف�إن احتواء
ال�شائعة يتحقق عن �رسيان مالب�ساتها
بطلب احلجة ملن ي��روج لها لدح�ض ما
يتلفظ به من �أق��وال هي يف حقيقة الأمر
عارية عن ال�صحة.
ومن العوامل امل�ساعدة على انت�شار

هل
كنت
تعلم
؟؟؟
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الشباب

ال�شائعة جمموعة من الظروف التي يبدو
�أنها وجيهة كحب الظهور ل�شعور �رشيحة
م��ن الب�رش �أن��ه��ا مهم�شة �أو جمهولة يف
جمتمعها فتعمد �إل��ى ترديد – الأكذوبة
امللفقة – �أي ال�شائعة بني النا�س لإ�شباع
رغبتها يف الظهور وجذب االنتباه �إليها
و�إ�شعار من ي�صيخ ال�سمع �إل��ى �أكذوبتها
�أن��ه��ا عاملة ببواطن الأم���ور وخفاياها
وهي ال تعلم منها �شيئا ،وما يدفع النا�س
�أحيانا لرتديد ال�شائعة و�إ�ضافة ما يرغبون
�إ�ضافته �إليها من – رتو�ش – ميلهم �إلى
ج��ذب �أع���داد م��ن الب�رش مل�شاركتهم يف
الإح�سا�س مبخاوفهم �أو ع��داوات��ه��م� ،أي

الشائعة نهمة
مسعورة تتغذى بكل
ما تجده حولها
انهم يحاولون ا�ستمالة عواطف البع�ض
لت�أييد �أحا�سي�سهم وت�صديقها ،كما �سيندفع
البع�ض لرتك يد ال�شائعة حبا يف الت�سلية
و�إزجاء الوقت دون االنتباه �إلى �أنها �أكذوبة
يف جوهرها ،وق��د تنت�رش ه��ذه الظاهرة
ل�شعور من يروجها ب�أنها �سوف تبعده عن
املخاوف والإحباط وتنت�شله من حرمانه
من �أ�شياء معينة يفتقدها يف حياته.
وقد ي�شنها على �شخ�ص معاد لإحلاق
الأذى والإ�ساءة ل�سمعته الطيبة بني اخللق.
وال�شائعات تظهر يف �أزمنة الأزم��ات
وب�شكل منهجي ،والهيئات التي تعمل عادة
على ت�صديق املعلومات� ،إن هي مل تعد
حينئذ م�ستعدة للإجابة على الطلب امللح
للمعلومات ف�إنها تفقد الثقة وال�سمعة،
فال�شائعة هي من حيث اجلوهر مرتبطة
بالأو�ضاع الفو�ضوية للمجتمع ،ومن هنا
ت�ضافرها التقليدي مع جهل الدهماء،
كما �أنها ت�شكل �صدى خميفا لأزمة الفنت
امل�ستمرة وللأحكام العرفية و�صيحات
الهجوم التي تر�صع �صفحات التاريخ.
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أنواع الشائعات
ي�صنف الأ�ستاذ عبد الرحيم بن حممد
املغذوي يف كتابه " اال�شاعة و�آثارها يف
املجتمع " ال�صادر عام  2010ال�شائعات
�إلى �سبعة �أ�صناف وفيما يلي ذكر لبع�ض
من ت�صنيفات ال�شائعات و�أنواعها:
ت�صنيف ال�شائعات ح�سب مو�ضوعاتها:
ويق�صد بذلك بيان �أن��واع ال�شائعات تبعا
للمو�ضوع ال��ذي تتطرق اليد وتهتم به،
وتركز عليه ،وميكن تقييم مو�ضوعات
ال�شائعات �إلى ما يلي:
 ال��ش��ائ��ع��ات االجتماعيةوامل��ق�����ص��ود بها ال�شائعات ال��ت��ي تركز
على الأم���ور وامل�سائل االجتماعية وما
يهم املجتمع وي�ؤثر فيه ،وهذا النوع من
ال�شائعات خطري  ،لأن��ه ي��ورث الأح��ق��اد
االجتماعية ،الكره والبغ�ضاء بني �أف��راد
املجتمع الواحد  ،وما ينتج عن ذلك من
اختالف وع�صبيات و�أفكار ممقوتة.
 الشائعات السياسيةوه��ي ال�شائعات ال��ت��ي تهتم باجلوانب
الداخلية واخلارجية ل�سيا�سة دول��ة من
الدول �أو �شخ�صية من ال�شخ�صيات امل�ؤثرة
يف جمريات ال�سيا�سة.
 الشائعات االقتصادية:ويتعلق هذا النوع من ال�شائعات بالأمور
االقت�صادية ،وتركز تلك ال�شائعات على
الناحية النف�سية والذوقية للم�ستهلك،
وك��ذا ناحية اخل��وف على ر�ؤو���س االم��وال
والتجارة ،وتزيد قوة تلك ال�شائعات حاالت
اخلوف واحلروب والتوتر بني الدول.
 ال��ش��ائ��ع��ات العسكرية:ويهتم هذا النوع من ال�شائعات بالق�ضايا
الع�سكرية �سواء ما يتعلق باجليو�ش �أو
امل��ع��دات احلربية والتقنيات الع�سكرية
املتخ�ص�صة ،والظروف التي تزيد وت�ساعد
على انت�شار تلك النوعية من ال�شائعات
ه��ي ظ���روف احل���روب ب�ين ال���دول  ،وقد
اهتمت الدول بتلك ال�شائعات وتعرفت على
خماطرها و�آثارها الفادحة ف�أن�ش�أت جلانا
لل�شائعة تهتم بال�شائعات وال��رد عليها
بالو�سائل املنا�سبة.

 الشائعات العلمية:وهذا النوع من ال�شائعات يعنى بامل�سائل
املتعلقة ب��الأم��ور الثقافية املتنوعة
واالك��ت�����ش��اف��ات واالب���ت���ك���ارات العلمية
املختلفة.
خصائص الشائعات

ميكن �إجمال خ�صائ�ص ال�شائعات
فيما يلي:

 - 1كون ال�شائعة عبارة عن عملية
لن�رش املعلومات �سواء �صادقة �أم كاذبة.
 - 2احتواء ال�شائعة على �شيء �أو
جزء من احلقيقة.
 - 3ق��د تت�ضمن بع�ض ال�شائعات
املق�صودة نوعا من ال�صدق والكذب يف
نف�س الوقت.
 - 4تن�شط ال�شائعة – غالبا -يف
املجتمعات الب�رشية التي تعاين بع�ض
الظروف ال�سيا�سية واالجتماعية �أو الفكرية
والإعالمية.
 - 5تو�شح ال�شائعات بالغمو�ض
والأهمية.
 - 6اعتماد ال�شائعات على التكرار
والإعادة من �أجل �إقناع النا�س.
 - 7ق��اب��ل��ي��ة ال�����ش��ائ��ع��ة لالنت�شار
والذيوع بطرق وو�سائل و�أ�ساليب عدة.
سبل مكافحة الشائعات
ومقاومتها

ميكن �إجمال �سبل وطرق احلماية
والوقاية واملكافحة لل�شائعات مبا يلي:
 - 1الطريق املبا�رش  :الذي يتوجه

�إل��ى النا�س ب��دون وا�سطة وم��ث��ال ذل��ك:
امل�سجد واملنزل واملدر�سة وو�سائل الإعالم
وغريها.
 - 2الطريق غري املبا�رش :وهو الذي
يتوجه �إلى النا�س عن طريق و�سائط �أخرى
ومثال ذلك الأجهزة الأمنية وم�ؤ�س�سات
ال��دول��ة ،وهنالك �أي�ضا التوعية الدينية
وغريها من �أنواع التوعية يف املجتمع.

قرار داخلي!

أحمد سليمان الحمادي

نحن وب�شكل يومي نتخذ قرارات كثرية �سواء �أكانت هذه القرارات داخلية خا�صة
برغباتنا وحاجاتنا ب�شتى �أنواعها و�صنوفها� ،أو تلك القرارات املعلنة املرتبطة بعالقاتنا
مع الآخرين ومع الأنظمة اليومية املتعلقة بالعمل وغريه.
وطاملا �أننا �أمام هذا الكم من القرارات اليومية فكان الأحرى �أن نتعلم كيفية اتخاذ
القرارت املنا�سبة ،وهو منهج تعليمي كان من الواجب على وزارة الرتبية والتعليم �أن جتعله
�أ�سا�سيا يف مناهجها التعليمية ،ولأننا مل نتعلم ذلك ف�إن �أغلب قراراتنا تكون عاطفية
ومت�رسعة و�أ�سرية لو�ضعنا الداخلي الذي يغلف القرار ويظهره بال�صورة العقالنية الكاذبة.
�إن تربير قرارتنا �أحيانا ويف ظل توفر الكم الهائل من املعلومات والبيانات لي�س كافيا
جلعل هذا القرار منطقيا ،فالعاطفة �أكرث ت�أثريا مما نظن فهي تتخفى ب�سهولة بني ثنايا
القرار ولو بحرف واحد وتكون كافية لتمكني فجور النف�س وت�سلطها و�أنانيتها ،وقد تنطوي
علينا وعلى الآخرين.
ذكرت يل �إحدى الأخوات ق�صة طلبها للطالق وذكرت معها ع�رشات املربرات التي
جعلتها تفوز بقرار االنف�صال عن زوجها الذي طاملا ي�شدها احلنني للعودة له ،بل �إنها
و�صلت لدرجة من الأمل الذي يجعلها غري واعية لت�رصفاتها �أحيانا ،وتقول � ّإن كم املربرات
لديها لالنف�صال كافية لت�ضليل كل عاقل ولكن داخلها فقط يعرف املربر الوحيد الكايف
لدحر ذلك الكم من املربرات.
ويف جمال العمل نبني قراراتنا على كم املعلومات املتوافرة لدينا ونثبت للآخرين مبا
ال يدع جماال لل�شك ب�أن قرارتنا �سليمة و�صحيحة ويوافقنا الآخرين عليها ،ولكننا يف قرارة
�أنف�سنا نعاتب �أنف�سنا وقد نرتاجع �أحيانا وقد نحول الأمر ل�شخ�ص �آخر ليتخذ القرار بدال منا
�أو نتحفظ عليه رغم توفر كل املربرات واملعطيات ل�صحة القرار!
ويذكر عن �أحد الق�ضاة �أن امر�أة جاءته ت�شتكي ق�سوة وظلم زوجها وهي تبكي بكاء جعل
كل من حولها يتعاطفون معها حتى �صديقه املقرب منه ،فقال للقا�ضي :احكم لها �أال يكفيك
ما قالت وهذا الأمل الذي يعت�رصها.؟.التفت �إليه القا�ضي وقال له :لقد تعلمنا من ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم �أنه� :إذا جاءك اخل�صم وقد فقئت عينه فال حتكم له ،فلعل خ�صمه فقئت
عيناه.
ويبقى �أن القرار يف معاجلة م�شكالت املادة �سه ٌل نوعا ما� ،إال �أنه يف جمال التعامل مع
الذات والب�رش لي�س كذلك.
twitter@Ahmedalhamadi1
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شغف المسرح والتلفزيون
امل�رسح عرفني بالنا�س وم�رسحية "
اجلالد" التي كتبها امل�رسحي العراقي �أحمد
املاجد ،وما نالته من جوائز كثرية يف
مهرجان دبي مل�رسح ال�شباب قبل عامني
حققت يل االنت�شار الطيب يف ال�صحافة
والإعالم ،وخ�صو�ص ًا على ال�صعيد الفني
والإن�ساين ،و�إداراتي يف قناة دبي قدمت يل
الدعم والعون لأكون خمرج ًا يف امل�ستقبل
القريب ،وهو �أمر �أقدره عالي ًا وا�شكرهم
عليه ،ولكني �أثرت التمهل يف خو�ض
التجربة ،ف�أنا �أرغب ب�أن �أمتلك �أدواتي
الإخراجية ب�شكل �أكرب ،فقد عملت يف
�صوت الدراما ومنها انتقلت �إلى التلفزيون،
كمنفذ برامج على الهواء مبا�رشة ،واخرتت
تقنيات العمل التلفزيوين ،عرفت كوادره
وكيفية التعامل معها ،كما اطلعت على
خمتلف التجارب الإخراجية والفنية يف
امل�رسح والتلفزيون ب�شكل عام.

المسرح
عرفني بالناس

عاشق المسرح الشبابي

مرتضى جمعة
على شباب المسرح اسثمار الفرص اإلبداعية

قاسم سعودي
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امل���خ���رج امل����سرح��ي ال�����ش��اب
مرت�ضى جمعة من الطاقات ال�شبابية
ال��ط��م��وح��ة وامل��ث��اب��رة يف العمل
امل�رسحي والتلفزيوين ،ميتلك ر�صيداً
طيب ًا من امل�رسحيات ال�شبابية التي
قدمها يف م��ه��رج��ان دب��ي مل�رسح
ال�شباب يف دورات��ه املتنوعة ،منها
م�رسحيات "ر�سم ح��دي��ث ،اجل�لاد،
و�أ�صابع اليا�سمني" ونالت م�رسحيته
"اجلالد" على �سبع ج��وائ��ز منها
جائزتي االخ���راج و�أف�����ض��ل عر�ض
م�رسحي متكامل ،فنان �شاب وملتزم،
ب�سيط وع��ف��وي و���ص��ادق ،ويتعلم
ب�رسعة وي�سمع كل الآراء التي ت�ساهم
يف تطور جتربته ال�شبابية ب�شكل عام
وخ�صو�ص ًا يف العمل امل�رسحي ،يعمل
مرت�ضى جمعة يف م�ؤ�س�سة دبي
للإعالم وله العديد من الطموحات
امل�ستقبيلة يف امل�رسح والتلفزيون
واحلياة.

أصابع الياسمين
وعن عر�ضه امل�رسحي "�أ�صابع
اليا�سمني" للم�ؤلف امل�رسحي العراقي
�أحمد املاجد والذي قدمه يف مهرجان دبي
مل�رسح ال�شباب يف دورته املا�ضية حتدث
مرت�ضى جمعة قائالً� :أ�صابع اليا�سمني
تتناول مو�ضوع ًا �إن�ساني ًا يدور حول حياة

زوجني ،حيث ينقلب الإعجاب الأول �إلى
�رصاع عندما تكت�شف الزوجة �أن ال�صورة
التي تظاهر بها الرجل قبل الزواج لي�ست
هي �صورته احلقيقية ،فتبد�أ التحوالت
والعقبات ،حيث حاولت عرب هذا العمل
�إيجاد طريقة للمعاجلة الدرامية من خالل
�صلتها بالواقع العربي املعا�ش ،م�شرياً �إلى
�رضورة ا�ستثمار ال�شباب امل�رسحي كل
الفر�ص املتاحة لتقدمي الأعمال امل�رسحية
الطموحة والفاعلة والتي ت�شكل النواة
الأولى لع�شق امل�رسح..

"رسم حديث"
هو عنوان المسرحية
األولى لي

رسم حديث
"ر�سم حديث" هو عنوان امل�رسحية
الأولى التي قدمها مرت�ضى جمعة للم�رسح
ال�شبابي ،حتدث عنها قائالً :امل�رسحية
وجدت قبو ًال طيب ًا يف مهرجان دبي
مل�رسح ال�شباب مما �أتاح لها بعد ذلك
امل�شاركة يف مهرجان امل�رسح الأردين
وذلك �أ�شعرين بالفخر بو�صول عملي الأول
�إلى متثيل الإمارات يف هذا املهرجان
العربي املهم ،بعد ذلك قدمت " اجلالد "
التي حظيت باهتمام �إعالمي طيب بعد
ح�صولها على اجلوائز ،ثم قدمت م�رسحية
"�أ�صابع اليا�سمني" ،و�أعمل الآن مع امل�ؤلف
العراقي �أحمد املاجد لتقدمي عمل م�رسحي
يف الدورة القادمة من مهرجان دبي
مل�رسح ال�شباب ،املهرجان الذي يتطور
كثرياً ويقدم العديد من الوجوه ال�شبابية
على �صعيد التمثيل والإخراج والتقنيات
امل�رسحية واجلمالية.
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في

الشارقة

عاصمة الثقافة االسالمية . . .

هــل ثقافتنــا واحــدة؟
هذا العنوان الالفت يجرنا �إلى �س�ؤال مركزي يتعلق مباهية الثقافة العربية ،وبالإجابة
عن هذا ال�س�ؤال ميكننا الولوج �إلى العنوان بالذات ،ولهذا �أقول �إن الثقافة العربية �صادرة
عن ُبعد واحد ،ثم ُبعدين ،ثم �أبعاد متعددة ،وال�س�ؤال امللح الآن هو :كيف ميكن لهذه الثقافة �أن
تكون ذات ُبعد واحد ،ثم تنعطف �إلى ثنائية ُبعدية ،فيما تنطوي على تعددية؟
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ننطلق �أو ًال من �سائد املُعطى العربي
حمال ُبعد واحد ،فهذا
الثقايف باعتباره ّ
ال�سائد اليوم مركزه الوحي ،وحامله الأكرب
الدين الإ�سالمي ،فاملعروف تاريخي ًا �أن
الدين الإ�سالمي جاء ليجيب عن كامل
الأ�سئلة الوجودية واملاورائية ،وليقدم
منوذج ًا ناجزاً وجاهزاً مداه الإميان
اليقيني بالغيب ،والطم�أنينة املو�صولة
بالت�سليم مبقت�ضيات الغيب ،واعتبار
�أن احلياة الدنيا عتبة �إ�شارة ملا بعدها،
وال�سوية يكمن يف
و�أن ميزان احلكمة
ّ
هذا الت�سليم الإمياين املو�صول بر�ساالت
ال�سماء ال�سابقة ،وهنا ن�ستطيع �أن ن�ستوعب
الواحدية ال ُبعدية بو�صفها نبع م�صدره
الدين احلنيف و�إليه ي�ؤول� .آية ذلك كامل
الرتاث التدويني الذي �ضبط قواعد الر�أي
و�صنف تلك
والكالم والتف�سري ،بل وج ْدول ّ
القواعد على �أُ�س�س من "بيان وتبيني"
ال تخلو من اجتهادات وخالفات ،لكنها
اجتهادات يف ال�شكل ال امل�ضمون ،وال�شاهد
�أن قرينة الدين احلنيف ت ّت�صل بالكتاب
الذي ال ريب فيه والذي جاء كتاب هدي
للمتقني ،ويف �سورة البقرة تتوا�صل تلك
القرينة مبجاورة للإميان بالغيب ،ثم
�إقامة ال�صالة والإنفاق� ،ضمن متوالية
ت�ؤكد ال�صريورة الأزلية الأبدية ملا كان
وما �سيكون .
هذا ما ق�صدته بالواحدية الثقافية
حمالة لها ،فيما
التي كانت اللغة العربية ّ
توا�شجت مع ال�رشيعة الإ�سالمية ،وفا�ضت
بتفاعلية �إن�سانية �شاملة �سن�أتي عليها
ونحن يف معر�ض احلديث عن تعددية
الثقافة العربية� ،آية ذلك �أن الثقافة العربية
ثنائية� ،سواء من منظور تاريخي �أو من
منظور تبلور الحق ًا عطف ًا على الإ�سالم
وتعليمه الوا�سع ،فمن الناحية التاريخية
جاءت لغة العرب وثقافتهم البيانية من
�أ�صلها الأول اجلاهلي ال�سابق على ظهور
الإ�سالم ،وكان هذا الأ�صل ُمفارق ًا للإ�سالم
من الناحيتني الوجودية واملاورائية ،فقد
كان العربي اجلاهلي كائن ًا " �أبيقوري ًا "
باملعنى الفل�سفي ،يعي�ش اللحظة ويتداعى
معها  ..متمرداً ..ولكن كان �أي�ض ًا " رواقي ًا
" ناظراً للغيب نظرة قائم ب�أمر الغيب من
يتعبد بها
خالل �أ�صنام ي�صنعها و�أوثان
ّ

ويتقرب بها �إلى اهلل ُزلفى ،ثم يتخلّ�ص
ّ
منها �إن �شاء ،وكان اجلاهلي يقرن النبل
بالفرو�سية ،واملوت بال�شجاعة ال التنايف
يف العدم ،ولهذا ميدح خ�صمه العنيد ويقول
عنه :
حا�سيته املوت حتى ا�ستفّ �آخره
فما ا�ستكان ملا القى ال جزعا
ويرى �أن ال�ضعف مثلبة و�أن القوة معيار
احلق ويقول:
�أال ال يجهلن �أحد علينا
فنجهل فوق جهل اجلاهلينا
وكانت ال�صفة الوجودية املُتفلّته من
عقال التكاليف وال�ضوابط قيمة عليا يف
�صناعة ال�شعر والتقلّب يف جمرات احلرية
واملتع اجل�سدية ال�صافية مما ميكن ا�ستقراء
�أبعاده يف منظومة ال�شعر العربي اجلاهلي،
لكن هذه احلالة مل تكن وحيدة ذاتها و�إن
�سادت ،فقد عرف العرب الديانات ال�سماوية
" اليهودية والن�رصانية " وكان منهم
ومتح ّنفون ،وكانت لديهم �صلة
�أحناف ُ
راكزة بالديانات الإبراهيمية واملو�سوية
ا�ستثناء يف
والعي�سوية .غري �أن ه�ؤالء كانوا
ً
القاعدة العامة لثقافة الفرو�سية والنزعة
الدهرية ،ولهذا نعترب هذا املنحى وجه ًا من
وجهي العملة العربية الثقافية التاريخية.
�أما الوجه الآخر فقد جاء به الإ�سالم ،وكان
من الطبيعي �أن يت�ص ّدى عرب اجلاهلية
للوافد اجلديد الذي �سيق�ض م�ضجعهم
ويخرجهم من دائرة " احلرية الوجودية
" ،و�أن ت�ستمر املُغالبة التاريخية احلياتية
التي �أف�ضت �إلى انت�صار الإ�سالم وانت�شاره
�أو ًال يف جزيرة العرب ثم يف خمتلف
�أرجاء املعمورة.
ثنائية اجلاهلية والإ�سالم اقرتنت
بثقافة العرب �إلى يومنا هذا ،ويف كل
مراحل التطور التاريخي املُظ ّفر للإ�سالم
كانت الع�صبية اجلاهلية تطل بر�أ�سها
وتخرج من ت�ضاعيف امل�سحة الدينية
التطهرية كما لو �أنها ترف�ض اال�ست�سالم،
وهذا ما كان ،فالع�صبية التي حتدث عنها
" �إبن خلدون" يف تاريخه مازالت حا�رضة
ب�سخاء دونها ما نراه يف غري مكان و�شاهد
من عوامل العرب القبائلية والطائفية.
99

جائزة اليونسكو  -الشارقة للثقافة العربية
تتوج الفائزين

حاكم الشارقة يكرم إحدى الفائزات

هدى الزين  /باريس
كرمت جائزة اليون�سكو – ال�شارقة للثقافة العربية ،الفائزين بجوائز ن�سختها الثانية ع�رشة ،وهما :الكاتب والنا�رش
القدير فاروق مردم بيك من فرن�سا ،وامل�ؤ�س�سة العربية لل�صورة من لبنان.
ومت ت�سليم اجلوائز للفائزين بح�ضور ال�شيخة بدور بنت �سلطان القا�سمي ،رئي�سة اللجنة املنظمة مل�رشوع ثقافة بال حدود،
و�سعادة �إرينا بوكوفا ،املديرة العامة لـ"اليون�سكو" ،و�سعادة حممد مري عبد اهلل الرئي�سي� ،سفري دولة الإمارات لدى فرن�سا،
و�سعادة عبداهلل علي م�صبح النعيمي ،املندوب الدائم لدولة الإمارات لدى "اليون�سكو" ،و�سعادة عبد اهلل حممد العوي�س،
رئي�س دائرة الثقافة والإعالم بال�شارقة ،وفران�سي�سكو بندارين ،م�ساعد رئي�س منظمة اليون�سكو لقطاع الثقافة ،وعدد من
ال�شخ�صيات الر�سمية.
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أهم األدوات
و�أكدت ال�شيخة بدور بنت �سلطان القا�سمي
يف الكلمة االفتتاحية التي �ألقتها خالل
احلفل ب�أن اللغة من �أهم �أدوات تو�صيل
الثقافة واحل�ضارة للآخرين ،ولذلك ال بد �أن
نهتم بها وبتعلمها واحلفاظ عليها ،و�أنه ال
يجب �أن نحكم على الآخرين وعلى ثقافتهم
مبعايري اخلط�أ وال�صواب.لأنه ال يوجد
�شعب ما.
هناك اخلط�أ �أو ال�صواب يف ثقافة ٍ
كما دعت �إلى عدم �إطالق �أحكام م�سبقة
على ثقافات وح�ضارات �أخرى فقط لأننا
ن�شعر ب�أنها ال متثلنا �أو ال َت�شبهنا ،و�أن
ال ننظر �إلى الآخرين من زاوية"نحن يف
مواجهة الآخر" انطالق ًا من مبد�أ �أن ثقافتنا
وح�ضارتنا ولغتنا هي الأ�صح.
وقالت ال�شيخة بدور القا�سمي�" :أعتقد �أن كل
الثقافات متثل اجلوهر احلقيقي ملجموعة
ُمعينة من النا�س ،وكل ثقافة تنبع من
روح وقلب هذه املجموعة وجغرافيتها
وتاريخها .ويجب علينا كب�رش �أن نو�سع
�آفاقنا ونحرتم الثقافات الأخرى ونتبادل
املعرفة يف ما بيننا".و�أ�ضافت ال�شيخة
بدور" :نحن اليوم �أكرث تقارب ًا من �أي وقت
م�ضى بف�ضل و�سائل التوا�صل االجتماعي،
لكننا �أكرث انق�سام ًا على امل�ستوى الثقايف،
حيث نتعر�ض كل حلظة ِلك ٍَّم هائل من
املعلومات حول ثقافات بع�ضنا البع�ض
ولكنها خارج ال�سياق يف معظم الأحيان،
مما ي�ساهم يف وجود مفاهيم منطية غري
�صحيحة عن بع�ضنا البع�ض ،و�إن ما ن�شهده
اليوم مقلق ويدعونا �إلى اليقظة والتنبه� ،إذا
كنا فع ًال حري�صني على ثقافتنا و�أ�صالتنا
فنحن مدعوون اليوم �إلى اال�ستمرار يف
م�ساعدة بع�ضنا البع�ض وحتقيق التقارب
والتفاهم الفعلي بيننا وبني العامل من
خالل فعاليات مماثلة حتثنا على احرتام
وتقدير الآخر".
استثمار الثقافة
وحتدثت ال�شيخة بدور القا�سمي عن
اال�ستثمار ال�سيا�سي للثقافة م�ؤكدة �أن
فرق والثقافة تجَ مع ،و�أننا �إذا
ال�سيا�سة ُت ِّ
منظور �سيا�سي فقط،
نظرنا للآخر من
ٍ
ف�إننا �سرناه �أبي�ض �أو �أ�سود� ،أما �إذا نظرنا
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�إلى العامل من منظور ثقايف ،ف�إننا نحتفل
ونفرح باختالفاتنا ،وجنتمع يف �إن�سانيتنا.
ولفتت �إلى �أن جائزة اليوني�سكو _ال�شارقة
للثقافة العربية ،متثل مر�آة حقيقية جلهود
�إمارة ال�شارقة بت�شجيع وقيادة ودعم من
�صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن
حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
ال�شارقة يف ن�رش العلوم واملعارف والفنون
التي تزخر بها ح�ضارتنا العربية يف كل
بقاع العامل ،م�ؤكدة �أن هدف ال�شارقة هو
تكري�س مفهوم االحرتام والتفاهم بني
الثقافات وم�شاركة العامل منابع الثقافة
العربية.
تفاهم متبادل
من جهتها �أ�شادت �سعادة �إرينا بوكوفا،
املديرة العامة لـ"اليون�سكو" ،يف الكلمة
التي �ألقتها ،بجهود �صاحب ال�سمو ال�شيخ
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ،ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ،يف تعزيز
ال�سالم العاملي والتفاهم املتبادل بني
ال�شعوب من خالل ر�ؤية �سموه الثقافية التي
تعمل على تر�سيخ قيم االحرتام املتبادل
والثقة واحلرية يف العامل املعا�رص.
و�أكدت �أن هذه الر�ؤية تتجلّى بو�ضوح �أكرب
اليوم ،ب�سبب زيادة التفاعل بني النا�س
والثقافات يف ظل هويات متعددة الر�ؤى
واالهتمامات .وقالت بوكوفا� :إن جائزة
ال�شارقة للثقافة العربية – اليون�سكو

�أ�سهمت يف دعم املبادرات التي تر�سي ملزيد
من احلوار بني الثقافات ،وت�ضمن التنوع
الثقايف من خالل تكرميها للم�ؤ�س�سات
وال�شخ�صيات التي �أثرت الثقافة العربية
ب�أعمالها املتنوعة.
كما تناول �سعادة عبداهلل علي م�صبح
النعيمي يف كلمته دور اجلائزة يف �إثراء
التعدد والتنوع احل�ضاري ،وقال" :تتزامن
الدورة الثانية ع�رشة جلائزة اليون�سكو
 ال�شارقة للثقافة العربية مع اختيار�إمارة ال�شارقة عا�صمة للثقافة الإ�سالمية
لعام  ،2014وهي بذلك تعطي احلدثني
ما ي�ستحقانه من �ألق احتفايل وب�صمة
�شمولية ،متا�شي ًا مع �إحدى القناعات
العميقة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي ،ع�ضو املجل�س
الأعلى حاكم ال�شارقة ،وهي �أن الثقافة
ثالثة �أفعال يف فعل واحد :التفكري،
والتنوير ،والتغيري نحو الأ�سمى والأنبل
والأكرث ت�أثرياً �إن�سانياً" .م�ؤكدا �أن دولة
الإمارات العربية املتحدة �صاحبة ريادة
يف العديد من جماالت الإبداع بتوجيه
مبا�رش من رئي�سها� ،صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان ،واخوانه ال�شيوخ
�أع�ضاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات،
وخا�صة يف جمال �إقامة ج�رس ثقايف
بني العرب والعامل ،و�إثراء التنوع والتعدد
احل�ضاري ،ون�رش روح الت�سامح والقبول
بالآخر.
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هو روائ��ي و�صحفي ونا�رش ونا�شط
�سيا�سي كولومبي ولد يف �أراكاتاكا،
ماجدالينا يف كولومبيا يف  6مار�س
،1927ق�ضى معظم حياته يف املك�سيك و�أوروبا.
وت�ضاربت الأقاويل حول تاريخ ميالده هل كان
يف عام � 1927أو .1928

مهدي النوري السودان

شريف خزندار

الطاهر وطار

فاروق مردم بيك

رسالن ساسي

أهمية استثنائية
من جانبه ،قال �سعادة عبد اهلل العوي�س:
"تكت�سب جائزة ال�شارقة للثقافة العربية
�أهمية ا�ستثنائية وتتطلب جهداً خا�ص ًا يف
�إثراء احلوار بني الثقافات واحل�ضارات،
و�صو ًال �إلى امل�شرتك الأعلى بني الب�رشية
ال�سوية املنبثقة من املعاين النبيلة
َّ
للح�ضارات الإن�سانية ،وال�شاهد على ذلك
�أن اجلائزة ت�ضع بعني االعتبار االنت�شار
للثقافة الإن�سانية ،لكي متنح املفكرين
والأدباء والكتاب مكانتهم الالئقة،
باعتبارهم تلك العقول الناظرة ملعنى
التعاي�ش والت�سامح والتكامل".
و�شكر العوي�س العاملني يف �أمانة اجلائزة،
واملُحكِّمني احلري�صني على ح�سن االختيار،
وكل من �ساهم بالآراء وامل�شورة على درب
تطوير اجلائزة ،كما هن�أ الفائزين يف هذه
الدورة على جهودهم يف دعم الثقافة
العربية.
ويتم اختيار الفائزين من قبل املدير العام
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بناء على اقرتاحات جلنة حتكيم
لليون�سكو ً
ت�ضم خرباء دوليني يف جمال الثقافة
العربية ،م�شهوداً لهم بالكفاءة والتميز
نسعى لتكريس
مفهوم االحترام بين
الثقافات ومشاركة
العالم منابع الثقافة
العربية.
والإجنازات البارزة عرب ال�سنني .ومت منح
جائزة العام احلايل للم�ؤ�س�سة العربية
لل�صورة من لبنان ،وللكاتب والنا�رش
القدير فاروق مردم بيك من فرن�سا.
تأسيس الجائزة
ويعود ت�أ�سي�س جائزة اليون�سكو -
ال�شارقة للثقافة العربية �إلى العام 1998

بتوجيهات من �صاحب ال�سمو ال�شيخ
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي،
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة.
وتمُ نح اجلائزة الثنني من املر�شحني ،من
الأفراد واجلماعات �أو امل�ؤ�س�سات ،تكرمي ًا
مل�ساهمتهم يف ن�رش وتعزيز املعرفة
بالفن والثقافة العربية من خالل عملهم
و�إجنازاتهم املتميزة.
ومنحت جائزة اليون�سكو  -ال�شارقة
ُ
للثقافة العربية لـ 24فائزاً حتى الآن،
ح�صلوا على جائزة نقدية قدرها � 60ألف
دوالر �أمريكي يتم تق�سيمها منا�صفة بني
الفائزين يف كل ن�سخة تقديراً مل�ساهمتهم،
كل يف جماله ،يف دفع م�سرية الفن
والثقافة العربية� ،أو مل�شاركتهم يف ن�رش
الثقافة العربية خارج حدود العامل العربي.
و�شكل الفائزون باجلائزة جي ًال جديداً
من الباحثني ،والفنانني ،واملفكرين،
وامل�ؤلفني ،واملرتجمني ،الذين جتمعهم
الرغبة العميقة يف حتقيق احلوار احلقيقي
بني الثقافة العربية وباقي ثقافات العامل.

غابرييل غارثيا ماركيز
كاتب الواقعية العجائبية
يعد غارثيا من �أ�شهر كتاب الواقعية
العجائبية ،فيما يعد عمله مئة عام
من العزلة هو الأكرث متثيلاً لهذا النوع
الأدبي ،وبعد النجاح الكبري الذي القته
الراوية ،ف�إنه مت تعميم هذا امل�صطلح
بدءا من �سبعينات
على الكتابات الأدبية ً
القرن املا�ضي .ويف عام � ،2007أ�صدرت
كل من الأكادميية امللكية الإ�سبانية
ورابطة �أكادمييات اللغة الإ�سبانية طبعة
�شعبية تذكارية من الرواية ،باعتبارها
جزءا من الكال�سيكيات العظيمة الناطقة
ً
بالإ�سبانية يف كل الع�صور .ومت مراجعة
وتنقيح الن�ص من جانب غابرييل غارثيا
ماركيز �شخ�ص ًيا .ومتيز غارثيا بعبقرية
�أ�سلوبه ككاتب وموهبته يف تناول الأفكار
ال�سيا�سية .وقد ت�سببت �صداقته مع الزعيم
الكوبي فيدل كا�سرتو الكثري من اجلدل
يف عامل الأدب وال�سيا�سة .وعلى الرغم
من امتالك غابرييل م�سك ًنا يف باري�س

وبوغوتا وقرطاجنة دي �إنديا�س� ،إال �أنه
ق�ضى معظم حياته يف م�سكنه يف املك�سيك
بدءا من فرتة ال�ستينات.
وا�ستقر فيه ً
وي�شتمل الإنتاج الأدبي ملاركيز على العديد
من الق�ص�ص والروايات والتجميعات� ،إلى
جانب كتابات �أخرى ،وتتناول الغالبية
العظمى منه موا�ضيع مثل البحر وت�أثري
واعتربت رواية
ثقافة الكاريبي والعزلةُ .
"مئة عام من العزلة" واحدة من �أهم
الأعمال يف تاريخ اللغة الإ�سبانية ،وذلك
من خالل امل�ؤمتر الدويل الرابع للغة
الإ�سبانية الذي عقد يف قرطاجنة يف مار�س
عام  .2007بالإ�ضافة �إلى كونها �أهم
�أعمال ماركيز ،كانت �أي�ضا �أكرث الأعمال
أي�ضا
ت�أثريا على �أمريكا الالتينية .وا�شتهر � ً
بالأعمال الأخرى مثل "لي�س للكولونيل
من يكاتبه" ،و"خريف البطريرك" و"احلب
أي�ضا هو م�ؤلف للكثري
يف زمن الكولريا" .و� ً
من الق�ص�ص الق�صرية� ،إ�ضافة �إلى كتابته

خم�سة �أعمال �صحفية.
ح�صل غارثيا على جائزة نوبل للآداب
تقديرا للق�ص�ص الق�صرية
عام  1982وذلك
ً
والروايات التي كتبها ،والتي يت�شكل بها
اجلمع بني اخليال والواقع يف عامل هادئ
من اخليال املثمر ،والذي بدوره يعك�س حياة
و�رصاعات القارة .وكان خطاب القبول
حتت عنوان «العزلة يف �أمريكا الالتينية».
و�شكل ماركيز جزءا من جمموعة من �أحد
ع�رش كاتبا حازوا جائزة نوبل للآداب.
نال ماركيز العديد من اجلوائز والأو�سمة
طوال م�سريته الأدبية مثل و�سام الن�رس
الأزتيك يف عام  ،1982وجائزة رومولو
جايجو�س يف عام  ،1972وو�سام جوقة
ال�رشف الفرن�سية عام ُ .1981تويف غارثيا
ماركيز يف مدينة مك�سيكو باملك�سيك يوم
عاما.
� 17أبريل  2014عن عمر ناهز ً 87
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يوثق الماضي بعدسته
حوار :عائشة عثمان
بني �أروقة املا�ضي وب�ساطة مبانيه ..وجمال ما �سطره الأجداد من ق�ص�ص ..يجول
حامال "كامرته الفوتوغرافية" ..موثقا عبق املا�ضي و�إجنازات احلا�رض لتكون
مرجعا للأجيال القادمة� ..إلتقته جملة "مرامي" ليكون مثال للمواطن "الإماراتي"
يحتذى به للتميز بجعل الهوية جزءاً من �إجنازاته املقدمة لدولته..
علي عبداهلل الشريف

�أمل�س ب�ساطتهم وعفويتهم يف كل �شيء،
يجذبني احلديث معهم ،وللأ�سف كل ه�ؤالء
رح��ل��وا دون �أن نوثق م��ا ع��ا��صروه من
�أح��داث وق�ص�ص ،حتمل بني طياتها �أدق
التفا�صيل لكي نتعلم نحن منها ومن ي�أتي
من بعدنا من �أجيال ،وهذه خ�سارة الميكن
�أن تعو�ض.

طريق إلى الغابه

العقبات الني
واجهتني منحتني
قوة العزيمة واإلصرار
على النجاح

امل�صور الفوتوغرايف والفنان الت�شكيلي
علي عبداهلل ال�رشيف ع� ّ�رف نف�سه قائالً:
�أنا رب �أ��سرة ..طالب ..موظف ..متطوع..
حمب لعائلتي ..حمب للفنون التطبيقية..
هاو ،بعد�ستي �أحاول �أن
م�صور فوتغرايف ٍ
�أوثق موروثنا الثقايف الرتاثي ،من عادات
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بيئة ثقافية
احتضنتني لتكون
انطالقتي منها

وتقاليد وقيم ،ومظاهر ح�ضارية ومبان
معمارية ،لتكون غ��دا مرجع ًا للأجيال
ال��ق��ادم��ة ،لقد ع��ا��صرت احلقبة الزمنية
مابني نهاية ال�سبيعنيات والثمانينيات،
التي ك��ان لها نكهة خمتلفة متاما عن
وقتنا احلا�رض ،عا�رشت كبار ال�سن ،كنت

بيئة ثقافية فنية
�أما عن �أ�رسته قال ال�رشيف :ن�ش� ُأت يف
بيئة ثقافية فنية �أحاطت بي منذ ال�صغر،
ف�أبي ،رحمة اهلل ،كان ميلك �أول مكتبة يف
ولدي
الإمارات ،وهذا �أمر يجهله الكثريون
ّ
الوثائق واملقاالت التي تثبت ذلك� ،أحببت
ال��ق��راءة كثريا والإط��ل�اع ف�صقلني ذلك
ثقافيا� ،أما �أمي رحمها اهلل ،فكانت حتب
االحتفاظ بالذكريات اجلميلة من
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خ�لال التقاط ال�صور الفوتوغرافية
جلميع املنا�سبات والإجن��ازات والرحالت
اخلا�صة ب�أ�رستنا ،ك�أنها توثق حياتنا بكم
هائل من ال�صور ،كان لدينا كامريا قدمية
من اخلم�سينيات توارثناها جيال بعد جيل،
و�أول كامريا �أمتلكتها كانت هدية من �أمي،
رحمها اهلل ،كل هذه الأم��ور يف وقتها مل
تكن وا�ضحة يل بحكم �صغري ،ولكن الآن
�أ�ستطيع القول �أنها كلها �أم��ور اجتمعت
لت�شكل ل��دي ح�س امل�صور الفنان الذي
يبحث عن �أدق التفا�صيل لأبرزها و�أوثقها،
والزل��ت هاوي ًا �أ�صقل ما لدي من موهبة
باملعرفة والعلم.
أساهم في بناء
شخصيات أبنائي بفتح
كل أبواب اإلبداعات
كخيارات فقط

تاج محل
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فكرة التوثيق
وعند �س�ؤاله عن ماهية الفكرة التي
ك��ان��ت ح��ج��ر ب��داي��ت��ه ق���ال ع��ل��ي ع��ب��داهلل
ال����شري��ف :يف نهاية الثمانينيات كان
ع���دد امل�����ص��وري��ن املهتمني بالت�صوير
الفوتوغرايف بهذا اجلانب قلي ًال ج��دا ،بل
نادراً ،بجانب ذلك وكما ذكرت �سابقا �إن
عدد كبار ال�سن ومالمح الرتاث القدمي بد�أت
ت�ستبدل باملعمار والزخارف احلديثة ،من
هنا تبادر �إلى ذهني فكرة التوثيق بال�صور
الفوتوغرافية ،ناقال بذلك الواقع بانعكا�سه
احلقيقي بال رتو�ش وال تدخل ،جاعال منها
مرجعا حي ًا لكل من ي�أتي من الأجيال
ال��ق��ادم��ة ،حمافظا بذلك على حقهم يف
الإطالع على ما�ضي الأجداد ،والإجنازات
التي حتققت قبلهم ،ليعطيهم الدافع للعطاء
من �أجل هذا الوطن.
�أح��ب��ب��ت ال��ف��ك��رة وب�����د�أت بتنفيذها
خ��ط��وة ب��خ��ط��وة ،ق��د ت��ك��ون بطيئة ولكن
م��درو���س��ة متجها لتحقيق ه��ديف ب���إذن
اهلل ،وكانت البداية بالدرا�سة الأكادميية
لأبلور هذه امللكة فالتحقت بكلية التقنية
العليا تخ�ص�ص (adverting and

قبور دلهي

الهند

 )promotionوالآن �أدر���س تخ�ص�ص ًا
�آخر (.)graphic desiger
العقبات التي واجهتني..
جتلى على م�لاحم��ه بع�ض ال��ه��دوء،
وجاء بعد برهة �صمت رده �إلى العقبات
ال��ت��ي واجهته ق��ائ�لا� :أع��ل��م �أن مواجهة
العقبات �صعبة ول��ك��ن لأن ه��ديف كان
وا�ضحا ،ورغبتي حقيقية يف �أن ي�صبح
واقعاً ،جعلني �أخط التحديات على ورقة،
عما يجعلني �أقوى لتجاوزها ،من
و�أبعث ّ
�أهمها عدم وجود درا�سة �أكادميية جامعية
خا�صة بالت�صوير الفوتوغرايف يف دولة
الإم��ارات ،على الرغم من وجود عدد كبري
جدا من املحبني للت�صوير الفوتوغرايف،
�إذ �أ���ص��ب��ح يف ك��ل م��ن��زل م��ا ال يقل عن
كمرتني �إلى ثالث ،قد يكونون موهوبني
ول��ك��ن ال ي�ستطيعون �صقلها ب��درا���س��ة
تخ�ص�صية جتعل منهم م�صورين حمرتفني
متخ�ص�صني يف جانب معني.
بالإ�ضافة �إلى ذلك من لي�س لديه من
يدعمه يف جم��ال الت�صوير قد ال يحظى
ب�إي�صال �إبداعاته للجمهور ،وواجهت ذلك
باملبادرة والبحث عن الفر�ص ،طرقت
جميع �أبواب امل�ؤ�س�سات والدوائر احلكومية
كمتطوع� ،أق��دم لهم خدماتي بال مقابل.
والزلت �أبادر يف الأعمال التطوعية يف �أي
جمال قد يخدم دولتي بعد�ستي ،بالدي

حتتاج منا نحن كمواطنني �إماراتيني �أن
نبادر ..جنتهد ..ننجز ..نتميز ،فلقد �أعطتنا
الكثري وت�ستحق منا �أن نعمل لها ليل نهار،
نتحد ونكون يدا واحدة ،ال نحارب بع�ضنا،
بل ندعم الآخ��ري��ن ونقدم لهم امل�ساعدة
ونفتح لهم الأب���واب املغلقة ،ن�ساهم يف
�إبراز هوايتهم و�صقلها للو�صول لالحرتاف
�إن �أمكن.
طموحي...
مزج اإلبداع الكتابي
واإلبداع الفوتوغرافي

أسرتي
للنجاح دائما من ي�سانده وي�سهم يف
حتقيقه ،يقول ال�رشيف :ح�صلت على الدعم
من �أ�رستي �سواء بالبيئة التي �أحاطت بي،
�أو مبا ورثته عنهم ،وبعد الزواج �ساهمت
زوج��ت��ي يف ت��وف�ير اجل���و امل��ن��ا���س��ب يل
كرب �أ��سرة وطالب علم وموظف بوظيفة
حكومية ،بجانب ذلك تواجدها معي يف كل
خطوة �أخطوها ،وحتفيزها يل ب�إبداء ر�أيها،
وتنظيم الرحالت للأماكن الأثرية والقدمية
كل هذا كان يجعلني �أجتهد� ،أما �أ�صدقائي
فكان لهم دور كبري جدا بداية مبجموعة
امل�صورين التي كنت من م�ؤ�سي�سها ،وجدت
الت�شجيع منهم يف اجلانب التوثيقي ،مما

جعلني �أ�ستمر يف الت�صوير التوثيقي.
بناء شخصيات أبنائي
وباحلديث عن �أ�رسته ال�صغرية قال
ال�رشيف :رزقني اهلل "�أحمد" الذي يبدع يف
كتابة الق�ص�ص اخليالية� ،أما "عمري" يحب
الت�صوير والر�سم ويحب كثريا �أن ي�شارك
يف كل الفعاليات اخلا�صة بالأطفال� ،أما
"مرمي" على الرغم من �صغر �سنها فلديها
ميول فنية ،وحت��ب كبار ال�سن وال�تراث،
واحلمد هلل �أتواجد ب�شكل دائم مع �أبنائي
و�أ�شجعهم على ممار�سة مايحبونه� ،أقف
معهم و�إن كنت ال �أحب ال�شيء ككرة القدم
ولكن ال �أمنعهم عنها بل �أ�ساندهم ،ف�أنا
بذلك �أمنحهم خيارات كثرية حتى يكربوا
ويقرروا الطريق الذي يجدون فيه �أنف�سهم.
طموحي..
�إن �أجمل مايف امل�ستقبل هو الطموح
الذي ي�صبو �إليه املرء ،فحدثنا ال�رشيف يف
ختام لقاءه بـه "مرامي" قائال� :أطمح �أن
يجد التوثيق الفوتوغرايف حقه ،من خالل
مراجع وكتب ووثائق متزج بني الإب��داع
الكتابي ب�أقالم كتاب �إماراتيني و�صور
فوتوتغرافية بعد�سات �إماراتية مبدعة،
لتكون م��وروث � ًا ثقافي ًا نخلده للأجيال
القادمة.
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"البرلماني الناجح"

خالد الظنحاين
و ّقع الكاتب الإماراتي خالد الظنحاين يف ركن التواقيع يف "معر�ض �أبوظبي الدويل
للكتاب –  ،"2014كتابه اجلديد "الربملاين الناجح" ال�صادر عن دار "نخيل للن�رش
والتوزيع" ،و يتناول الكتاب م�سرية املجل�س الوطني االحت��ادي يف دولة االمارات
العربية املتحدة يف ظل قيادة البالد الر�شيدة خ�صو�ص ًا التجربة الربملانية االنتخابية
الإماراتية عام  ،2011وهو ي�سلّط ال�ضوء كذلك بكثري من التفا�صيل على �أنظمة
وقوانني "املجل�س الوطني".

المطر الراقص
فاطمة محمد الهديدي

شيء مني

موزة عو�ض

وقعت الكاتبة وال�شاعرة الإماراتية موزة عو�ض ديوانها
ال�شعري "�شيء مني" والذي يعترب باكورة �إنتاجها ال�شعري،
وهو من ال�شعر احل��ر ،ووقعته الكاتبة يف معر�ض �أبوظبي
للكتاب
108

من ال�سماء تهطل بانتظام ،تتناغم القطرات يف �إيقاعها الكوين ،ت�شكِّل من
وجودها حلبة ما�سية من ماء.
حتلق وتهبط ،وت�ستدير وتنثني ،كطواف قد�سي ممو�سق ال�سياق.
يف املعرب الوردي احت�شدت مرتبة ،وانتظمت ما بني ال�سماء وبني الأر�ض.
احتكرت اللحظة املتفردة واختلت بالن�سيم .كان الن�سيم ربابتها و�أما الع�شب
فجمهورها املتبتل بقلبه الأخ�رض يطرز امل�شهد.
مع املطر جاءت عرائ�س �شفافة كالنور عرب غمامات ال�شتاء ،ومن الهواء
تدلت ك�أنها البلور ،والتفت يف فرقة مكتملة منق�ضة من ال�سماء.
درب الغيث املقطّ ر راق�صا فوق الرخام والرتاب
فمن تراه �ألهم املطر؟! من َّ
واحلجر؟
كل قطرة م�صطفة ملعت على كعبها ال�شفاف ،ولوحت تدور ،وبن�شوة احلر
متايلت ..تقدمت ..ت�أخرت تزينت ،حتفها موجات ما�سية هلل.
من الأعايل �أُنزلت ففتحت �أوداجها قامة من ماء ،ويف �أوج انت�شائها ب�أجمل
اخلطى ارتفعت �أذي��ال �أثوابها ف��ازداد حولها البهاء؛ فا�ستدعى ثوبها الن�سيم
يجول به.
يف �شتائنا املن�رصم �صار للمطر قامات راق�صة على �أوتار الأر�ض ،و�صار
للقطرات كلمات تتغنى بها كما يرتمن الأطفال بغمغمات لهوهم العفوي املبهج
�إبان القمر.
�إنه املطر؛ الكائن الذي ال ي�شيخ� ،سيمفونية من اخللود املعطّ ر بعبق الأر�ض؛
يقبل الأر�ض
لي�س يحتاج ل�شاعر ي�صيغ له كلمات �أوعرب� ،إمنا هو هكذا حينما ِّ
برق�صه املبجل �أبد الدهر.
فلمن ي�صغي �إلى �صوت وقع املطر؛ ال �شيء �أكرث بهجة من مطر ميار�س
اجلمال ،مرتفعا على �أطراف �أ�صابعه ،يرك�ض نحو �أر�ض يحر�سها النهار ووقع
راق�ص لأغنية كطق�س عبادة يف خ�شوع.
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الهجاء . . .
ّ

"دعبل الخزاعي"
إعداد :عبد العليم حريص

© Edwin Lord

إني ال أفتح عيني حين أفتحها
على كثير ولكن ال أرى أحدا
رح��م اهلل دعبل حينما ج��ادت قريتحته
البكر ،هذا البيت خالد ذكر ،فهناك �أبيات
خلدت �أ�صحابها ومنهم اخل��زاع��ي حيث
عرف بالهجاء ال�لاذع وا�سمه :حممد بن
110

علي ب��ن رزي��ن �شعار جميد م��ن الع�رص
العبا�سي..
ول��د يف الكوفة �سنة  148ه��ـ .ولقبته
(الداية) بدعبل ،لدعابة كانت فيه .فهي

�أرادت (ذعبالً) فقلبت الذال داالً..
�شب يف بيت اخت�ص بال�شعر فجده رزين
ّ
و�أبوه علي وعمه عبداهلل كانوا من �شعراء
ع�رصهم ،واب��ن عمه حممد ب��ن عبد اهلل

امللقب بـ (�أبي ال�شي�ص) وابن هذا عبد اهلل
بن حممد �أبي ال�شي�ص �شاعر و�أخواه (علي
�أبو احل�سن ورزين) من ال�شعراء امل�شهورين..
فا�ستقى دعبل ال�شعر من كل ه�ؤالء ،وحفظ
الكثري من الأبيات والق�صائد� ..إال �أنه مل
ي�رشع يف النظم ،وعاهد نف�سه �أال يفعل ذلك
�إال بعد �أن ينهل املزيد من منابع ال�شعر
الأ�صيلة ،ويتقن �صناعته �إتقان ًا جيداً..

ي�صلبه بها دون �أن يبايل..
وكان الوزير الزيات على حق ،فدعبل مل
يعرف اخلوف ومل يرتدد يف هجاء اخلليفة
امل�أمون قائالً:
�أخذ امل�شيب من ال�شباب الأغي ِد
والنائبات من الأنام مبر�صد
�أي�سومني امل�أمون خطّة جاهل
�أو ما ر�أى بالأم�س ر�أ�س حممد؟

دعبل ومسلم بن الوليد
حللت حم ًال يق�رص الربق دونه
ويعجز عنه الطيف �أن يتج�شما
كان م�سلم بن الوليد �شاعراً مت�رصف ًا ح�سن
الأ�سلوب ،رافقه دعبل لي�أخذ الأدب عنه ،
ويف ذلك يقول دعبل :ما زلت �أقول ال�شعر
و�أعر�ضه على م�سلم فيقول يل� :أكتم هذا.
حتى قلت:
�أين ال�شباب؟! و�أ ّية �سلكا
ال �أين يطلب؟! �ض ّل بل هلكا
ال تعجبي يا �سلم من رجل
�ضحك امل�شيب بر�أ�سه فبكى
فلما �أن�شدته هذه الق�صيدة قال :اذهب الآن
فاظهر �شعرك كيف �شئت وملن �شئت..
��سر دعبل لهذه النتيجة وانطلق م��ارده
ّ
ال�شعري م��ن عقاله وراح ين�شد �أحلى
الق�صائد و�أعذبها..
ما �أكرث النا�س ال بل �أقله ُم
اهلل يعلم �أين مل �أقل فندا
�إين ال �أفتح عيني حني �أفتحها
على كثري ولكن ال �أرى �أحدا
وب�سبب اجل����ر�أة وال��ه��ج��اء ك�ثر �أع����دا�ؤه،
فرتب�صوا للوقيعة به وقتله ،لكنه مل يبال
ورد عليهم بق�صائد �أ�شد و�أق��وى .وا�شتهر
بقوله�( :أنا �أحمل خ�شبتي على كتفي منذ
خم�سني �سنة ل�ست �أج��د �أح���داً ي�صلبني
عليها) وب�سبب ب�أ�سه ال�شديد وقوة حجته
جتنب الكثري ل�سانه  ،قيل للوزير حممد بن
عبد امللك الزيات :مل ال جتيب دعب ًال عن
ق�صيدته التي هجاك فيها؟ قال� :إن دعب ًال
جعل خ�شبته على عنقه يدور بها يطلب من

دعبل واإلمام الرضا
يحكي دعبل� :أنني دخل على �أبي احل�سن
علي بن مو�سى الر�ضا بخر�سان ،فقلت له:
يا بن ر�سول اهلل� ،إين قلت فيكم �أهل البيت
ق�صيدة ،و�آليت على نف�سي �أن ال �أن�شدها
�أحداً قبلك و�أحب �أن ت�سمعها مني
فقال يل :هاتها ....ف�أن�شدته:
مدار�س �آيات خلت من تالوة
ومهبط وحي مقفر العر�صات
لآل ر�سول اهلل باخليف من منى
وبالبيت والتعريف واجلمرات
وملا بلغت:
�أرى فيئهم يف غريهم متق�سما و�أيديهم من
فيئهم �صفرات
بكى �أبو احل�سن وقال يل� :صدقت يا خزاعي،
فوا�صلت �إن�شادي ..حتى انتهيت �إلى :
�إذا وتروا م ّدوا �إلى �أهل وترهم �أك ّف ًا عن
الأوتار منقب�ضات
فبكى الإم���ام الر�ضا حتى �أغمي عليه..
يل خادم كان على ر�أ�سه� :أن �أ�سكت..
ف�أوم�أ �إ ّ
ف�سكت!! .فمكث �ساعة ثم ق��ال يل� :أع��د..
ّ
ف�أعدت الق�صيدة ثانية .حتى انتهيت �إلى
هذا البيت �أي�ض ًا ف�أ�صابه مثل الذي �أ�صابه
يل جمدداً:
يف املرة الأولى .و�أوم�أ اخلادم �إ ّ
�أن �أ�سكت ..ف�سكت!! فمكث الإم��ام الر�ضا
�ساعة �أخ���رى ث��م ق��ال يل� :أع���د ..ف�أعدت
الق�صيدة ..فجعل يقلب كفيه ويقول� :أجل
واهلل� ،إلى �آخر الق�صة..
وقد قيل لدعبل :مل بد�أت عند �إن�شادك للر�ضا
مبدار�س �آيات؟ ومل تبد�أ مبطلعها:
ذكرت حم ّل الربع من عرفات

ف�أجريت دمع العني بالعربات
وف ّل عرى �صربي وهاجت �صبابتي
ر�سوم ديار �أقفرت وعرات
فرد دعبل :ا�ستحييت من الإمام �أن �أن�شده
الت�شبيب ف�أن�شدته املناقب ور�أ�س الق�صيدة.
وفاة دعبل ..
�أ�رسف دعبل يف الهجاء فكان حتفه على
يد �أحد مهجويه ،رغم �أنه تعر�ض يف �شعره
خللفاء كثريين� ،إال �أن نهايته كانت على
يد من هو �أقل منهم مكانة و�سلطانا .ق�صد
دعبل يوما ما مالك بن طوق ومدحه ،فلم
ير�ض ثوابه ،فخرج عنه وقال فيه:
�إن ابن طوق وبني تغلب لو قتلوا �أو اجرحوا
ق�رصه
مل ي��أخ��ذوا من دي��ة درهما يوما وال من
�آر�شهم بعرة
دما�ؤهم لي�س لها طالب مطلولة مثل دم
العذرة
وجوههم بي�ض و�أح�سابهم �سود ويف �آذانهم
�صفره
فبلغه الهجاء وملا دخل دعبل الب�رصة بعث
�إليه فقب�ض عليه ودع��ا بالنطع وال�سيف
لي�رضب عنقه ،فجحد الق�صيدة وحلف بكل
ميني تربئ من الدين �أنه مل يقلها ،و�أن عدوا
له قالها ون�سبها �إليه ليغري بدمه ،وجعل
يت�رضع �إليه ،ويبكي بني يديه ،ف��رق له
وقال� :أما �إذ �أعفيتك من القتل فال بد من
�أن �أ�شهرك .ثم دعا له بالع�صا ف�رضب بها
حتى �سلح ،و�أمر به ف�ألقي على قفاه وفتح
فمه ،فرد �سالحه فيه وهو يحلف �أال يكف
عنه حتى يبلعه �أو يقتله ،ثم خاله ،فهرب
�إلى الأهواز..
فبعث مالك بن طوق رجال ح�صيفا مقداما
�أعطاه �سما و�أم��ره �أن يغتاله كيف �شاء،
فلم يزل الرجل يطلبه حتى وجده يف قرية
من نواحي ال�سو�س ،ف�أغتاله يف وقت من
الأوقات بعد ال�صالة العتمة� ،إذ �رضب ظهر
قدمه بعكاز م�سموم فمات من الغد ،ودفن
بتلك القرية يف �سنة  220هـ.
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لشوقي حنين
يقول شوقي:
هجرت �أحبتي طوع ًا لأين
ر�أيت قلوبهم تهوى فراقي...
نعم �أ�شتاق ر�ؤياهم ولكن
و�ضعت كرامتي فوق ا�شتياقي...
�أحب و�صالهم دوم ًا ولكن
طريق الذل التهواه �ساقي
(ق�صيدي يجيب)
مايل �سواكم يف حنيني...وع�شقي....
وال يف هوى ال�شوق
فبماذا يبوح لكم �شوقي؟
�أحبتي :ما ا�ستطعت هجر النب�ض
لأنكم نب�ض نب�ضي
وقد ا�ستنفدت �سبعني عذراً
واخرتعت عمراً للأحالم
كي �أ�صوغ بكم عذري
فكيف يفارقوين؟
ومافارقوا الروح
وذكرهم يف الدم رغم البعد
مل يزل ي�رسي
�أحبتي مني
ومنهم كوين..
ف�أي كرامةٍ ت�ضيع
يا �أنا مني؟
�أ�أعتب عليك �شوقي
وقد جربت �إليكم
�أحبتي �شوقي؟
مذ لقيى ذاك الأثر
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ك�سكنى عيني
يف ح�ضن جفني...
ميد ال�سالم �إلينا يديه
ظن ًا منه يعانق ال�شوق
حتى يرى حرّ يدينا
فيقعد من الهم ..يهذي
ويتيه ب�رشيان اللقاء بنا
فيالم�س الأغوار مغ�شي ًا عليه
ال تفارق الريح الهوى وال احل�شى
وك ّل طريق
ي�صتك بالرع�شة �إليكم
و�ساقي مع الغيم
خلف الظل
نحوكم جتري
وبعد هذا الو�صف �أحبتي:
هل حلنيني �إليكم حرويف تكفي؟
�أم يكون جهري يف هواك يا ع�شيق
الكون...عزي.

إيمان خالد بهنسي

تجارب
الروائح

الخل

لإزالة الروائح من املقالة
�أو القدر افركيها ببع�ض
�أوراق النعناع الطازج.

�إذا ارتفعت حرارة �أحد �أفراد
داعي ل�رشاء دواء
�أ�رستك ال ِ
�إذا كان لديك خل يكفي
ب�أن تنقعي جواربه باخلل
وتلب�سيه �إياها و�ستنخف�ض
احلرارة خالل �ساعة.

عمر الشموع

لإطالة عمر ال�شموع ر�شي القليل
من امللح عند جذوع ال�شموع
لإطالة عمرها من خالل �إبطاء
عملية الذوبان فتدوم �أكرث.

تبييض الرخام

لتبيي�ض الرخام �إذا �أ�صبح لونه مائال لال�صفرار يفرك
بخليط من ع�صري الليمون وملح الطعام ثم يغ�سل باملاء.
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قرب دجلة يف بغداد وعلى مقربة من رائحة الكتب وعطر ال�شنا�شيل ،ي�ضيء مبت�سم ًا ب�أقوا�سه البغدادية وزخارفه ذات
الطراز املعماري الإ�سالمي "املركز الثقايف البغدادي" الذي افتتح قبيل عام كرافد مهم من روافد الثقافة العراقية ،بعد �أن
�أ�صبح نافذة حيوية ملختلف النن�شاطات الفنية والثقافية ،ي�ضم املركز عدة قاعات ومرافق وحدائق ال�ستيعاب خمتلف
الن�شاطات خالل �أيام الأ�سبوع وخ�صو�صا �أيام اجلمعة ،كما �أتاح توا�صال بني اجلمهور وخمتلف الفعاليات الثقافية
وتنوعها والتي يحت�ضنها املركز يف قاعاته التي حملت �أ�سماء رموز الثقافة العراقية يف جماالت الأدب واملو�سيقى
وال�شعر والت�شكيل والدرا�سات الإن�سانية� ،إذ جتتذب �أعدادا متزايدة من املواطنني خ�صو�صا �أيام اجلمعة ويهتم املركز
ب�أغلب املهرجانات واملعار�ض الثقافية والفنية واملقام العراقي والأ�صبوحات ال�شعرية وامللتقيات الأدبية.

المركز الثقافي البغدادي

شعر وتشكيل ومقام

قاسم سعودي  -بغداد
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ذاكرة المكان البغدادي..
يعد املركز الثقايف البغدادي والذي كان
ي�سمى �سابق ًا " املحاكم القدمية " التي
�أُن�شئت يف مطلع اخلم�سينيات ،موقع ًا مكم ًال
للمواقع البغدادية الثقافية املنت�رشة يف
معظم بغداد كاملتحف البغدادي والبيوت
الرتاثية واملدر�سة امل�ستن�رصية والق�رص
العبا�سي و�شارع الر�شيد وغريها ،املركز
يحتوي على العديد من القاعات التي
حتمل �أ�سماء الأدباء وال�شعراء املعروفني
مثل نازك املالئكة ،م�صطفى جواد ،علي
الوردي ،جواد �سليم ،وغريها من القاعات
والأروقة امل�صممة ح�سب الطراز البغدادي
وب�صمته الرتاثية التي تنتمي للعمارة
العربية والإ�سالمية ،وميكن للعائلة
العراقية واملثقف العراقي واملواطن الب�سيط
�أن ي�ستمتع �أثناء زيارته للمركز بالعديد
من الأن�شطة الثقافية والفنية املتنوعة
منها حما�رضات لغوية وتاريخية يف قاعة
م�صطفى جواد ،حما�رضات ت�شكلية يف
قاعة جواد �سليم ،حما�رضات اجتماعية يف
قاعة علي الوردي� ،أ�صبوحات �شعرية يف
قاعة نازك املالئكة ،و�صالت غنائية من
املقام العراقي يف قاعة �شنا�شيل.
مجموعة شعراء المتنبي..
حتفل قاعة نازك املالئكة بالعديد من
الأ�صبوحات ال�شعرية التي تنطلق �ضمن
املنهاج الثقايف ملجموعة �شعراء الور�شة
الثقافية التي ت�أ�س�ست عام ،2011
وجمموعة �شعراء املتنبي التي ت�أ�س�ست
عام  2007وي�رشف عليها ال�شاعر العراقي
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حيدر املعتوق ،املجموعة ت�ضم العديد من
ال�شاعرات وال�شعراء الذين ينتمون لأجيال
�شعرية متنوعة وتتميز كونها نافذة
حيوية �أخذت على عاتقها حتقيق العديد
من الر�ؤى والأهداف منها �إيجاد حلقة
توا�صل بني خمتلف الأجيال والأ�شكال
ال�شعرية ،وخ�صو�ص ًا يف الك�شف عن
الأ�صوات واملواهب اجلديدة يف املحيط
اجلغرايف العراقي بكل تنوعاته ومدار�سه
ال�شعرية والأدبية دون خطوط حمراء وال
حواجز فكرية �أو �سيا�سية ،بالإ�ضافة ملا
تطرحه املجموعة من ر�ؤى وبواعث ثقافية
تعمل جاهدة على الرتكيز على العمل
اجلاد وامل�ؤثر يف ثقافة املجتمع وامل�شهد
ال�شعري العراقي والعربي.

المقا م العراقي في قاعة شناشيل

المقام العراقي..
و�أنت تتجول بني �أروقة املركز ت�أخذك
رائحة الغناء البغدادي يف قاعة �شنا�شيل
والتي ت�شهد �أ�صبوحاتها املخ�ص�صة لفن
املقام ،جمهوراً كبرياً من متذوقي فنون
الرتاث ال�شعبي ،حيث تقدم قاعة �شنا�شيل
�صباح كل يوم جمعة و�صالت غنائية
فردية وجماعية لأعرق مطربي املقام
وق�صائدهم ال�شعرية ال�ضاربة يف جذور
املجتمع ،واملقام العراقي من الفنون
املو�سيقية العربية القدمية " منذ حوايل
� 400سنة يف العراق " ويعترب من �أرقى
�أنواع املقامات العربية ،ومنها مقام
اجلغايل البغدادي الذي ي�ضم قاريء املقام
بالإ�ضافة لعدد من الأدوات املو�سيقية
منها " الناي ،ال�سنطور ،اجلوزة " وغريها
من الأدوات املو�سيقية ال�شعبية ،ويرتكز
ن�ص املقام من تناغم فريد بني ق�صائد من
عيون ال�شعر واللهجة العراقية ،ومن �أ�شهر
قراء املقام يف الذاكرة العراقية " حممد
القباجني ،يو�سف عمر ،ها�شم رجب  ،ح�سن
خيوكه " وغريهم الكثري من قراء املقام
العراقي الذي ميثل وجبة فنية طازجة
للعائلة العراقية يف �صباحات املركز
الثقايف البغدادي..

إشراف  :عائشة عثمان

�أَ َر َ�ش وجهه :خد�شه.
َز َاع :ال�شيء :عطفه ،وزاع فالن زوعة من البطيخ :قطع له قطعة.
تَع َّيل :تبخرت ومتايل يف م�شيته.
َق ْرقَف :ارتعد الرجل من الربد.

بائع البطيخ

وقف رجل �أمام قراقو�ش ي�شكو بائع البطيخ ،لأنه باع له بطيخة لي�ست حلوة الطعم .فقال
قراقو�ش لل�شاكي� :أتغ�ضب يا رجل من البائع �أم املزارع �أم اخلالق؟ �أما البائع :فلو كان منه
لباعك �أطيب البطيخ ،و�أما املزارع :فلو كان منه لأنبت �أح�سن بطيخ� ،إذن مل يبق �إال غ�ضبك
على اخلالق ..ولهذا فالبائع بريء و�أنت مكانك ال�سجن حتى تك ّفر عن ذنبك.

يبلغ وزن حيوان الباندا عند والدت��ه
ج��رام� ًا وه��و بذلك �أ�صغر من وزن الف�أر
الوليد.
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أقــــوال

مــــــــأثــــــورة

تصوير أسماء الجوهري
ق�سوة احلياة ال تعني نهاية العامل بل بداية الأمل..
وتفتح لنا الأفرق للبحث عن خيارات جديدة!..؟

طلب العز بما أعز اهلل

�أ�صدرت �أول ن�سخة مطبوعة من القر�آن الكرمي
باللغة العربية يف نوفمرب  1694م ،مع ظهور
�آالت الطباعة ،فى هامبورج ب�أملانيا.

يرجع �أ�صل كلمة ليبيا ن�سبة لقبائل الليبو التي
كانت ت�سكنها قدميا قبل �آالف ال�سنني ،وهى كلمة
م�رصية قدمية وجدت لدى امل�رصيني القدماء.
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عن طارق بن �شهاب ،قال :خرج عمر
بن اخلطَّ اب �إلى ال�شام ،ومعنا �أبو عبيدة
��راح ،ف�أتوا على خما�ضة ،وعمر
بن اجل� َّ
على ناقة له ،فنزل عنها ،وخلع خ ّفيه،
فو�ضعهما على عاتقه ،و�أخذ بزمام ناقته،
فخا�ض بها املخا�ضة ،فقال �أبو عبيدة:
يا �أمري امل�ؤمنني� ،أنت تفعل هذا ،تخلع
خفيك ،وت�ضعهما على عاتقك ،وت�أخذ
بزمام ناقتك ،وتخو�ض بها املخا�ضة؟
م��ا ي����سرين �أن �أه���ل البلد ا�ست�رشفوك.
فقال عمر�( :أَ َّوه ،لو يقول ذا غريك �-أبا
عبيدة -جعلته نكاال لأم��ة حممد �صلى
اهلل عليه و�سلم� ،إنا كنا �أذل قوم ،ف�أعزنا
اهلل بالإ�سالم ،فمهما نطلب العزة بغري ما
�أعزنا اهلل به �أذلنا اهلل.

امرأة بألف رجل
يقول �أحد معلمي القران يف �أحد امل�ساجد… �أتاين ولد �صغري يريد الت�سجيل يف احللقة.
فقلت له :هل حتفظ �شيئ ًا من القر�آن؟ فقال :نعم.
فقلت له :اقر�أ من جزء عم فقر�أ… فقلت :هل حتفظ �سورة تبارك؟ فقال :نعم فتعجبت من حفظه برغم �صغر �سنه … ف�س�ألته عن �سورة النحل؟
ف�إذا به يحفظها فزاد عجبي ف�أردت �أن �أعطيه من ال�سور الطوال فقلت :هل حتفظ البقرة؟ ف�أجابني بنعم.
و�إذا به يقر�أ وال يخطئ … فقلت :يا بني هل حتفظ القر�آن؟ فقال :نعم! �سبحان اهلل وما �شاء اهلل تبارك اهلل.
طلبت منه �أن ي�أتي غداً ويح�رض ويل �أمره… و�أنا يف غاية التعجب! كيف ميكن �أن يكون ذلك الأب .فكانت املفاج�أة الكربى حينما ح�رض الأب!
ور�أيته ولي�س يف مظهره ما يدل على التزامه..
لدي يف البيت ثالثة
فبادرين قائالً� :أعلم �أنك متعجب من �أنني والده! ولكن �س�أقطع حريتك… �إن وراء هذا الولد امر�أة ب�ألف رجل ،و�أب�رشك �أن ّ
�أبناء كلهم حفظة للقر�آن.
و�أن ابنتي ال�صغرية تبلغ من العمر �أربع �سنوات حتفظ جزء عم فتعجبت وقلت :كيف ذلك!
فقال يل� :إن �أمهم عندما يبد�أ الطفل يف الكالم تبد�أ معه بحفظ القر�آن وت�شجعهم على ذلك .و�أن من يحفظ �أو ًال هو من يختار وجبة الع�شاء يف
تلك الليلة .و�أن من يراجع �أو ًال هو من يختار �أين نذهب يف عطلة الأ�سبوع .و�أن من يختم �أو ًال هو من يختار �أين ن�سافر يف الإجارة وعلى هذه احلالة
تخلق بينهم التناف�س يف احلفظ واملراجعة.
نعم هذه هي املر�أة ال�صاحلة التي �إذا �صلحت �صلح بيتها .وهي التي �أو�صى الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم باختيارها زوجة من دون الن�ساء.
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on ine

يتزوج في غرفة الطوارئ

فلسطيني يسمي ابنه . . .

"كريستيانو رونالدو"
�أطلق مواطن فل�سطيني على ابنه ا�سم "كري�ستيانو رونالدو" ،لع�شقه الكبري
لفريق ريال مدريد والالعب الربتغايل رونالدو.
ويف التفا�صيل �أن املواطن الفل�سطيني علي يو�سف العبيات من
�سكان مدينة بيت حلم ،وهو �أحد م�شجعي نادي ريال مدريد الإ�سباين
وعا�شق الالعب الربتغايل كري�ستيانو رونالدو رزق مبولود ذكر،
ومن ع�شقه لالعب كري�سيانو رونالدو �أطلق ا�سم "كري�سيانو" على
مولوده اجلديد ،يف حادثة هي الأول��ى من نوعها يف فل�سطني
والعامل العربي.

قصب سكر ضد الصقيع
نجت بأعجوبة
جنت ام��ر�أة �أمريكية من موت حمقق حني حتركت
خطوتني فقط ،لت�ستطلع �سبب الأ���ص��وات الغريبة يف
ال�شارع ،دون �أن تدرك �أن �شاحنة تدخل املحل حيث
تقف ،دون �أن ت�صيبها �إال ب��ج��روح طفيفة ،ب�سبب
اخلطوتني.
وقالت �شبكة " ايه بي �سي" الأمريكية على موقعها،
�إن احلادث وقع حني ا�صطدمت �شاحنة ب�سيارتني ،قبل
�أن تقتحم حمل بقالة مبنطقة "بارك مانور" يف مبدينة
"�شيكاغو".
وح�سب الفيديو ال��ذي �سجلته كامريات املراقبة
باملحل ،كانت املر�أة ت�شرتي تذاكر يان�صيب من ماكينة،
حني �سمعت �صوت ا�صطدام �شديد ،فتحركت خطوتني
ت�ستطلع ما يحدث ،ويف ثانية حترك كل �شيء يف املحل
ليحا�رص املر�أة يف ركن اجلدار ،وي�صيبها بجروح طفيفة
فقط ،يف حني �سارع عمال املحل ب�إنقاذها.
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يجري باحثون برازيليون �أبحاثا يف "�أنرتكتيكا" لأغرا�ض
علمية تق�ضي يف جملتها بتطوير مبيد للح�رشات ونوع من ق�صب
ال�سكر ي�صمد يف وجه ال�صقيع.
وو�صل فريق من �أربعة علماء �إلى قاعدة "تينيينتي كامارا"
الأرجنتينية يف جزيرة هاف مون يف �أنرتكتيكا لدرا�سة النبات
يف املناطق التي يذوب فيها اجلليد والتمعن يف خ�صائ�ص ع�شبة
بحرية �سامة جدا معروفة ب "برازيوال كري�سبا" .وق��ال عامل
الأحياء �أنطونيو باتي�ستا برييرا " 65عاماً" الذي يتولى تن�سيق
�أعمال هذا الفريق" :نقوم يف الوقت الراهن ب�أعمال علمية �أولية،
فهذه اخلطوة �إلزامية لإيجاد تطبيق عملي الكت�شافاتنا
و�أو�ضح �أن "نباتات �أنرتكتيكا تخ�ضع ل�ضغوط كبرية يف ظل
برد قار�س ورياح عاتية و�أ�شعة �شم�س قوية يف ال�صيف وظالم يف
ال�شتاء ،ما ي�ؤدي �إلى عمليات ا�ستقالبية كبرية ميكن تطبيقها يف
جمال التكنولوجيا احليوية"  .وك�شف الباحث يف جامعة بامبا
الفدرالية "جنوب الربازيل" �أن تطوير منتجات م�شتقة من هذه
املواد قد ي�ستغرق  20عام ًا ويتطلب عدة درا�سات وجتارب.

رف�ض عري�س �أمريكي �أن ي�سمح لأزمة قلبية �أ�صيب بها �أن حتول دون امتام
فتزوج داخل غرفة الطوارئ .وذكرت قناة (دابليو تي �أي �إي)
مرا�سم زفافهّ ،
�أن روبريت �أدامز البالغ من العمر  68عام ًا من بن�سلفانيا كان يرتدي بزته
وظن يف البداية �أنها �أزمة توتر.
ليتوجه �إلى حفل زفافه حني �أ�صيب ب�أمل ّ
ونقل �أدامز �إلى امل�ست�شفى ،حيث قال الأطباء �إنه �أ�صيب ب�أزمة قلبية.
وقال �أدامز �إنه كان م�صمم ًا على الذهاب �إلى الزفاف على الرغم من �إ�صابته
ولكنه يف النهاية طلب �إمتام الزواج يف امل�ست�شفى.
ومتت مرا�سم الزواج فيما كان �أدامز ممدداً على �رسير امل�ست�شفى وخطيبته
ماري مت�سك باقة ورود يف يدها.

سجن بائع فاكهة غير ناضجة
�أفادت تقارير يف تايالند ،ب�أن حمكمة حملية �أ�صدرت حكم ًا بال�سجن  15يوم ًا بحق تاجر
تايالندي ب�سبب بيع فاكهة غري نا�ضجة ،يف �سابقة ق�ضائية بالن�سبة لتايالند.
وذكرت �صحيفة "تاي رات" �أن حمكمة �إقليم رايوجن �أ�صدرت احلكم بحق فيمول �رسيفيت�شاي،
وهو مالك ب�ستان للفواكه ،ب�سبب بيع  20ثمرة غري نا�ضجة من فاكهة الدوريان ب�سعر �ألفي
باهت ( 61. 50دوالر).
وقالت املحكمة يف حيثيات احلكم� :إن املدعى عليه غ�ش امل�ستهلك ،وبذلك �أثر �سلب ًا يف
االقت�صاد املحلي بتقوي�ض �سالمة نية املواطنني عند �رشاء الدوريان".
وطلبت وزارة الزراعة التعاون مع مالك الب�ساتني والتجار باالمتناع عن بيع الدوريان
غري النا�ضج ،للحفاظ على ثقة ال�شعب يف الفاكهة التي تباع ب�شكل عام وهي مغطاة داخل
ق�رشتها ال�شائكة.

بعد  70عاما من الزواج . . .

يموتان معًا!

سرقوا أسدًا!

��س�رق ل�صو�ص يف والي��ة
���س��او ب��اول��و ال�برازي��ل��ي��ة �أ���س��داً
���ض��خ��م� ًا ي��دع��ى "راويل" من
حديقة حيوان ،وعرثت ال�رشطة
على الأ�سد على بعد نحو 500
كيلومرت م��ن حديقة احل��ي��وان
التي �رسق منها مع رجل ادعى
�أن��ه �صاحبه الأ�سا�سي ،بح�سب
�صحيفة "�إو �إ�ستادو دي �ساو
باولو" ،وادعى الرجل �أنه املالك
احلقيقي للأ�سد البالغ وزن��ه
 300كيلوغرام.

يتحمل احلياة كثرياً بعد وفاة زوجته
يبدو �أن الأمريكي كينيث فلوملي مل
َّ
التي عرفها منذ املراهقة ،وعا�شا كزوجني ملدة  70عاماً؛ �إذ فارق الدنيا بعد
� 15ساعة من موت رفيقة حياته ،وفق ًا ملا قالته الأ�رسة.
ووفق ًا للنعي الذي ن�رشته الأ�رسة ف�إن هيلني فلوملي ( 92عاماً) توفيت يف
منزلها يف نا�شبورت بوالية �أوهايو الأمريكية يوم � 12أبريل ني�سان ،ثم مات
زوجها كينيث ( 91عاماً) يف اليوم التايل .وقالت ابنتهما ليندا كودي ل�صحيفة
زانزفيل تاميز ريكوردر" :عرفنا عندما رحل �أحدهما �أن الآخر �سريحل ..كنا نو ُّد
�أن يرحال مع ًا وهذا ما حدث فعالً" .والتقى "كينيث" و"هيلني" عندما كانا
يف �سن املراهقة ،وتزوجا عام  ،1944وقاما برتبية ثمانية �أطفال .وقالت
ابنتهما "ليندا" �إن والديها كانا يهويان ال�سفر باحلافلة �إلى كل الواليات
الأمريكية ،وحتى بعد  70عام ًا من زواجهما كانا يتناوالن طعام الإفطار
مت�شابكي الأيدي كل �صباح.
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تسالي

إعداد :د .نورا الشرابي

كلمات متقاطعة

كلمة السر

أفقيا :
 - 1ي�أخذ على عاتقه  -عدد
 - 2يقدم فرو�ض الطاعة هلل  -كلمة كثري
بالعامية اخلليجية
 - 3يظهر  -مرتفع من الأر�ض (معكو�سة)
 - 4راوية ولغوي عربي
 - 5تطلق على غري العربي
 - 6من الطعوم  -ثالثة �أحرف من �أيدي
 - 7خلود
 - 8يرافق النار  -ا�ستعباد
� - 9شاعر عبا�سي من �شعراء اخلمر
 - 10من ال�سفن احلربية
� - 11سلطان مملوكي ق�ضى على اخلطر املغويل
 - 12م�ساحات خ�رضاء وا�سعة  -قلب ال�شيء
 - 13مدينة م�رصية � -رضوري لكل مر�ض

الكلمات :

�أتاك الربيع الطلق يختال �ضاحكا
من احل�سن حتى كاد �أن يتكلما
الع�شائر  -قلب  -منابر  -ثلم  -لو  -معرب  -علم -
كم  -حد  -جبل  -يجري � -رس  -جد  -منر
سؤال المسابقة :

�شاعر جاهلي؟

الحل

عموديا :
 - 1مت�شابهة
� - 2شعر بالإرهاق  -حرفان من طمر
 - 3جد النبي �ص  100 -عام
� - 4صوت احلمام � -ضمري منف�صل � -أحد الأنبياء
 - 5مت�شابهان  -فيل�سوف عربي �أندل�سي
 - 6حتديات  -كلمة انكليزية متعارف عليها
تقال عندما يبهرنا �أي �شيء
 - 7من �أ�سماء اهلل احل�سنى  -جزيرة على ال�ساحل
ال�سوري
 - 8يق�صد فعل ال�شيء  -يو�ضع فيه اخلارجون
على القانون
 - 9جواب -مت�شابهان  -قط  -للنفي
 - 10بيت الدجاج  -مملكة قدمية يف عهد النبي
�سليمان

الجواب  :الكتاب

ألغاز شعرية
كلمات متقاطعة
60

كلمة السر

املأ الفراغات يف املربع ال�سحري
بحيث يكون جمموع �أي مربعات
عمودية �أو �أفقية �أو قطرية هو العدد

غيــر بــائح
وذي �أوجــهٍ لكــ ّن ُه ُ
ظهر
ي
لل�رس
الوجهني
,وذو
ب� ٍرس
ِّ ُ ُ
ُتناجيكَ بالأ�رسا ِر �أ�رسار وجهه
رص
فت�سمعها بالعني مـا ُد َ
مت ُتب� ُ

الجواب  :امرؤ القيس

المربع الذهبي

ألغاز شعرية

المربع الذهبي
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طـــرز

إعداد :رفاه إبراهيم
مهندسة ديكور

الطراز المودرن :
يعرف عن هذا الطراز ب�أنه م�ستوحى من
حياتنا اليومية التي باتت تت�سم بال�رسعة
واحلداثة ،امليل �إلى الب�ساطة والبعد عن
التكلف واخل���روج ع��ن امل ��أل��وف بغر�ض
ك�رس امللل والروتني لذلك نالحظ �أن الطراز

يعرف عن الهند�سة الداخلية ب�أنها فن يجمع بني احللول اجلمالية واحللول
التقنية بهدف حتقيق ف�ضاء داخلي يزخر بكل ما يتنا�سب مع املرء ذوقا
ووظيفة,لذلك فقد تنوعت طرز الهند�سة الداخلية لتعطي كل طراز رونق ًا
خا�ص ًا به مع �إمكانية دمج طرازين �أو �أكرث للت�صميم الواحد.
ومن �أ�شهرها:
• الطراز الكال�سيكي
• الطراز الع�رصي �أو املودرن
• الطراز الإ�سالمي
• الطراز الكال�سيكي املعا�رص
املودرن يعك�س هذه الأفكار فنجد توجهه
الى ا�ستعمال الأل��وان القوية والأ�سا�سية
وخلطها م��ع بع�ضها البع�ض بغر�ض
احل�صول على منظومة �أنيقة ومبهجة
يف �آن واح��د� ،أم��ا بالن�سبة ل�ل�أث��اث فهو
ب�سيط وعملي ومريح يخلو من التفا�صيل

الطراز المودرن (العصري)

126

والزخرفة التي اعتدنا عليها يف باقي
الطرز و�أه��م ما مييزه الأ�شكال الهند�سية
القوية ذات املظهر الأمل�س مع ا�ستخدام
خامات جديدة ومميزة كالكروم والفوالذ
املقاوم لل�صد�أ وبخ�صو�ص الأر�ضيات فيتم
الرتكيز فيها على الباركيه والبالط وقطع
ال�سجاد الب�سيطة ال�شكل واحلوائط فيغلب
ع��ادة عليها فكرة �إن�شاء تفريغ �أو بروز
لت�شكيل نقطة ب�رصية بغر�ض لفت االنتباه
�أو �إك�ساء احدها باحدى اخل��ام��ات مثل
اخل�شب �أو احلجر ،وال يغيب عن �أذهاننا
الأ�سقف التي تكون مميزة بت�صميمات
ترتكز على الدوائر �أو اخلطوط امل�ستقيمة
با�سلوب ال يخلو من الب�ساطة �إلى جانب
ذلك ا�ستعمال ال�سبوت اليت والإ�ضاءة غري
املبا�رشة ووحدات الإ�ضاءة كاالباجورات
التي تكون عادة موزعة يف �أرجاء املكان
ب�أ�سلوب يتنا�سب مع كل فراغ ي�شغله.

الطراز الكالسيكي المعاصر

الطراز الكالسيكي المعاصر:
يتميز ه��ذا ال��ط��راز ب ��أن��ه مي��زج بني
ال��ع����صري��ة والكال�سيكية فتجد نف�سك
تارة حماط ًا بكال�سكية الأث��اث وع�رصية
املكان وت��ارة �أخ��رى بكال�سكية املكان
وع�رصية الأث��اث فهي لعبة من ي�ستطيع
فهمها ي�ستطيع توظيفها مبهارة وذوق
عميقني بطريقة ت���وازن ب�ين الب�ساطة
والفخامة من غري �أن ي�شعرك ب�أن هناك

�أي اختالف �أو تباين �سواء يف الت�صميم
�أو اللون لأنه ميتاز باملرونة والتعددية،
فرتى اخل�شب والباركيه وال�سجاد الب�سيط
فيه للأر�ضيات كالطراز الع�رصي وجتد
فيه خامات االقم�شة املتعددة كال�ساتان
واملخامل واحلرير والديباج امل�أخوذة من
الطراز الكال�سيكي �أما اجل��دران والأ�سقف
فب�إمكانك اختيار ما يحلو لك من خامات
وت�صميم �سواء �أكانت خ�شبية �أم جب�سية �أو

حتى من احلديد امل�شغول �رشط �أن تكون
كلها يف �إط��ار متنا�سق ومكملٍ لبع�ضه
البع�ض وبخ�صو�ص الإ����ض���اءة فتكون
الرثيات �أه��م ما مييزها ولكن بالت�أكيد
تلعب ال�سبوت الي��ت والأب��اج��ورات دورا
مهما يف �إبراز جمالية املكان باال�ضافة
�إل��ى الإك�س�سوارات التي يتم اختيارها
وتوزيعها بطريقة حتاكي الأ�سلوب ذاته.
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الطراز الكالسيكي :
وه���و الأك��ث�ر رغ��ب��ة و���ش��ع��ب��ي��ة نظرا
مل��ا يوحيه م��ن فخامة ورق���ي فقد ذاع
�صيته منذ الع�صور ال�سالفة يف الق�صور
والبالطات امللكية كما �أنه يعود �أ�صله �إلى
الع�رصين الإغريقي والروماين واملعروف
عنه ميله ال�شديد �إل��ى ا�ستعمال التناظر
والتوازن �أو بتعبري �أكرث و�ضوحا تق�سيم
الف�ضاء �إلى ن�صفني مت�ساويني قائما على
نظرية التو�أمة بينهما وبخ�صو�ص الألوان
في�شتهر با�ستعمال اللون الذهبي بكرثة

مع الألوان الوا�ضحة التي توحي بالأناقة
كالأحمر والأخ�رض والبني والبيج والأزرق
امللكي وبالطبع اللون الأبي�ض مع امليل
�إلى كرثة التفا�صيل يف الأثاث فتجده يف
الغالب حمفورا بنقو�ش دقيقة مع ا�ستعمال
خامات ع��دة �أب��رزه��ا املخمل وال�شامواه
وع��ن ال�ستائر فتحوي ع��دة ت�صميمات
و�أل��وان وخامات مكونة ان�سجاما مميزاً
مع بع�ض واملكان بعني ذاته وعلى �صعيد
الأر�ضيات فتكون عادة مزخرفة وحتوي
يف بع�ض الأم��اك��ن �سجاداً مطعما بعدة
�أل���وان ور���س��وم��ات ،واجل���دران والأ�سقف

حتوي تفا�صيل جب�سية كثرية كالكورني�ش
الذي يكون عادة مذهبا والأثاث� ،أو خ�شبي
ال�صنع يف بع�ض الأحيان �إلى جانب ذلك
الأع��م��دة الرومانية التي تزين اجل��دران
م��ع ا�ستعمال قطع االنتيك واخلزفيات
بكرثة واملرايا ذات �إط��ارات خ�شبية نظرا
ملا ت�ضفيه من �شعور باالت�ساع والراحة
وبالن�سبة للإ�ضاءة فيكون االعتماد فيها
على ال�ثري��ات والإ���ض��اءة غ�ير املبا�رشة
التي تكون مغطاة بالكورني�ش م�صحوبة
بال�شمعدات اجلدارية.

الطراز اإلسالمي

الطراز الكالسيكي
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الطراز اإلسالمي :
يعد الفن الإ�سالمي من الفنون العريقة التي ظهرت بالقرن ال�سابع
وا�ستمرت حتى �أوا�سط القرن الثالث ع�رش يف اجلزيرة العربية ثم ما
لبث �أن تغلغل يف ال�رشق الأو�سط ب�أكمله ويتميز بحرفيته العالية
ودقته املتناهية يف النحت والنق�ش ،وحتى يف املهارات اليدوية مثل
التطريز على القما�ش و�صناعة ال�سجاد وي�شتهر بخامات معينة ترتبط
به ارتباطا وثيقا متل الف�سيف�ساء وال�صدف ،وتعد الأ�شكال الهند�سية
خ�صو�ص ًا النجمة الإ�سالمية من �أه��م عنا�رصه التي ت��رى تكرار
وجودها بالأثاث والأر�ضيات واجل��دران والنوافري وحتى بقناديل
الإ�ضاءة كما يتميز بالتزيني بكتابات خط اليد ،ويالحظ خلوه متاما
من املنحوتات والتماثيل التي متثل االن�سان �أو احليوان بعك�س الطراز
الكال�سيكي الذي يتميز با�ستعماله للتماثيل بكرثة كما تعد الأقوا�س
الإ�سالمية جزءا مهما ال يتجز�أ منه والتي تنق�سم �إلى ق�سمني:
�شكل حدوة الفر�س.
وال�شكل البي�ضاوي والذي يكون يف قمته مدببا.
واجلدير بالذكر توجهه �إلى االلوان الرتابية امل�ستمدة من الطبيعة
مع ا�ستعمال الأحمر والأخ�رض بدرجاته والأزرق بدرجاته وكذلك
الأ�صفر.
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�إك�س�سوارات

لتسريحـات عصريـة

ت�برز جمموعة � Moliabalسحرك
الأن��ث��وي ب�أ�سلوب �أنيق وعملي ي�شعرك
بالراحة واجلاذبية ،حيث ُت�صنع جميع
منتجاتها يدوي ًا بدقة عالية من مواد مثل
احلرير وال�شيفون وغريها لت�ضفي املزيد
من الأن��اق��ة على �إطاللتك اليومية ،كما
تتنوع الت�صاميم ما بني ع�صابات الر�أ�س
والقب�ضات ال�سوداء والبي�ضاء اللماعة
واملر�صعة بالل�ؤل�ؤ والأب��ن��و���س والعاج
والبا�ستيل والتي ت�ضفي �سحراً وجما ًال على
مظهرك ،بالإ�ضافة �إلى �أنها متتاز ب�سهولة
ا�ستخدامها مما يجعل منها �أك�س�سوارات
�شعر �أ�سا�سية لهذا املو�سم.

لن تعاين من ال�شعر اجلاف واملتطاير خالل ف�صل ال�صيف بعد الآن
مع  ،Moliabalحيث تقدم لك العالمة الإيطالية من ميالنو ت�شكيلة
اك�س�سوارات �شعر بت�صميمات مواكبة لأحدث خطوط املو�ضة حتى تبقي
�شعرك بعيداً عن وجهك بطريقة مبتكرة خالل هذا املو�سم!

مت ت�صميم امل�شابك الفرن�سية ب�شكل رائع مع زخارف م�ستوحاة
من الطبيعة مثل الفرا�شات ،وتلك املزينة بالأزهار و�أ�شكال اليع�سوب
وجنم البحر التي تتميز بحرفيتها وت�صميمها الدقيق مما يجعلها
مل�سة نهائية مثالية لإكمال ت�رسيحتك ،بالإ�ضافة �إلى جمموعة
الدبابي�س وو�صالت ذيل احل�صان ودبابي�س الربط ودبابي�س االلتقاط
ذات الت�صميم اال�ستثنائي ال��ذي يجمع ما بني ال�سمات العملية
واجلمالية ويحافظ على جمال ودقة خ�صالتك املت�شابكة ،ف�ض ًال
عن ذلك ،ميكنك �أي�ض ًا جتميل ت�رسيحات ال�شعر اخلا�صة باملنا�سبات
وال�سهرات مع جمموعة " "Turtle Shellو "Art Limited
 "Editionو" " Silk Flowerوالتي تتميز بغرابتها وتفردها.

إعداد :عهود حسن
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ابحثي عن الإلهام يف ثقافة املو�ضة
الإيطالية املت�ألقة ،مع كافة الت�صاميم
االنتقائية وفائقة الروعة التي من �ش�أنها
�إر�ضاء كافة الأذواق ،اختاري اك�س�سوارات
�شعرك لهذا ال�صيف من متاجر ال�سالم
يف وايف مول� ،أو من ك�شك Moliabal
يف فندق �أتالنتي�س ،ب�أ�سعار تبد�أ من 75
درهم ًا �إماراتياً.

ت�أ�س�ست ��شرك��ة Moliabal
على يد مونيكا ما�سيني ،مع �إطالق
خ���ط Moliabal Milano
لإك�س�سوارات ال�شعر املتميز ب�أناقته.
وا���س��م ال����شرك��ة ه��و م��زي��ج م��ن �أول
حرفني من ا�سم م�ؤ�س�ستها و�أ�سماء
�أ�صدقائها لي�سيا ،و�أبيلي ،و�ألبريتو.
وقررت مونيكا ت�أ�سي�س ال�رشكة عندما مل تتمكن من العثور على
�أي �شيء مميز يف عامل �إك�س�سوارات ال�شعر ،وعندها قررت �أن الوقت قد
حان لإن�شاء جمموعة حلي ال�شعر اخلا�صة بها ،وركزت على �إيجاد
املواد املنا�سبة والإلهام من �أي �شيء جديد تراه حولها ،ليبد�أ �أول
خط �إيطايل مكر�س ب�شكل كامل لإك�س�سوارات ال�شعر الفاخرة .وتعد
 MOLIABAL Milanالآن من نخبة العالمات التجارية يف عامل
�إك�س�سوارات ال�شعر التي تنا�سب اال�ستخدام اليومي واملنا�سبات اخلا�صة
�أي�ضاً .ميكنك �رشاء املجموعة يف الأماكن التالية :متجر ال�سالم يف
وايف مول ،العني و�أبوظبي.
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أخــبـار

مركز الشيخ محمد بن راشد
للتواصل الثقافي الحضاري

يحيي حفله السنوي
�أقام مركز ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم للتوا�صل الثقايف
احل�ضاري حفل تكرمي الفائزين مب�سابقة
حفظ القر�آن الكرمي لعام 1435هـ ـ
2014م ،حتت �شعار "ويف ذلك فليتناف�س
املتناف�سون" برعاية وح�ضور �سمو ال�شيخ
من�صور بن حممد بن را�شد �آل مكتوم رئي�س
اللجنة العليا حلماية حقوق الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة ،ومت تكرمي الفائزين والرعاة
وبع�ض ال�شخ�صيات ،خالل احلفل الذي
�أقيم على م�رسح جائزة دبي الدولية للقر�آن
الكرمي.

1

1

عروض السيرك الالتيني العالمي
في القصباء

�شهدت الق�صباء ،الوجهة ال�سياحية والرتفيهية العائلية
يف �إمارة ال�شارقة ،عرو�ض "ال�سريك الالتيني" الذي
يقام للمرة الأولى يف ال�شارقة ،ويت�ضمن جمموعة من العرو�ض
املمتعة ،التي يقدمها فنانون وعار�ضون حمرتفون ،يف عر�ضني
يومياً ،ا�ستمرا حتى  24من �شهر مايو املا�ضي.

2

2

3

5
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3

4

� - 1سمو ال�شيخ من�صور بن حممد بن را�شد �آل مكتوم يت�سلم درع املركز
التكرميي من الدكتور ابراهيم بوملحة بوجود نورما حممد �سليمان
وفرح خوري وخلود �سليمان.
 - 2رئي�سة املركز نورما حممد �سليمان وخلود وام �شجاع ورمي والنا.
 - 3ماهر �سامي خان�صاحب و ح�سني عبد اهلل بال�شاالت و را�شد حممد
بن حيدر
� - 4سمو ال�شيخ من�صور بن حممد بن را�شد �آل مكتوم يقدم درع املركز
تكرمي ًا ملها احلركة م�س�ؤولة العالقات العامة واالعالم باملركز بوجود
الدكتور بوملحة..
 - 5من اليمني � :سناء عبد الدامي مديرة املركز و�سحر املدين حرم
قن�صل عام ال�سعودية و�شريين حم�سن حرم قن�صل عام م�رص ولو�سيما
فرانكا حرم قن�صل عام الفيليبني و�شفا احمد حرم قن�صل عام عمان
وخلود �سليمان ومها احلركة.

5

4

 - 1عرو�ض الرجل املطاطي.
 - 2عرو�ض الرق�صات املعلقة بالهواء.
� - 3أحد العرو�ض التي تتميز بخفة اليد واملهارة.
� - 4إحدى الفقرات الرتفيهية.
 - 5عرو�ض احليوانات.
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1

وزارة الثقافة تنظم حف ً
ال فنيًا
بح�ضور معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك ال نهيان وزير
الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع �أقامت وزارة الثقافة
وال�شباب وتنمية املجتمع بالتعاون مع �سفارة جمهورية ال�صني
ال�شعبية حف ٌال فني ًا لفرقة الفنون الأدائية ال�صينية ،للفنانني ذوي
االحتياجات اخلا�صة مب�رسح فندق ق�رص االمارات يف �أبوظبي،
وذلك لالحتفاء مبرور  30عام ًا على العالقات الدبلوما�سية ،بني
الإمارات وال�صني.

2

3

5

4
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� - 1صورة جماعية للم�شاركني واملنظمني.
 - 2لوحة فنية مميزة.
� - 3أحد العرو�ض الفنية.
 - 4رق�صة م�رسحية عن ع�شاق.
� - 5شهدت العرو�ض عددا كبريا من احل�ضور .

خدمات

العود األصلي

	
  

أول زيت شعر ال حاجة لغسله!
ّ

عطر تقليدي للعباءة

�أطلقت �رشكة "دابر �إنرتنا�شيونال" (،)Dabur International
�إحدى �أكرث العالمات التجارية املوثوق بها واملعرتف بها يف جمايل
العناية ال�صحية وال�شخ�صية ،جمموعتها اجلديدة "زيوت �أمال ُ -ترتك
على ال�شعر" ( )Amla Leave-on Oilsالتي ت�ضم تركيب ًة ثوري ًة
هي الأولى من نوعها التي ي�صلح ا�ستخدامها على ال�شعر بعد اال�ستحمام
وتعمل مبثابة كرمي ممتاز لت�صفيف ال�شعر� ،إذ حتتوي يف تكوينها على
�صحته
مزيج من الزيوت الأ�سا�سية التي يحتاجها ال�شعر للمحافظة على ّ
وقوته من اجلذور حتى الأطراف.
ّ

ت�ص ّدر ا�سم بر�سيل جهود االبتكار والتميز لأكرث من  100عام ،تغيرّ ت خاللها
�أنواع البقع وخ�صائ�صها� ،إال �أن بر�سيل وا�صلت حتقيق الإجنازات املتطورة التي
ت�سمح باحل�صول على �أف�ضل نتائج التنظيف ،لتبقى الألوان زاهية ويحتفظ �سواد
العباءة برونقه بينما يتميز الثوب الأبي�ض ببيا�ض نا�صع.
وا�ستكما ًال للإرث العريق الذي تتميز به العالمة ،تقدم هنكل منتجها الفريد
اخلا�ص بالعباءات ال�سوداء ،وهو �شامبو العباية بر�سيل ،بعطر العود الأ�صلي اجلديد
طور على �أيدي �أف�ضل خرباء
ليذهل اجلميع ويتفوق على كافة التوقعات ،حيث ّ
العطور العامليني.

�أنهت �رشكة جاكوار املخت�صة ب�صناعة ال�سيارات الفاخرة م�ؤخراً حتدي ًا �صعب ًا
ل�ل�أداء يف منطقة ال�رشق الأو�سط عرب رحلة �إلى جبل جي�س يف املنطقة اجلبلية
جاكوار F-TYPE
ال�ساحرة ب�إمارة ر�أ�س اخليمة.
تقدم تجربة أداء مشوقة
ومبوافقة كرمية من حكومة ر�أ�س اخليمة� ،أطلقت جاكوار العنان ل�سيارتها
الريا�ضية ذات املقعدين والتي تتميز بقدراتها الديناميكية وتركيزها القوي على
الأداء لالنطالق ب�رسعة على املنعطفات احلادة واحلما�سية لأحد �أكرث الطرق �صعوبة،
والذي يقارن بحلبة نوربورغرينغ .وقد مت توثيق جتربة القيادة امل�شوقة يف فيلم
ت�صويري ،من املقرر �أن يتم ن�رشه عرب قنوات جاكوار ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا
على مواقع التوا�صل االجتماعي.

تمتعي بعيون مثيرة
مع محدد العيون
احتفلي بالألوان مع ت�شكيلة حمدد العيون اجلديدة Rainbow
 Eyelinerمن العالمة الإيطالية  Noubaواملتوفرة يف جميع
متاجر "بيوتي باي" ،اح�صلي على �إطاللة جريئة وملفتة مع 10
درجات لونية مذهلة بت�أثري ل�ؤل�ؤي ،وكوين مت�ألقة يف منا�سباتك!
ميتاز حمدد العيون ال�سائل اجلديد من " "Noubaب�صيغته
الفريدة التي تدوم طويالً ،فهو ي�أتي برتكيبة �سائلة �ضد املاء لي�ضمن
بقاء التحديد طوال اليوم ،كما �أنه �سهل اال�ستخدام وين�ساب ب�سهولة
على العينني وال يرتك بقعاً ،ويتوفر بدرجات م�ستوحاة من �ألوان
قو�س قزح من الأحمر والبنف�سجي والأزرق والبني والأزرق املائل
للخ�رضة وغريها؛ وهي �آمنة لال�ستخدام والت�سبب �أي ح�سا�سية �أو
تهيج للعيون.
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أروع أحذية الرجال
طرحت بالدينيني " ،"Baldininiاملاركة الإيطالية واملعروفة عاملي ًا بت�صاميمها الراقية والع�رصية يف عامل الأحذية والإك�س�سوارات
جمموعتها اجلديدة من ت�شكيلة ربيع و�صيف  2014لأحذية الرجال ذات الت�صاميم والألوان اجلديدة الناب�ضة بالقوة والإثارة .يف
غمرة متازج ملفت للألوان الفاحتة والداكنة ،و�إبداعات يدوية يف قمة الأناقة تتباهى بالنقو�شات والأ�شكال املميزة ،لتقدم هذا املو�سم
أزياء مثرية!
� ً
بالدينيني م�صمم ي�ستمتع برتجمة امل�شاعر من خالل الأزي��اء ،ويعامل �إبداعات حلمه كفنان يحاكي القما�ش وميزج �إلهامه
بالأ�سلوب والت�صميم ،ويقدم مو�ضة " "prêt-a-porterوالتي ميكن للمرء �أن ي�ست�شعر يف كل قطعة رائعة منها ذكريات املا�ضي
لتبقى خالدة معه يف امل�ستقبل.

رضينا ..أم لم نرض!

حمرة الشفاه الالمعة "صبايا"
ترغب كل امر�أة يف التفرد ب�إطاللتها لتكون حمط �أنظار اجلميع
يف كل الأوق��ات ،لذلك ف�إنها تبحث دائم ًا عن منتجات ذات جودة
عالية وت�ستمر لفرتة طويلة دون احلاجة �إلى �إعادة تطبيقها ،تقدم
لك مكياجي ت�شكيلة حمرة ال�شفاه الالمعة اجلديدة "�صبايا" بلمعان
ا�ستثنائي لت�ضفي الت�ألق والن�ضارة على �شفتيك بلم�سات ا�ستثنائية.
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أتخيل �أن يخلو العامل من الورق ،فال جند كتابا ورقيا ..وال دفرتا
يقول البع�ض :ال � ّ
تدرج يف ا�ستخدامه بني
ورقيا! مل ال نتخيل ذلك والعامل عندئذ �سيكون غرينا؟� .سيكون قد ّ
الورق والتقني -كما هو حا�صل الآن� -إلى �أن ي�صبح متجه ًا بكليته �إلى الكتابة االلكرتونية
والقراءة االلكرتونية ،وقد ت�شكل عندئذ جمتمع خمتلف اعتاد على التعامل الكلي وال�شامل
مع التكنولوجيا.
�أما �أن يفتقد الأقدمون الورق فهذا �ش�أنهم� ،سيعي�شون على ذكرياته حتى يق�ضوا ..ورمبا
ا�ستخدموا -على م�ض�ض -التكنولوجيا لأنهم بحاجة لأن يكتبوا �أو يقر�ؤوا.
وماذا لو كان نتيجة اختفاء الورق ،اختفاء للأقالم ب�ألوانها و�أنواعها ،وللأحبار التي
نتخيل ذلك �أي�ضاً؟! نعم ،ومل ال جمدداً� ..أعتقد �أنها
ال تزال متلأ الزجاجات يف املكتبات؟ هل ّ
نتيجة منطقية! قد ال يكون اختفاء كلياً ،ولكنه �سيكون تراجع ًا ملحوظ ًا يف ا�ستخدام �أدوات
الكتابة حتى �أن حمالت بيعه �ستحذر من و�ضعه �ضمن ب�ضائعها خوف الك�ساد واخل�سارة.
�إنه الزمن وتغرياته ،هذه هي احلياة ر�ضينا �أم مل نر�ض ،وما ينطبق على الورقي
والإلكرتوين ينطبق على �أ�شياء كثرية يف حياتنا تتعر�ض للتغري بني زمن و�آخر ،فاجلميل
يف حياتنا يتغري �إلى الأجمل – �أو �إلى الأ�سو�أ -ح�سب نظرة كل منا للأ�شياء وح�سب املرحلة
العمرية التي نعي�شها ..و�شكل التطور الذي نراه الأن�سب ملعي�شتنا ،ومهما نادى بع�ضنا ب�أعلى
ال�صوت ب�أن ما هو تقليدي هو الأدف�أ ..والأجمل ..والأكرث حميمية ،ف�إن التغيري قادم ال
حمالة ..املهم :كيف نوظف هذا التغيري ل�صالح حياتنا ،ل�صالح وجودنا على �أر�ض اهلل ويف
كونه ورغبتنا يف العي�ش ب�سالم و�أمان؟
وتطبيق هذا املفهوم ال يحتاج �إلى مدرب ودرو�س تدريبية ،قدر احتياجنا �إلى تدريبات
ذاتية نف�سية على الت�أقلم مع كل جديد ..ولتبق الذاكرة على حمافظتها على امل�شهد الذي تراه
دافئا ..والذي �ستفتقده كثرياً.
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