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االستثمار ...

يتفرع هذا امل�صطلح اإلى اأذرع وقنوات عديدة، واأهم ما تعّول عليه الدول واملجتمعات 
نحو  الأخرى  للتحولت  مركزاً  ي�صكل  لأنه  القت�صاد،  ال�صتثمار يف  احلايل هو  يف ع�رصنا 

ات�صاعات التطور الذي هو غاية الإن�صان كفرد.. كما هو غاية املجتمعات والبلدان. 
فكما اأن ال�صتثمار القت�صادي يهدف اإلى حتقيق الرخاء لل�صعوب، فاإنه اأي�صا يبني واجهة 
م�رصفة لأي جمتمع اأمام العامل، لذلك فاإن جناح هذا ال�صتثمار ياأتي نتيجة ملخططات نوعية 
ودرا�صات منهجية حول الواقع والتجارب الأخرى، وتاأتي اآليات التنفيذ واجلهود 
اإلى النجاح الذي  املدعومة باأفكار مبتكرة للم�صاريع والربامج لت�صل بها 
فالنوعيات  الآخرين،  جتارب  وعلى  الذات  على  التفّوق  حد  اإلى  ي�صل 
روؤو�س  اإليها  جتتذب  مبدخولتها  الكاملة  والثقة  للم�صاريع  املبهرة 
الأموال وطموحات اأ�صحاب الأعمال التي تتنف�س البقاء عرب التنمية 
امل�صتمرة يف اأجواء توفر لها اأُك�صجني التنمية والتطوير الذي ل يقف 

عند حد.
الأخ���رى..  لال�صتثمارات  حم��ور  القت�صادي  ال�صتثمار  اإذاً 
يف  ال�صيا�صة..  يف  ال�صتثمار  الجتماعية،  احلياة  يف  ال�صتثمار 
التعليم.. يف ال�صحة.. ال�صتثمار يف الثقافة... وكل ذلك "ا�صتثمار يف 
مبيزان  يخّل  ال�صتثمار  يف  واحد  باجتاه  قدمًا  امل�صّي  لأن  الإن�صان".. 
الإن�صان وبالتايل يتعّث امل�رصوع الإن�صاين الذي هو الأهم.. اأو لنقل حمور 
ا�صتقراره،  على  تنهدم  ل  ولكي  ي�صكنها..  وهو  يبنيها  فهو  كلها..  امل�صاريع 
وت�رّصده يف ميادين الأفكار املتعّثة والالتوازن يف تعاطيه مع احلياة.. لبد من اأن تتنوع 
لبنات هذا البناء تنوعًا عادًل.. فال�صتثمار القت�صادي من دون تربية كارثة، وال�صتثمار 
يف ال�صحة من دون تعليم غري منطقي وغري مكتمل، وال�صتثمار يف كل املجالت من غري 

اقت�صاد لن توؤتي ثمرة تظل على ن�صجها طوال الوقت..
اإن املجتمعات التي ت�صري باجتاه ا�صتثماري �صامل هي التي حتقق التوازن وال�صتقرار 

لأفرادها وتعزز وجودها يف ميدان التاأثري يف العامل. 
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األمن والسالمة العامة للعمال

اأ�صدر �صعادة يحيى اإبراهيم اأحمد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان قرارا خا�صا ب�صاأن �صالمة العمال يف حال عدم 
ا�صتقرار الأحوال اجلوية. 

ويق�صي القرار  باإيقاف  العمال يف الدائرة عن القيام مبهامهم يف حال عدم ا�صتقرار الأحوال اجلوية نتيجة هطول الأمطار ،اأو 
هبوب الرياح ال�صديد،اأو تكون ال�صباب الكثيف على اأن يتم ا�صتئناف مهامهم فور حت�صن الأحوال اجلوية. 

اإلى ذلك اأكد �صعاد مدير عام الدائرة اأن القرار يهدف اإلى احلفاظ على �صالمة العمال حر�صا من الدائرة لتجنبهم اأية خماطر قد 
يتعر�صون لها خالل العمل يف ظل عدم ا�صتقرار الأحوال اجلوية.

جواهر القاسمي
تفتتح معرض "روائع الشرق" 

افتتحت قرينة �صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة �صمو ال�صيخة 
ل�صوؤون  الأعلى  املجل�س  رئي�س  القا�صمي،  حممد  بنت  جواهر 
بح�صور  ال�صارقة،  �صيدات  نادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الأ�رصة، 
ال�صيخة عائ�صة بنت حممد القا�صمي، ع�صو اللجنة ال�صت�صارية 
باملجل�س الأعلى ل�صوؤون الأ�رصة، وال�صيخة بدور بنت �صلطان 
القا�صمي، رئي�س هيئة ال�صارقة لال�صتثمار والتطوير "�رصوق"، 
نادي  يف  ال�صارقة،  �صيدات  نادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب 
�صيدات ال�صارقة فعاليات معر�س "روائع ال�رصق" الذي نظمه 
عا�صمة  ال�صارقة  احتفالت  يف  م�صاركته  اإط��ار  يف  النادي 

الثقافة الإ�صالمية، والذي ا�صتمر يومني.
املعر�س،  ال�صارقة  حاكم  ال�صمو  �صاحب  قرينة  وتفقدت 
واطلعت على الأجنحة املختلفة التي ت�صمنت اأزياء وجموهرات 
والتقت  الإ�صالمية،  الثقافة  روح  من  م�صتوحاة  فنية  وحتفًا 

عدداُ من امل�صممات، امل�صاركات يف املعر�س. 
جانب من المقتنيات

سالمة العمال هي أالهم

علم الفلك في الناشئة 
اأقيمت يف مركز نا�صئة كلباء حما�رصة توعوية 
العامة  الإدارة  الفلك"، نظمتها  "اأهمية علم  بعنوان 
الأعلى  املجل�س  موؤ�ص�صات  اإح��دى  النا�صئة  ملراكز 
ل�صوؤون الأ�رصة يف ال�صارقة، بالتزامن مع الحتفال 

بيوم الفلك العاملي.
حممد  عمر  قدمها  التي  املحا�رصة  يف  �صارك 
ال�صارقة،51  بجامعة  الفيزياء  حما�رص  ع��دوان 
نا�صئة  مركزي  اإل��ى  املنت�صبني  من  و�صابًا  نا�صئًا 

كلباء وخورفكان.
الفلك  قدم املحا�رص �رصحًا تف�صيليًا حول علم 
امل�صلم  الإن�صان  وحاجة  واأهميته،  ع��ام،  ب�صكل 
و�صوم  �صالة  من  املختلفة  عباداته  يف  العلم  لهذا 
املجموعة  اإلى  املحا�رص  تطرق  كما  وزكاة،  وحج 
الكرة  على  وموقعنا  مكوناتها،  حيث  من  ال�صم�صية 

الأر�صية بالن�صبة لبقية الكواكب.

يحركن كرسي المعاقين 
بنظرات العين

الهند�صة  بكلية  احلا�صوب  بهند�صة  طالبات  ثالث  جنحت 
من  للمعاقني  الكهربائي  الكر�صي  بتحريك  ال�صارقة  بجامعة 
وهن:  الطالبات  عمل  ويتكون  العني،  نظرات  حركة  خالل 
من  مو�صى،  اأ�صامة  ورنا  الزعابي،  وعائ�صة  اخللف،  عواد  اآلء 
تطبيق برجمي ي�صتجيب حلركة نظرة العني من خالل كامريا 
خا�صة وينقلها ملحرك الكر�صي عرب معالج �صغري ليتم حتريك 

الكر�صي الكهربائي دون احلاجة للم�س اأية اأزرار.
اإ���رصاف  حتت  الطالبات  طورته  ال��ذي  التطبيق  ويح�صب 
الأ�صتاذ الدكتور معمر بالطيب من كلية الهند�صة، زوايا نظرة 
 – خلف  )اأمام-  اجتاهات  خم�صة  يف  الكر�صي  ويحرك  العني 
اإ�صارة  ميني –ي�صار - توقف( حيث يحول تلك الزوايا لتوليد 

حتكم لتحريك الكر�صي.
املتحرك  الكر�صي  �رصاء  بدعم  الرب  دار  جمعية  قامت  وقد 
علمية  جلنة  اأمام  ت�صغيله  ثم  ومن  التجارب  عليه  متت  الذي 

خمت�صة بجامعة ال�صارقة.
الكرسي المتحرك يمكن التحكم به بنظرات العين

شباب الناشٔية يستمعون للمحاضرة
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المهرجان المدرسي 

ت��وا���ص��ل��ت ع���رو����س م��ه��رج��ان 
ال�����ص��ارق��ة ل��ل��م�����رصح امل��در���ص��ي يف 
مرحلته اخلتامية اإبان دورته الرابعة 
الأولى  احللقة  بعرو�س  ال�صارقة  يف 
بعر�س  العرو�س  وا�صتهلت  بنني، 
الغرور"  "عاقبة  بعنوان  م�رصحي 
الأ�صا�صي  للتعليم  اخلالدية  ملدر�صة 
ثم  لطيفة،  املعلمة  اإخ��راج  بنني   –
اأمل" تاأليف  "اإ�رصاقة  تلتها م�رصحية 
القا�صي  را�صد  املعلمة موزة  واإخراج 
الأ�صا�صي  للتعليم  اجل�رص  مدر�صة  من 
مدر�صة  من  عر�س  واأخ��ريا  بنني   –
احلارثة بن النعمان للتعليم الأ�صا�صي 
اجلميل" اإخراج  "رد  بعنوان  – بنني 

املعلمة عائ�صة �صلطان احلافري. 

أهمية ضبط الجودة

 2014 التقنية  العمل  ور�صة  ُعِقدت 
ظبي،  �أب��و  يف  �ملوثوقة  �لأنابيب  خلطوط 
و�لتي تعد حمطة مهمة يف �صناعة خطوط 
وبالتعاون  والإقليمية،  الدولية  الأنابيب 
للمعلومات  ه��ي��دروك��رب��ون  موؤ�ص�صة  م��ع 
ال�صت�صارية  اخل��رباء  وجلنة   )HCIEx(
تالقي  التقني  احلدث  هذا  و�صهد  التقنية. 
العقول الرائدة يف هذه ال�صناعة من مناطق 
جغرافية متعددة، تناولوا اأبرز الق�صايا يف 
جمال ت�صميم و�إد�رة خطوط �لأنابيب. كما 
مناق�صات  يف  امل�صاركني  باإ�رصاك  قاموا 
جماعية حول امل�صاكل احلرجة التي تواجه 
تبادل  تعزيز  �صبيل  يف  ال�صناعة  ه��ذه 
اأو�صع  فهم  واكت�صاب  واملعرفة  املعلومات 
�صالمة وعمر خطوط  تهدد  �لتي  للتحديات 

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.

جانب من العروض المسرحية

سلطان بن أحمد القاسمي
 يكشف عن انطالق الدورة الثانية لجائزة الشارقة لالتصال الحكومي

ك�صف ال�صيخ �صلطان بن اأحمد القا�صمي 
رئي�س مركز ال�صارقة الإعالمي عن انطالق 
لالت�صال  ال�صارقة  جلائزة  الثانية  الدورة 
نظمه  �صحايف  موؤمتر  يف  وذلك  احلكومي، 
بال�صارقة،  الق�صباء  م�رصح  يف  امل��رك��ز  
وجرى خالله الإعالن عن فئات جديدة مت 
اأع�صاء  ان�صمام  اإدراجها يف اجلائزة وعن 
جدد يف جلنة التحكيم من كبار ال�صخ�صيات 
الخت�صا�س  ذات  والأكادميية  الإعالمية 

واخلربة يف الت�صال احلكومي.
�صعادة  ال�صحايف  امل��وؤمت��ر  وح�رص   
اأ�صامة �صمرة، مدير مركز ال�صارقة الإعالمي 
وعدد كبري من قادة الفكر وكبار امل�صوؤولني 
وال�صخ�صيات  والإع��الم��ي��ني  احلكوميني 
العامة يف دولة الإمارات العربية املتحدة 
اأع�صاء  جانب  اإلى  عام،  ب�صكل  واملنطقة 
و�صائل  ممثلي  من  وح�صد  التحكيم  جلنة 

أعضاء لجنة التحكيمالإعالم املحلية والعربية والدولية.

الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي

ال�صارقة لالت�صال احلكومي الأولى من نوعها على م�صتوى املنطقة  وتعد جائزة 
لأهمية  تقديراً  الإعالمي  ال�صارقة  مركز  يتبناها  تطويرية  منظومة  وفق  تعمل  التي 

الت�صال احلكومي ودور الإعالم يف خمتلف مناحي احلياة.



مبنا�صبة  ل�صموه  كلمة  يف  ذلك  جاء 
الذي  العربية  للغة  الثالث  املوؤمتر  انعقاد 
موؤخراً  العربية  للغة  الدويل  املجل�س  نظمه 
مب�صاركة  بدبي  روتانا  الب�صتان  فندق  يف 
من  م�صارك  واألف  متحدث   500 من  اأكث 
دولة الإمارات والوطن العربي ودول العامل.

نقل التجارب والخبرات:
�صعار  حتت  العام  هذا  املوؤمتر  جاء 
وم�صتقبلها  العربية  اللغة  يف  "ال�صتثمار 
اإلى  ويهدف  والدويل"  والعربي  الوطني 
التكامل والتعاون وفتح املجال اأمام جميع 
املهتمة  والأهلية  احلكومية  املوؤ�ص�صات 
التجارب  نقل  يف  لل�رصاكة  العربية  باللغة 
واخلربات الالزمة للنهو�س باللغة العربية.
ال�صيخ  �صمو  اللقاء  ح�رص  احل�صور: 
ويل  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  بن  حمدان 
اآل  مبارك  بن  نهيان  وال�صيخ  دبي،  عهد 
وتنمية  وال�صباب  الثقافة  وزير  نهيان 

الدولة رئي�س جمل�س ناس اآل مكتوم، نائب رئي�س  را�سد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  دعا �ساحب 
الوزراء حاكم دبي، الُنخب العربية وذوي االخت�سا�س والباحثني يف جمال اللغة العربية اإلى 
واجلامعات  املخت�سة  واجلهات  الهيئات  بني  التوا�سل  ج�سور  وتر�سيخ  بينهم  فيما  التن�سيق 
ووزارات الرتبية والتعليم العايل والثقافة يف الوطن العربي لو�سع اأ�س�س واآليات علمية وعملية 
باأ�ساليب  وت�سجيعهم  وال�سباب  ال�ساعدة  الأجيال  اأو�ساط  يف  العربية  اللغة  ون�رش  لتعميم 
�سل�سلة وح�سارية للإقبال على تعلم لغتهم العربية االأم وفهمها والتم�سك بها واحلفاظ عليها 
مع التاأكيد على اأهمية الرتجمة والتدريب وتنظيم الندوات وور�س العمل  املخت�سة لل�سباب 

العربي.

دبي/حليمة المال

المؤتمر الدولي الثالث للغة العربية

العربية لغة الحياة

وزير  القرقاوي  اهلل  عبد  وحممد  املجتمع، 
�صوؤون جمل�س الوزراء، وعبد الرحمن حممد 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�صحة  وزير  العوي�س 
هيئة دبي للثقافة والفنون، وحممد اإبراهيم 
ال�صمو  �صاحب  ديوان  عام  مدير  ال�صيباين 
متتم  خلفان  �صاحي  والفريق  دبي،  حاكم 
بدبي،  العام  والأمن  ال�رصطة  رئي�س  نائب 
وال�صحفي،  الكاتب  ح�صني  الغفار  وعبد 
دائرة  عام  مدير  �صليمان  �صعيد  وخليفة 
اإلى جانب  الت�رصيفات وال�صيافة يف دبي، 
باللغة  واملهتمني  امل�صوؤولني  من  عدد 
الرتبوية  والقيادات  واملثقفني  العربية، 
والتعليمية يف الدولة، ومن عدد من الدول 
العربية الذين ي�صاركون يف اأعمال املوؤمتر 
العربية  للغة  الدويل  املجل�س  ينظمه  الذي 

ومقره بريوت.

االستثمار في اإلنسان:
املن�صق  اأّكد  املوؤمتر  اأمام  كلمة  ويف 

العام للمجل�س الدويل للغة العربية الدكتور 
يف  ال�صتثمار  اأن  مو�صى:  اهلل  عبد  علي 
اللغة الوطنية يعني ال�صتثمار يف الإن�صان 
وحدتها  و�صمان  القادمة،  والأجيال 
ومكت�صباتها  وثوابتها  بقيمها  ومت�صكها 
الفر�صة  ومنحها  وتاريخها،  ومرجعياتها 
للمناف�صة يف كافة امليادين مع حمافظتها 
اجلودة  يف  وال�صتثمار  هويتها،  على 
ما  كل  يف  والبتكار  والإبداع  والإتقان 
واأعمال  العربية من وظائف  باللغة  يتعلق 
والتفكري،  والقدرات  املهارات  على  تعتمد 
اأهم  من  الوطنية  العملة  كانت  واإذا 
املقومات الوطنية ول ميكن اأن حتل حملها 
عملة اأجنبية فاإن اللغة الوطنية اأهم اأدوات 
املواطنة  وتعزيز  الوطنية  العقول  ت�صكيل 

والوحدة وال�صيادة وال�صتقالل.

ضعــــف المؤسســـــــــــــــات 
التعليمية والمخرجات:

�صبب  مو�صى  العام  املن�صق  واأرجع 
والأهلية  احلكومية  املوؤ�ص�صات  اأداء  �صعف 
والنماء  التطور  حتقيق  يف  والإنتاجية 
املوؤ�ص�صات  �صعف  اإلى  يعود  الوطني 

د. علي عبداهلل موسى

محمد بن راشد ، وحمدان بن محمد ، ونهيان بن مبارك
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الطالب  وتاأهيل  اإعداد  يف  التعليمية 
واملوهوبني  املبدعني  والطالبات 
وحت�صيلهم  درا�صتهم  يف  واملتفوقني 
التعليمي  املنتج  �صعف  اإن  وقال:  العلمي، 
اللغة  يف  �صعفهم  اإلى  يعود  واملخرجات 
املادة  وا�صتيعاب  لفهم  توؤهلهم  مل  التي 
التفكري والعمل  العلمية ول ت�صاعدهم على 
اإلى  يلجاأ  البع�س  يجعل  ما  الإبداعي، 
اللغة الأجنبية لتكون لغة التعليم والإدارة 
لن  النتائج  ولكن  والتجارة،  العمل  و�صوق 
والقيم  وال�صيادة  وال�صتقالل  الوحدة  تعزز 
اإلى  توؤدي  �صوف  العك�س  بل على  الوطنية، 
ت�صقق وت�صظي املجتمع على املدى البعيد. 

نقلها بجودة وكفاءة:
اآل نهيان  ال�صيخ نهيان بن مبارك  اأكد 
وزير الثقافة وال�صباب وتنمية املجتمع على 
اأهمية الو�صول باللغة العربية اإلى منزلتها 
ق�صايا  على  الرتكيز  خالل  من  العاملية 
تعليم اللغة، ونقلها بكفاءة عالية اإلى اجليل 
اللغة  يف  الدار�صني  دعم  اإلى  ودعا  اجلديد، 
العربية والعمل على تطوير طموحاتهم يف 
متجددة،  لغة  اإلى  العربية  باللغة  الو�صول 
البحوث  اإلى  اللتفات  ب�رصورة  واأو�صى 
والدرا�صات لتي تهتم بتعليم اللغة العربية، 
من خالل اأهداف حمددة وا�صحة تركز على 
مواد  وتقدمي  املعارف،  لكل  اللغة  �صمولية 

الإفادة  تعليمية ناب�صة للحياة جتمع بني 
واحليوية، وجعلها يف منهج متكامل يعتمد 

على الفهم وال�صتماع.

العربية لغة الحياة:
يف جل�صة بعنوان "العربية لغة احلياة" 
ناق�س رئي�س ق�صم اللغة العربية يف كليات 
التقنية العليا الدكتور عبيد املهريي جهود 
اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
م�صلطًا  العربية  اللغة  خدمة  يف  مكتوم 
ل�صموه  املبادرات  من  جملة  على  ال�صوء 
املبدعني  الطلبة  رعاية  اإلى  الدعوة  �صملت 
الرتجمة  كلية  واإطالق  العربية  اللغة  يف 

لغري  العربية  اللغة  لتعليم  معهد  واإن�صاء 
حمالت  اإطالق  اإلى  اإ�صافة  بها،  الناطقني 
على  العربي  املحتوى  لتمكني  الكرتونية 

ال�صبكة العنكبوتية. 
واأ�صاف.. كما وجه �صموه اإلى �رصورة 
التعامالت  يف  العربية  اللغة  اعتماد 
احلكومية الداخلية واخلارجية، ويف جميع 
للجمهور  املقدمة  احلكومية  اخلدمات 

املواد  يف  العربية  للغة  الأولوية  واإعطاء 
الإعالمية املعرو�صة على القنوات املحلية 
واملعلومات  البيانات  توفري  اإلى  اإ�صافة 
جنبًا  بالعربية  امل�صتهلك  يحتاجها  التي 

اإلى جنب مع اللغات الأخرى.
را�صد  بن  حممد  جمل�س  اأعلن  وكذلك 
لتعزيز  الكرتونية  مبادرة  عن  لل�صيا�صات 
العنكبوتية  ال�صبكة  على  العربية  املادة 
و�صائل  حت�صني  اإلى  وتهدف  املعلوماتية 
برامج  وو�صع  العربية،  باللغة  النهو�س 

لتطويرها على �صبكة املعلومات بالتعاون 
مع املوؤ�ص�صات واملهتمني يف هذا املجال.

متابعة المبادرات:
ومن جهته اأّكد بالل بدور وكيل وزارة 
رئي�س  املجتمع  وتنمية  وال�صباب  الثقافة 
اأهمية  على  العربية  اللغة  حماية  جمعية 
مبادرات املجل�س ال�صت�صاري للغة العربية 
املبادرات  متابعة  يف  مهامه  تكمن  التي 
التي اأطلقها �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
را�صد اآل مكتوم والعمل على تنفيذها والتي 
احلكومات  جميع  مع  التوا�صل  اأهمها  من 
متكني  على  للت�صديد  واملحلية  الحتادية 
واملرا�صالت  املعامالت  يف  العربية  اللغة 

الر�صمية.

تحريك عجلة التنمية:
القرين  علي  الدكتور  اأكد  جانبه  ومن 
البارز  الدور  على  الرتبية  مكتب  مدير 
اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب 
العربية  اللغة  مكانة  تعزيز  يف  مكتوم 
خالل  من  العامل  لغات  بني  �صاأنها  واإعالء 
اأطلقها  التي  اخلالقة  املبادرات  حزمة 
وعزتها  منهجيتها  على  للمحافظة  �صموه 
لي�س على امل�صتوى العربي فقط واإمنا على 

امل�صتوى العاملي.

التوصيات:
ختام  يف  التو�صيات  من  جاء  ما  اأهم 
اأعمال املوؤمتر تقرر منح مكافاأة ت�صجيعية 
يف  متخ�ص�صًا  علميًا  بحثًا   30 لأف�صل 
علمية  جمالت  واإ�صدار  العربية،  اللغة 

امل�صميات  حتمل  حمكمة  الكرتونية 
والتعليم  والرتبية  العربية  اللغة  الآتية: 
والدين؟،  ال�صاد  ولغة  العايل  والتعليم 
 ، والتقنية  اللغة  وعلومها،  العربية  اللغة  د. علي عبدالخالق القرني

العربية  اللغة  بغريها،  للنطاقني  العربية 
والإعالم،  اللغة  والت�رصيعات،  وال�صيا�صات 
والرتجمة،  ال�صاد  لغة  واملجتمع،  اللغة 
والأدب  العربية  والعلوم  اللغة  التعريب، 
واللغة  والثقافة،  الطبية  العلوم  والفنون، 

العربية والبحث العلمي.
املوؤ�ص�صات  جميع  املوؤمتر  ودعا 
والهيئات  واملنظمات  والأهلية  احلكومية 
اإلى  والحتادات  والنقابات  واجلمعيات 
وتن�صيق  والتكامل  والتعاون  الت�صامن 
اجلهود بهدف متكني اللغة العربية والرفع 
يف  التهمي�س  من  وحمايتها  مكانتها  من 
العمل  و�صوق  والتجارة  والإدارة  التعليم 
امليادين  من  وغريها  والثقافة  والإعالم، 

بالل البدور

د. عارف الشيخ

خا�صة  منا�صط  لتنظيم  ودعاهم  احليوية، 
للغة  الرابع  ال�صنوي  املوؤمتر  اأعمال  �صمن 
العربية املقرر عقده يف الن�صف الأول من 

�صهر مايو العام املقبل 2015.

حقائق وأرقام:
عدد امل�صجلني يف املوؤمتر الثالث للغة 
امل�صاركة  الدول  عدد   )1500  ( العربية 
)76( عدد الأبحاث املقدمة للموؤمتر الثالث 
اجلل�صات  عدد   )  72( الندوات  عدد   )42  (
)7( عدد اأبحاث املوؤمتر الأول كان ) 269( 

واملوؤمتر الثاين )373( . 

الحديث حول االستثمار في اللغة العربية

كبار الشخصيات ضمن الحضور

1617

      محمد بن راشد 
يدعم لوضع أسس 

وآليات علمية وعملية 
لنشر لغة الضاد

     جاء المؤتمر هذا 
العام تحت شعار 

"االستثمار في اللغة 
العربية ومستقبلها 

الوطني والعربي 
والدولي"



1819

الخطة
العلوم  كلية  يف  طالب  خف�س"  "عمر 
ماذا  بعد  اأخطط  مل  قال:  الإقت�صادية 
�صاأفعل بالإجازة ال�صيفية بعد عناء وتعب 
العادة  يف  لكني  الدرا�صي  العام  طوال 
واأ�صدقاء  واأقاربي  اأهلي  اأزور  لكي  اأ�صافر 

الطفولة واأمرح معهم واأ�صتمتع بوقتي.

الصيد
كلية  يف  طالب  الربقاوي"  "عبداهلل 
الإجازة  اأ�صتغل  قال:  الأعمال  اإدارة 
بعد  اأتدرب  حتى  العمل  يف  ال�صيفية 
واأكون  اجلامعية  ال�صهادة  على  ح�صويل 
وتتميز  العملية؛  احلياة  ملواجهة  م�صتعدا 
ال�صيفية ب�صدة احلرارة وبدء مو�صم  العطلة 
ب�صيد  البحرواأقوم  اإلى  والذهاب  ال�صباحة 
اأ�صدقائي فهذه هوايتي واأنتظر  ال�صمك مع 

الإجازة بفارغ ال�صرب ملمار�صتها.

تقليل فترة الجامعة
وقال "�صحاتة �صحاتة" طالب جامعي: 
والأ�صدقاء  الأهل  لأرى  الأردن  اإلى  اأ�صافر 
يف  ممتعا  وقتًا  لأق�صي  اأهلي  مع  واأخرج 
ال�صتفادة  و  ال�صينما،  اإلى  والذهاب  البحر 
من الإجازة ال�صيفية اأن اأقلل فرتة اجلامعة 
من خالل درا�صتي يف فرته الإجازة بنظام 

ال�صاعات.

السفر
طالبة  لبنان  من  كمون"  "دونا 
لأق�صي  لبنان  اإلى  اأ�صافر  قالت:  جامعية 
فانا  والأ�صدقاء  الأهل  مع  ممتعا  وقتًا 
اأ�صدقائي  مع  واأذهب  كثرياً  البحر  اأحب 
واألهو  واألعب  واملتنّزهات  احلدائق  اإلى 
ف�صل  �صميت  لأين  اأحد  مني  ينفر  اأن  دون 
اأو  تعليم  قيد  دون  احلرية  بف�صل  ال�صيف 

هّم امتحانات.

رحالت
"كارولني  الطالبة  اأكدت  ناحيتها  من 
الإجازة  اأن  الإعالم  كلية  يف  حمفوظ" 
ال�صيفية مبثابة تنف�س ال�صعداء من م�صكلة 
ما رحلت ولكن لفرتة ق�صرية وهي الدرا�صة 
والمتحانات ولكن هذه الإجازة بالتحديد 
كنت اأنتظرها بفارغ ال�صرب لأين لأول مرة 
هنا  بدرا�صتي  اأهلي  عن  فيها  بعيدة  اأكون 
الدرا�صة  انتهاء  فبعد  الإمارات؛  دولة  يف 
بعمل  واأقوم  لبنان  بلدي  اإيل  �صاأتوجه 
للرحالت،  عا�صقة  لأين  كثرية  رحالت 

فاأ�صعد اإلى اجلبل وا�صتمتع بالبحر.

االستعداد للسفر
منر":  "يارا  الطالبة  قالت  جانبها  من 
الإجازة  فيها  واأق�صي  الأردن  اإلى  اأ�صافر 
بعد انتهاء عناء طويل من ال�صنة الدرا�صية؛ 
بعد انتهاء اآخر يوم من المتحانات اأذهب 
مع اأ�صدقائي اإلى "املولت" ل�صرتي بع�س 

تحقيق: أحمد شكري

انتهت الدرا�سة وحلت االإجازة ال�سيفية واأتى ف�سل ال�سيف، مو�سم ال�سفر والتجوال 
يف بلد جديدة والتعرف اإلى ثقافات اأخرى من خمتلف اأنحاء العامل. واإذا مل تتح لنا 
تلك الفر�سة، فلن مينعنا ذلك من التمتع باالأجواء ال�ساحرة يف االإمارات وق�ساء اأوقات 
ممتعة ب�سحبة االأهل واالأ�سدقاء، وال�سوؤال هنا: كيف ن�ستغل االإجازة ال�سيفية؛ اإنها 
اأ�سئلة كثرية تدور يف اأذهان الكثري من النا�س؛ كيف اأق�سي االإجازة؟، كيف اأ�ستفيد من 
الفراغ الطويل؟، اأين اأق�سي االإجازة؟، ما الربامج املنا�سبة التي علّي اأن اأطبقها فيها....

اإلجازة الصيفية
عمر خفشاستجمام...  أم ملل؟

كارولين محفوظ

يارا نمر

شحاتة شحاتة

لم أخطط بعد ماذا 
سأفعل باإلجازة 

الصيفية

عبداهلل البرقاوي

أستغل اإلجازة في 
العمل
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ثم  ومن  لل�صفر،  ا�صتعداداً  الأغرا�س 
انتهز فر�صة  وال�صينما ثم  البحر  اإيل  اأذهب 
قيادة؛  رخ�صة  ملف  اأفتح  لكي  الإجازة 
يف  واأكث  والأ�صدقاء  الأهل  مع  واأجتمع 
اأن  اإلى عماتي وخالتي واأحاول  الزيارات 
اأح�صل  الإجازة حتى  اأ�صتغل كل ثانية من 
قوية  دفعة  يعطيني  ذاتي  اكتفاء  على 

لإكمال درا�صتي بنجاح.

الراحة
اأما "�صيلينا بو�صعب" الطالبة يف اإدارة 
الأعمال قالت: اإن اأ�صدقائي كلهم يف لبنان 

بلدي احلبيبة التي ا�صتقت اإليها لأين اأدر�س 
كثريا  فحلمت  اأهلي  دون  الإمارات  يف 
من  ق�صطًا  اآخذ  لكي  ال�صيفية  بالإجازة 
لل�صفر، واأتخل�س من م�صقة  واأ�صتعد  الراحة 

الدرا�صة والمتحانات.

أستيقظ بحريتي
وقال "عمار الها�صمي" طالب جامعي: 
اآخذ  اأن  ال�صيفية  الإجازة  من  ا�صتفادتي 
اإلى  اأ�صيفها  حتى  كثرية  عمل   فر�س 
ت�صاعدين  لكي  بي  اخلا�صة  الذاتية  ال�صرية 
لالإجازة  اأ�صتعد  ولكني  م�صتقباًل  العمل  يف 
اأوقاتًا  اأق�صي  ففيها  اأوروبا  اإلى  بال�صفر 
اأ�صدق  ول  والأ�صدقاء،  الأهل  مع  جميلة 
واأ�صحو  اأنام  حتى  الدرا�صة  تنتهي  حينما 
اأحد  اأو  تنبيه  جهاز  يربطني  ل  بحريتي 

يزعجني، واأترك فيها هم الدرا�صة واأرك�س 
نحو الراحة والهدوء وال�صكينة.

هاجس االمتحانات
طالب  املزروعي"  حمدان  "را�صد 
اإن  وما  البحر،  اأحب  اأنا  قال:  جامعي 
اأنتهي من الدرا�صة حتى اأذهب مع عائلتي 
ن�صافر  وبعدها  ممتعًا،  وقتًا  نق�صي  لكي 
فاأنا  �صويًا  ن�صتمتع  لكي  اأوروبية  دول  اإلى 
واأ�صبوعني  تايالند  اإلى  اأ�صبوعني  �صاأ�صافر 
اإلى لندن لكي اأ�صتجم واأرتاح ففي تايالند 
والأن�صطة  الريا�صية  الأن�صطة  اأمار�س 

البحرية.

د. يوسف شراب

كادر اليوم 24 ساعة
اإخت�صا�صي  �رصاب،  يو�صف  الدكتور 
نف�صي، قال: اإن اليوم 24 �صاعة لكن هناك 
الإجازة  ويوم  الدرا�صي  اليوم  بني  فرق 
اأوقاته  تكون  الدرا�صة  يوم  الطالب يف  لأن 
حمدودة ما بني الدرا�صة واملذاكرة وتكون 
فر�س اللهو �صيقة اأما يوم الإجازة فتكون 

ال� 24 �صاعة فراغُا بالن�صبة له. 
كيفية  عن  يو�صف  الدكتور  فتحدث 
قائاًل:  ال�صيفية  لالإجازة  الطالب  ا�صتغالل 
�صغلك  احلق  يف  تنقله  مل  اإن  عقلك  "اإن 
النفع  جمعيات  الدولة  يف  فهنا  بالباطل" 
العام اأف�صل ا�صتثمار لل�صباب لأنه يوجد بها 
مهارات  وتعلم  ومعلومات  عالقات  تكوين 
وحتدث  م�صتقباًل  الطالب  تفيد  جديدة 
اأولدهم  ترك  بعدم  الأمور  اأولياء  دور  عن 
عليهم  الرقابة  لأن  مبفردهم  ي�صافرون 
الإجازة  من  ال�صتفادة  اأما  عندها.  تغيب 
فيجب على الطالب اأن يتوجهوا اإلى مراكز 
الأندية  هذه  وتكون  ال�صيفية  التدريب 
باأجور  ال�صيف  يف  وم�صتمرة  مفتوحة 
والإ�رصاف  الرقابة  بها  وتتواجد  رمزية 
وفنية  ريا�صية  مراكز  منها  عليهم  التام 
وغريها من املوؤ�ص�صات العلمية التي ت�صاعد 

الطالب عند اللتحاق باجلامعة.
الإجازة  اإن  يو�صف:  الدكتور  واأ�صاف 
وعلى  الكرمي  رم�صان  �صهر  مع  �صتتزامن 
الرتاويح  ب�صالة  يهتموا  اأن  الطالب 
مرافقة  وعدم  الدينية  للخطب  وال�صتماع 

اأ�صدقاء ال�صوء لأن "ال�صاحب كال�صاحب".

سيلينا بوصعب

كل أصدقائي في لبنان

راشد حمدان المزروعي

أنا أحب البحر عمار الهاشمي

مرايا  حديقة  يف  اأقيم  الذي  املدينة"  اإلى  الإ�صغاء  "املواجهة:  معر�س  اختتم 
عنوان  حمل  فني  بعر�س  فعالياته  ال�صارقة،  يف  املائية  املجاز  بواجهة  للفنون 
ابتكار، وعر�س لفيلم  الفني عالء وعطاء  الزرقاء" للثنائي  القبة  "ا�صطوانتنا: حتت 
"بيوند اإز بيفور" للكاتبة واملخرجة دينز اأو�صرت. وجنح املعر�س املعا�رص واملبتكر 
اأفكارهم، وبناء جمتمعات جديدة �صمن بيئة  التعبري عن  الأفراد على  يف م�صاعدة 

مدنية �رصيعة التغرّي. 
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سعيد عبيد الطنيجي
مدرب ومستشار أسري

نتابع يف هذا العدد حديثنا عن اخلطوة الرابعة يف ممار�سة فنون املواجهة 
للم�سكلت الزوجية وحلها، فقد حتدثنا يف العدد املا�سي عن ثلث خطوات هي: 
من  املبتكر  تقدمي  يف  والتفاوؤل  ال�سعف،  نقاط  وا�ستثمار  املنا�سب،  الوقت  اختيار 

الو�سائل. و اخلطوة الرابعة: اال�ستعانة وامل�ساعدة.

واأول  العون،  طلب  مبعنى  ال�صتعانة 
قلب  من  تعالى،  باهلل  تكون  اأن  ال�صتعانة 
�صادق  دع��اء  يف  �صفافة،  ونف�س  �صاٍف 
وابتهال رطيب وذكر رقراق؛ باأن ي�صلح اهلل 
بني الزوجني، وهذه خطوة جمربة، ولكنها 
ل حتقق نتائجها اإل بعد ا�صتيفاء اخلطوات 
يف  اهلل  �صنة  هي  فهذه  ال�صابقة،  الثالث 

كونه.
يف  العقالء،  بالأبناء  ال�صتعانة  ثم    
بطرق  امل�صاحلة،  وحت�صني  العالقة  توفيق 
املحا�صن  ع��ن  ك��احل��دي��ث  م��ب��ا���رصة،  غ��ري 
والأخالق الكرمية اأو احليل الزوجية الرامية 
لتحقيق الت�صالح، يف اإنهاء امل�صكلة وحلها، 

اأو حتى التعاي�س معها.
اأح��د  م�صاعدة  بامل�صاعدة،  ونعني    
�صواء  الت�صالح،  يف  ل��الآخ��ر،  ال��زوج��ني 
ح�صن  اأو  احل��ق��وق،  اأداء  اأو  ل��ه،  بالتمهيد 
احلوار، اأو الت�صجيع والدافعية؛ للخروج من 
اأو  النغالق،  اأو  اخلوف  اأو  ال�صمت،  ماأزق 
الهروب من املواجهة، ومن فنون ما تو�صل 

اإليه الباحثون يف ذلك:
الزوجني  اأح��د  اإق��ن��اع  حماولة  ع��دم    
يكون  وبذلك  م�صكلة،  وج��ود  بعدم  لنف�صه 

اأكث قابلية للمواجهة يف �صجاعة واإقدام.
حل  اأي  ا�صتع�صاء  يف  املبالغة  عدم    
للم�صكلة؛ حيث ُيقال: ل اأمل، اأو عدم اإعطاء 

حيث  الهتمام؛  من  قدرها  حق  امل�صكلة 
القتناع بعدم وجود م�صكلة.

والتعامل  النف�س،  مع  التام  الو�صوح    
معها بكل �رصاحة، ففقدان الو�صوح يوؤدي 
العالقات،  وتدمري  امل�صكالت،  ت�صاعد  اإلى 

واإنهاء ال�صالت.
  ال�صعور بخطر امل�صكلة يتبعه ت�رصف 
داهًما  خطًرا  يكون  قد  واخلطر  اإيجابي، 
اأو  تدريجي،  ب�صكل  ينمو  خطًرا  اأو  وقريًبا، 
ال�صعور  اأوًل  املهم  بعيًدا،  م�صتقباًل  خطًرا 
لإح�صان  اخلطر،  حتديد  وثانًيا  باخلطر، 

التعامل معه بحجمه وواقعه الطبيعي.
 البتعاد عن اختالق الأعذار، فالرجال 
والن�صاء  تغريهم،  عدم  لإثبات  يختلقونها 
ال�صتقرار  على  حمافظة  ي�صتخدمنها 
والأمان، ولكن �رُصعان ما تنك�صف احلقائق 

وتنهار الأعذار الكاذبة.
ا،  داخليًّ امل�صكلة  حل  عن  البتعاد    
من  طرف  كل  نف�س  يف  اأنها  تخيل  مبعنى 
الزوجني، وبيده حلها، فيميالن اإلى ال�صمت 
بانفجار  حياتهما  تهدد  مما  والنعزالية؛ 
امل�صكالت جملة واحدة، وب�صكل مفاجئ مل 

يكن يف ح�صبان اأي منهما.
  التحرر من )هم�صات اخلوف(، مبعنى 
خمطئ،  باأنه  نف�صه  الزوجني  اأحد  يقنع  اأن 
بالتق�صري،  ال�صعور  اأو  الطاعة،  عليه  اأن  اأو 

يت�صور  اإنه  بل  ا،  عمليًّ ذلك  يحقق  اأن  دون 
اأن �صلوكه قد تغري لهذه الهم�صات، فاإذا به 
ُيفاجاأ باأن امل�صكلة التي توهم اأنها اختفت 

ازدادت من حيث ل ي�صعر.
اإل    لن تكون امل�صاعدة موفقة لالآخر، 
الآخر،  وعظمة  بجالل  ال�صعور  امتلكه  اإذا 
بال  والتقدير،  واخلدمة  احلب  ي�صتحق  واأنه 
ثم واجب كل  اأو غرور، ومن  علو  اأو  �صلف 
مزعجة،  حلظة  اأية  يطرد  اأن  الزوجني،  من 
جمال  ويو�صع  جميلة،  حلظة  اأية  ويتذوق 
الإ�رصاع يف  اأو  الأبناء  اأو  للبيت  م�صاعداته 

فعل كل ما ي�صعد م�صاعر الآخر.
 

 األفكار العملية

الفكرة أالولى:
عنوان الفكرة: خزان المياه.

الــفــكــرة: جلسة  الــهــدف مــن 
مصارحة.

كيفية تنفيذ الفكرة: وذلك بعمل جم�صم 
الزوجني  قبل  من  يعباأ  املاء  خزان  ي�صبه 
الوقت  يجدا  ول  يتكلما  اأن  يريدان  عندما 
عال  اإذا  منبه  مبثابة  لهما  ويكون  لذلك 
اإلى �رصورة عمل  التي فيه  م�صتوى املادة 

جل�صة م�صارحة.

الفكرة الثانية:
عنوان الفكرة: تقييم النفس

الــفــكــرة: جلسة  الــهــدف مــن 
تقييمية

اأمور  عدة  هنالك  الفكرة:  تنفيذ  كيفية 
الآخ��ر  ي�����ص��ارح  ل  ال��زوج��ني  ك��ال  جتعل 

لأ�صباب خمتلفة ميكن معاجلتها ب�صهولة لو 
عرفت وهذه اجلل�صة التقييمية تهدف لإبراز 
هذه �لنقاط وحماولة معاجلتها ويف�صل �أن 
تكون هذه اجلل�صة بني الزوجني حتى يقول 
كل واحد لالآخر ما الذي يجعله ل يت�صارح 

معه

الفكرة الثالثة:
ـــرة: تـــدريـــب  ـــك ـــف عــــنــــوان ال

المصارحة
التعبير  الفكرة:  من  الهدف 

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

اأن  لزوجته ممكن  اإي�صاله  يريد  ما  حتتوي 
ر�صائل  اإر�صال  النقال يف  الهاتف  ي�صتخدم 
لها  يبعث  الثاين  الأ�صبوع  يف  ثم  ق�صرية 

�رصيطا ي�صجل عليه ما يريد اأن يقوله.

الفكرة الرابعة:
عنوان الفكرة: الرؤية الواضحة

ــرة: رؤيــة  ــك ــف الــهــدف مــن ال
واضحة نحو حياة سعيدة

ي�صع  اأن  وه��ي  الفكرة:  تنفيذ  كيفية 
الزوجان لهما روؤية وا�صحة يف التعامل مع 
احلياة الزوجية من اأول اأيام الزواج الأولى 
، حيث يكون �صعارهما )روؤية وا�صحة نحو 
حياة �صعيدة( فكلما طراأ اأي اأمر على احلياة 
الزوجية يتذكران هذه الروؤية وتكون معلقة 
التفاهم  . فت�صهل عملية  يف غرفة املعي�صة 

واملحبة بينهما.

الفكرة الخامسة:
)SMS( :عنوان الفكــــــرة

الهدف من الفكرة: المصارحة 
االلكترونية

النعمة  ه��ذه  ال��ف��ك��رة:  تنفيذ  كيفية 
وهي  علينا  بها  اهلل  م��ن  التي  العظيمة 
خدمة الر�صائل الن�صية عرب اجلوال اأو حتى 
ناجحة  ق�ص�س  ولدي  املتعددة  الو�صائط 
من  حلت   ، الزوجية  اخلالفات  بع�س  مع 
هذه  طريق  ع��ن  ال��زوج��ني  اأه��ل  علم  غ��ري 
الطائرة  وعادت  اجلرح  التاآم  ومت  اخلدمة 
اهلل  بف�صل  غ��امن��ة    �صاملة  مدرجها  اإل��ى 
وذلك  الن�صية  الر�صائل  بو�صيلة  ثم  تعالى 
حتى   ، الإلكرتونية  امل�صارحة  طريق  عن 
يتم التعامل بطريقة مبا�رصة بامل�صارحة.
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عبد العزيز الخضراء

تعدُّ م�سكلُة الغ�سِب من امل�ساكل 
ذات االأهمية العلمية، التي يهتم 
وال  الرتبية،  وعلماء  النف�س  علماء  بها 
الرتبوية؛  والبيئات  املجتمعات  �سيما 
فالغ�سب �سلوك عادي من الطفل، وخا�سة 
يف مراحل الطفولة املبكرة، ولكن الغ�سب 
عند الطفل اإذا ا�ستمرَّ ُيَراِفُقه �سلوُك الطفل 
ر  ويتطوَّ ذلك،  بعد  اللحقة  �سنواته  يف 
�سلوًكا  ي�سبح  حينها  فاإنه  العنف؛  اإلى 
تكيُّف  لعدم  موؤ�رش  هو  واإمنا  عادي؛  غري 
وقد  واأ�رشته،  بيئته  مع  جهٍة  من  الطفل 
ة نف�سية عند  يَّ يكون موؤ�رًشا لظاهرة َمَر�سِ
ا  اأن الطفل قد ُي�سِبح مري�سً الطفل تْنبئ 
مراحل  من  مرحلة  يف  ذلك  بعد  نف�سيًّا 
تعترب  البحث  هذا  ففي  املتاأخرة؛  عمره 

أهمية المشكلة:
على  التعرُّف  من  البحِث  اأهمية  تاأتي 
التي  الغ�صب  وحالت  الغ�صب،  �صلوك 
�صنوات(،   5  -  1( من  النمو  مع  تتطور 
عمر  من  املرحلة  هذه  يف  الغ�صب  ولكن 
والذي  النفعال،  من  بنوع  �صم  يتَّ الطفل 
هو نوع من التنبيه من ِقَبل الطفل لأبويه 
رغباته  له  يحققون  ل  عندما  مربيته،  اأو 
اللب�س..   - الإخراج   - )الأكل  الوظيفية 
مكان  يف  بعيًدا  وُترك  ُعزل  اإذا  اأو  اإلخ(، 
غري املكان الذي يجل�س فيه اأفراد العائلة 
مثاًل، ويف حالة �صعور الطفل اأنه مل يخ�سَّ 
باحلب والهتمام منهم، وقد يكون غ�صب 
ه مثاًل عندما  الطفل النفعايل نحو اأمِّ
وتريد  مالب�صه،  له  تخلع  اأن  تريد 

تغيريها اأو غ�صلها.
ويعربِّ الطفل عن غ�صبه بنوٍع 
اأن  اأو  الأر�س،  وركل  البكاء،  من 
ا  اأي�صً الأر�س،  يف  بنف�صه  يرمي 
لذا  الأ�صابع؛  وع�صه  بال�رصاخ 
�س يف  نرى اأن اأهمية هذا البحث تتلخَّ
التعرُّف اإلى الأ�صباب والأعرا�س امل�صبِّبة 
للغ�صب، وال�صعي من خالل هذا ملعاجلتها 

عن طريق امل�صادر واملراجع.

تعريف الغضب:
الطفل،  ثورُة  الغ�صب  مظاهر  ومن 
لعدم قدرته  اأو  والبكاء عند تركه وحيًدا، 
على جذب انتباه َمن حوله من الكبار اأو 
تظهر  الطفل  كان  واإن  الآخرين،  الأطفال 
عليه ثورة الغ�صب حينما تغ�صل اأجزاء من 

ج�صمه، اأو ن�صاعده يف خلع مالب�صه.
الثالثة  بني  الغ�صب  مظاهر  ومن 
الأر�س  �رصُب  تقريًبا  واخلام�صة 
وال�رصب،  والقفز،  والرف�س،  بالقدمني، 
على  اأنف�َصهم  الأطفال  بع�س  ويلقي 
الأر�س، اأو ي�صاحب هذه املظاهَر ال�صوُت 
وهناك  البكاء،  اأو  ال�رصاخ،  اأو  املرتفع، 
من الأطفال الذين يبدو عليهم ت�صلٌُّب يف 
بع�صهم  يلجاأ  واأحياًنا  اجل�صم،  من  اأجزاء 
اجل�صم  اأجزاء  �رصب  اأو  الع�س،  اإلى 
ولذلك  املحيطة؛  الأ�صياء  اأو  بالأر�س، 
فالغ�صب يف هذه الفرتة العمرية ياأخذ يف 

اأكِثه ال�صكَل املوجه نحو الذات.

أنواع الغضب:
هناك اأ�صلوبان للغ�صب عند الأطفال:

• الغ�سب باأ�سلوب اإيجابي: 
َيظَهر  الغ�صب  من  ال�صكل  هذا  ففي 
اأو  ال�رصب،  اأو  الرف�س،  اأو  ال�رصاخ، 
جانب  من  اإتالفها  اأو  الأ�صياء،  ك�رص 
اأطفاٍل  من  ال�صكل  ذلك  وينعك�س  الطفل، 
العادية،  اأوقاتهم  يف  انب�صاطية  اأكث 
ويتميزون بامليل اإلى البتهاج بوجودهم 
اأو  األعابهم  وم�صاركتهم  الآخرين،  مع 

اأن�صطتهم.
• الغ�سب باأ�سلوب �سلبي:

وتبدو مظاهر الغ�صب هنا يف �صورة 
للم�صاعر  َكْبت  مع  وانطواء،  ان�صحاب 
اأ�رصب  فرمبا  والنزواء،  والنفعالت 
اأو  والعطاء،  والأخذ  الطعام  عن  الطفل 
ال�صكل  اتخذ ال�صمت رفيًقا، وينعك�س هذا 

من اأطفاٍل اأكث انطوائية.
ظاهُره  للغ�صب  ال�صلبي  وال�صكل 
يف  و�لنخر�ط  �لَكْبُت  وباطُنه  �لهدوء، 
الأ�صلوب  عك�س  وهو  اليقظة،  اأحالم 
الإيجابي للغ�صب، الذي ُيفِرغ فيه الطفل 
ذلك  به  ي�صل  ما  وغالًبا  غ�صبه،  �صحنة 
نف�صه،  وبني  بينه  ُمر�ٍس  حللٍّ  الأ�صلوب 
وبينه وبني الآخرين، وهناك نوٌع اآخر من 
الأطفال، قد يلجاأ للغ�صب النفعايل على 
ه خا�صة عندما يراها َتعَتِني مبولوِدها  اأمِّ
اجلديد الذي احتلَّ الهتمام واحلنان بدًل 

منه.

أسباب الغضب:
ن�صري اإلى اأن من اأ�صباب الغ�صب   - 1
الطفل  ارتداَء  العمر  من  الثانية  حتى 
وعادات  حركته،  َتُعوق  �صيِّقة  ملالب�س 
تنظيم عمليات النظافة )مثل ال�صتحمام( 
والإخراج، كما اأن وجود الزوار يف املنزل، 
اأو وجود كبار داخل املنزل لهم كثري من 
يكون  للطفل  املقيِّدة  والأوامر  التعليمات 

اأحَد اأ�صباب الغ�صب.
2 - فقدان الطفل لُلعبة التي يحبُّها، 
لطفٍل  اإعطاوؤها  اأو  ك�رصها،  اأو  تلُفها،  اأو 

اآخر دون موافقته اأو غ�صًبا عنه.
3 - ال�صلطة ال�صابطة غري املت�صقة:

كاأن ُي�صِبح لالأب موقٌف اإيجابي من 

ال�سلوكية طفلي . . . امل�ساكل  من  الغ�سب  م�سكلة 
التي تتطلب املعاجلة؛ حيث يتفق علماء 
وكذلك   - عام  بوجه  ون  الرتبويُّ النف�س 
و االأمرا�س النف�سية عند الطفل -  خمت�سُّ
فيه  م  يقيَّ اأن  ميكن  الذي  العمر  اأن  على 
طبيعي،  باأنه  الغ�سب  من  الطفل  �سلوك 
الثانية  ال�سنة  بني  الطفل  عمر  كان  اإذا 
وال�سنة اخلام�سة من العمر، اأما اإذا تعدَّى 
النظر  ميكن  فاإنه  اخلام�سة،  �سنَّ  الطفل 
لغ�سب الطفل على اأنه نوع من املعاناة 
التكيُّف  عدم  عن  ناجتة  للطفل  النف�سية 

الفعلي عنده.
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اأو  الطفل، بينما لالأم موقٌف مناق�س 
اأن  بعد  للطفل  ال�صتجابة  اأو  الأب،  عك�س 
ال�صتجابة  اأو  ير�صاها،  بطريقة  يغ�صب 
واملواقف  الأماكن  يف  الطفل  لرغبات 

التي ت�صبِّب حرًجا للوالدين اأو اأحدهما.
اإغاظته  اأو  ولومه،  الطفل  نقد   -  4
اأو  الطفل  عند  مكانة  لهم  اأ�صخا�س  اأمام 
يقدرونه، اأو اأمام َمن هم يف مثل �صنِّه، اأو 

حتقريه اأو ال�صتهزاء به.
اأعماٍل  باأداء  الطفل  تكليف   -  5
التق�صري؛ مما  اإمكاناته، ولومه عند  فوق 
ل  مبا  تكليفه  نتيجَة  لالإحباط  يعر�صه 

ي�صتطيع؛ كتنفيذ الأوامر ب�رصعة.
6 - حرمان الطفل من اهتمام الكبار 

وحبِّهم وعطفهم.
املنع  اأ�صاليب  ا�صتخدام  كثة   -  7
اأوقات  يف  ل  والتدخُّ والنواهي،  والتحرمي 
مع  ون�صاطه،  الطفل  حرية  يف  كثرية 
اإلزامه مبعايري �صلوكية ل تتفق مع عمره.

اأن  على  الطفل  )تعويد  التدليل   -  8
البيئة ت�صتجيب دائًما لرغباته(، اأو الق�صوة 
ال�صديدة التي تولِّد ال�صعور بظلم املحيطني 

به من اآباء اأو اإخوة.
الغا�صب؛  النموذج  م�صاهدة   -  9
وهذا  الأفالم،  اأو  واملعلمني،  الآباء  مثل 
"لييبنب"  درا�صات  اإليه  لْت  تو�صَّ ما 

و"باربان".
بالإخفاق؛  الطفل  �صعور   -  10
مثل  الفهم  عدم  اأو  الدرا�صي،  كالتاأخر 
من  للتقرب  ممار�صاته  ف�صل  اأو  الزمالء، 

الوالدين.

الغضب  مشكلة  معالجة 
وأساليب التغلب عليها:

عند  الغ�صب  على  ُن�َصيِطر  اأن  ميكُننا 
الطفل  �صلوك  اإلى  نظرنا  ما  اإذا  الأطفال، 
ما  واإذا  والت�صامح،  الهدوء  من  ب�صيء 
فح�صب،  قدراُته  منه  نه  مُتكِّ مبا  طالبناه 
ول  الثبات،  من  قدر  على  نكون  عندما 
نتناق�س مع اأنف�صنا يف املواقف املختلفة 
تنفيذ  اأجل  من  الطفل؛  ي�صاهدها  التي 
فيما  مرنة،  غري  جامدة  معينة  جداول 
الطفل املختلفة،  باإ�صباع حاجات  يت�صل 
ول يجب اأن نغفل حاجات الطفل حل�صاب 

حاجات الرا�صدين؛ فاإن �صبط النف�س عند 
لن�صاأة �صبط  ال�صمانات  اأح�صن  الآباء هو 
النف�س عند الطفل، ومن الأمثلة على ذلك:

التدخل  من  الإكثار  يجوز  ل   -  1
حركتهم،  حتديد  اأو  الأطفال  اأعمال  يف 
الطاعة،  ملجرد  الطاعة  على  اإرغامهم  اأو 
وعند  منا�صًبا  التدخل  يكون  واإمنا 

ال�رصورة.
ممتلكات  اغت�صاب  يجوز  ل   -  2
اأدواتهم اخلا�صة يف  اأو تخريب  الأطفال، 
اأمامهم  الظهور  يجوز  ول  غ�صب،  �صاعة 

بال�صعف.
للطفل  ُي�صمح  اأن  يجوز  ل   -  3
ال�صياح  يريد بطريقة  باحل�صول على ما 
اأو حمايلته، بل يح�صن عدم توجيه انتباه 

الطفل يف هذه احلالة.
الأطفال  َغرْية  اإثارة  يجوز  ل   -  4
من  الإكثار  يجوز  ول  اأنف�صنا،  لت�صلية 
ُي�صِعر  جوٍّ  خلق  ول  بينهم،  املوازنات 
الأطفال بالتفريق بينهم، ويجب اأن ن�صغل 
منِتج؛  لذيذ  بن�صاط  �لطفل  فر�غ  وقت 
من  يكون  واأن  اأو عمل،  هواية،  اأو  كلعب، 

اأهداف الرتبية.

كما يمكن معالجة مشكلة 
الغضب بما يلي:

اإلى غ�صب الطفل  1 - ل يجب النظر 

�صورة  هو  بل  تدمرٍي،  �صلوُك  اأنه  على 
اإيجابي،  مظهر  وهو  للعدوان،  طبيعية 
�إيقافه بالعقاب؛  ال، ول يجب  ون�صاط فعَّ
ا لقدرات الطفل التعبريية،  لأن يف ذلك كفًّ
والغ�صب الذي يتم كفه من جانب الطفل 
اأياٍم تظهر  يوًما �صوف ي�صتد ويرتاكم يف 

لديه املظاهر التدمريية الأخطر والأ�صد.
طلبات  لتلبية  اخل�صوع  عدم   -  2
الطفل عندما ي�صتعني بالبكاء اأو ال�رصاخ، 

اأو اأي اأ�صلوب تدمريي.
الأطفال  غ�صب  مقابلة  عدم   -  3
الكبار مراجعة  الكبار، وعلى  بغ�صب من 

الأمر قبل اتخاذ القرار.
حلالوة  الآباء  تزييف  عدم   -  4
النت�صار لأطفالهم، وم�صاعدة الطفل على 
على  الغ�صب  اأو  البكاء  رغبته يف  حتقيق 

نتائجهم.
املعلمني  اأو  الوالدين  قيام  5 - عدم 
غري  الغا�صب  وال�صلوك  بال�رصاخ 
املتنا�صب مع طبيعة املواقف املحبطة؛ اإن 
�صبط النف�س عند الكبار اأح�صن ال�صمانات 
لن�صوء �صبط النف�س عند الأطفال؛ فالكبار 

قدوة ح�صنة.
6 - الطفل الغ�صوب طفل غالًبا ُحِرم 
يعَطى  اأن  ويجب  هوايته،  ممار�صة  من 
اليدوية  الأ�صغال  وممار�صة  اللعب  فر�صة 
اأو الر�صم، واإثابته على اإجنازاته املنا�صبة.

بال�صارقة،  الأ�رصة  ل�صوؤون  الأعلى  للمجل�س  التابعة  الأطفال  مراكز  اإدارة  نظمت 
املختلفة"  النفايات  "تدوير  بعنوان:  علمية  ور�صة  اجلميلة(  )بيئتنا  برنامج  �صمن 
وذلك يف التجمع الذي اأقيم يف مركز الطفل بحلوان مب�صاركة )25( طفاًل وطفلة من 

�أطفال ق�صم ن�صاط �لإبد�ع �لعلمي مبر�كز مدينة �ل�صارقة.
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اخت�صا�صية  وت�صبح  موهبتها  تطوير 
امل�صورة  وتقدم  الب�رص  طباع  لتفهم  نف�صية 

والدعم لالآخرين.

رد الجميل
فازت  والتي  اأمني  ح�صني  زينب  اأما 
باملركز الأول يف م�صابقة الت�صوير ال�صوئي 
امل�صابقة ويف  مرات يف  عدة  �صاركت  اأنها 
طورت  بل  تياأ�س  ومل  اأخرى  م�صابقات 
فكانت  الت�صوير  طرق  من  وح�صنت  نف�صها 

النتيجة هي الفوز باملركز الأول.
تتمنى  للم�صتقبل  لأحالمها  وبالن�صبة 
موهبة  يف  وتبدع  اأكث  نف�صها  تطور  اأن 
من  جزءاً  وترد  متفوقة  وت�صبح  الت�صوير 

جميل اأهلها وف�صلهم عليها.
وبالن�صبة لفاطمة الزهراء علي عبد اهلل 
الق�صرية  الق�صة  م�صابقة  يف  فازت  والتي 
تطوير  فتتمنى  مرة  لأول  �صاركت  والتي 
مع  الكتابة  يف  وت�صتمر  اأكث  كتاباتها 
ت�صبح  اأن  فطموحها  الدرا�صة  يف  التفوق 
املجال  هذا  كان  واإن  برتول  مهند�صة 
اأثبتت  الفتاة  اأن  اإل  ال�صباب  يتخ�ص�س فيه 

جدارتها وميكن لها اأن تتخ�ص�س فيه.

 خط أحمر
البلو�صي  خالد  فاطمة  تقول  بداية 
النبطي  ال�صعر  يف  الأول  باملركز  الفائزة 
اأن  لها  و�صبق  فيها  ت�صارك  مرة  ثاين  اأنها 
فازت، ولكن ال�صعور بالفرح هذه املرة اأكث 
لأنها فازت باملركز الأول، وكل ذلك بف�صل 

دعم اأ�رصتي واملدر�صة يل فقد �صجعوين.
اأن  تود  فهي  للم�صتقبل  اأحالمها  وعن 
طبيبة،  وت�صبح  اجلامعية  درا�صتها  تكمل 
كتابته،  يف  ف�صت�صتمر  لل�صعر  وبالن�صبة 
خا�صة واأن كتابتها لل�صعر النبطي جاء من 
تفاعلها مع الأحداث التي جتري يف الوطن 
بعنوان  عنه  نبطيا  �صعرا  وكتبت  فتاأثرت 
للوطن  خائن  كل  فيه  حتذر  اأحمر"  "خط 

قائلة:
نحن لوال الوطن ال ماو�سلنا   
وحققنا منانا اللي بغينا

وحن لوال والنا وانتمانا             
ملاخ�سنا بهـ الدرب وم�سينا

نوبل لآلداب
الفائزة  باحلمر"  خالد  "بثينة  وتوؤكد 

باملركز الثاين يف م�صابقة الق�صة الق�صرية 
اأبدعت  ملا  واملدر�صة  الأهل  دعم  لول  اأنه 
مرة،  لأول  امل�صابقة  يف  ت�صارك  واأنها 
مبت�صمة:  وهي  فرتددها  اأحالمها  وعن 
يف  للتفوق  فبالإ�صافة  كثرية  اأحالم  لدّي 
م�صهورة  كاتبة  اأ�صبح  اأن  اأمتنى  الدرا�صة 
اأول  واأن�رص  اأ�صدر  واأن  العامل  م�صتوى  على 
اأح�صل  واأن  كتاب يل كمجموعة ق�ص�صية، 
اأول  لأكون  لالآداب،  نوبل  جائزة  على 

اإماراتية حت�صل على اجلائزة. 

مسابقات عالمية
اللغاي"  علي  الكرمي  عبد  "فاطمة 
والتي فازت يف م�صابقة الت�صوير ال�صوئي: 
عاملية  مب�صابقات  للفوز  اأطمح  باأنني 
حللمي  بالإ�صافة  ال�صوئي،  الت�صوير  يف 
اأكون طبيبة قلب، ولكن هذا ل  الغايل باأن 
التي تعرب عما  ابتعادي عن هوايتي  يعني 

بداخلي؛ األ وهي هواية الت�صوير.
وتوؤيدها �صهد علي حممد بالن�صبة لدعم 
الأ�رصة واملدر�صة، و�صهد فازت يف م�صابقة 
يف  ت�صارك  مرة  اأول  وهي  الف�صيح  ال�صعر 
فتتمنى  لأحالمها  وبالن�صبة  امل�صابقة، 

هن فتيات يف عمر الزهور، لديهن الكثري من املواهب املتنوعة بدءا من كتابة الق�سة الق�سرية مرورا بتاأليف 
ال�سعر الف�سيح والنبطي وانتهاء بلم�ساتهن الرقيقة يف الت�سوير ال�سوئي، فزن بجائزة مبدعات الثانوية 
للآداب والفنون يف دورتها الثانية والتي تقيمها رابطة اأديبات الإمارات باملجل�س الأعلى ل�سوؤون الأ�رشة 

بال�سارقة، ترى ما اأحلمهن؟ واإلى ماذا يطمحن؟ هذا ما �سنعرفه يف حتقيقنا هذا:

  تحقيق: شهرزاد جويلي

شهد علي  اأمتنى تطوير موهبتي واأ�سبح اخت�سا�سية نف�سية.روضة موسى اأحلم باحل�سول على جوائز اأدبية اأخرى

بثينة خالد لوال دعم االأهل واملدر�سة ملا فزت زينب حسين اأمتنى اأن اأطور ذاتي اأكرث يف جمال الت�سوير.
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قررنا العودة من رحلة العالج يف الثامن من يناير املا�صي وعند ال�صاد�صة 
اأجواء  دال�س املتواجد بالعا�صمة وا�صنطن و�صط  �صلكنا طريق مطار  �صباحًا 
ال�صفر  حتت   14 احلرارة  درجة  كانت  فقد  ال�صديدة  بالربودة  تت�صف  كانت 

ومهما �صغل ال�صائق �صالح التدفئة مل نكن ن�صعر فيها و�صط الأجواء الباردة.
ويف احلادي ع�رص �صباحًا حلقت بنا طريان الإمارات عائدة اإلى دبي و�صط 
اأجواء �صعرت فيها بالفرحة وغمرتني تلك الفرحة اأكث عندما التقيت امل�صيفة 
التي قالت لنا: اأنتم من اأين؟ قلنا لها نحن مواطنون من الإمارات ولكننا كنا 
موجودين يف الوليات املتحدة منذ �صنة تقريبًا، ففوجئت ب�صبب طول املدة، 
وقالت: لقد فاتكم الكثري يف دبي واأخذت ت�رصد لنا من وجهة نظرها مافاتنا 

من اأ�صياء.
بينما اأنا اأفكر يف الأ�صياء الوطنية التي فاتتني بالأخ�س اأثناء ال�صتعدادات 
اآل مكتوم للكاتب �صامل  اإ�صدار كتاب ال�صيخ �صعيد  اأهمها  للعيد الوطني ومن 
الإماراتية  لل�صحافة  الأول  واملنتدى  له  امل�صاحب  ال�صور  ومعر�س  حميد 
مبرور  والحتفال  دي�صمرب  من  الثامن  يف  عقد  الذي  لل�صحافة  دبي  بنادي 
خم�صني عامًا على اإن�صاء اأول مكتبة عامة يف دبي يف دي�صمرب املا�صي وكيف 
هذه الفعاليات الوطنية التي كنت اأحر�س على ح�صورها واملحا�رصات واجلو 
التي  والإ�صدارات  والكتب  كاملة  �صنة  طوال  افتقدته  الذي  والوطني  الثقايف 

�صوف اأعمل الآن على ح�رصها وحماولة مللمتها لتكون على اأرفف مكتبتي.
بينما �لطائره تاأخذ �لعدة للهبوط، قلبي يدق �أكرث فاأكرث، فرحة ��صتعد�د�ً 

للهبوط و�أقول لنف�صي �أخري� �صاأ�صل �إلى دبي و�صوف �أ�صم هو�ها، لأقول لها:
 دبي يادار احلي "ا�صميج واهلل �صي".

f_alsari@hotmail.com

فاطمة ماجد السري

أوراق البنفسج

رحلة العودة إلى دبي

فازت  والتي  �صقر"  مو�صى  "لرو�صة  بالن�صبة  الأمر  ونف�س 
بالن�صبة  ولكن  الق�صرية،  الق�صة  م�صابقة  يف  الأول  باملركز 
لأحالمها للم�صتقبل فمتعددة: فبالن�صبة ملوهبتي اأحلم باحل�صول 
لها  فالنهاية  لدرا�صتي  بالن�صبة  واأما  اأخرى  اأدبية  جوائز  على 
فاأطمح باأن اأكمل درا�صتي. واأتخ�ص�س يف الطب واأ�صبح م�صت�صارا 

طبيا واأكون اأحد اأهم م�صت�صاري الطب يف ال�رصق الأو�صط. 

دور المدرسة في اإلبداع
ولأن املدر�صة هي منارة العلم والإبداع فبالطبع ل يجب اأن 
املوهوبات  لدى  الإبداع  عملية  يف  املهم  دورها  لها  اأن  نن�صى 
ويكفيها اأنها من �صاهمت يف تقدمي كتاباتهن، فرتى ماذا قدمت 

املدر�صة لهن؟ هذا ما�صرتد عليه معلمات تلك الفتيات:
مبدر�صة  العربية  اللغة  معلمة  ح�صني  �صم�صة  املعلمة  تقول 
الأمرية هيا بنت احل�صني باإمارة دبي: دور املدر�صة كبري ومهم 
من  جتد  وعندما  والإبداع  الكتابة  على  الطالبات  ت�صجع  فهي 
لديها املوهبة تقوم بتبنيها وتثني على اأعمالها، بالإ�صافة اإلى 
ت�صجيعها على القراءة والطالع ونقوم بتوجيهها واإبراز املوهبة 
يف  امل�صاركة  على  الطالبات  وحث  املدر�صية  الإذاعة  خالل  من 
امل�صابقات املختلفة �صواء داخل املدر�صة اأو خارجها، بالإ�صافة 

لعر�س كتاباتها يف جملة احلائط.

الكتابة اإلبداعية
العربية  اللغة  الرحومي" معلمة  "حاكمة  الأ�صتاذة  وتوؤيدها 
مبدر�صة اأ�صماء بنت النعمان النموذجية للتعليم الثانوي م�صيفة: 
كما  واحلرة،  املوجهة  للقراءة  ح�ص�صًا  للطالبات  نخ�ص�س  اإننا 
اأعدادها  ت�صل  والتي  التعبري  مو�صوعات  كتابة  على  ن�صجعهن 
كما  الدرا�صي،  العام  خالل  متنوعا  مو�صوعا   15-18 مابني 
ندعم املوهوبات باإ�رصاكهن يف دورات تدريبية لتربع يف كتابة 
املنا�صط  ح�ص�س  وتوظف  الإبداعية،  الكتابة  اأ�صاليب  اأو  الق�صة 
�ملدر�صية يف خدمة �لقر�ءة و�لكتابة، بحيث متتزج متعة �لن�صاط 

بفائدة القراءة والكتابة، فتقراأ الطالبة وتكتب مبتعة وفن.
اأدبية  بعد ذلك خو�س م�صابقات  للطالبة  نتيح  وتكمل: كما 
وثقافية تربز فيها فن�صجعها من خالل امل�صابقات التي تقيمها 
وزارة الرتبية والتعليم اأو املوؤ�ص�صات الداعمة لل�صباب يف جمالت 
والت�صجيع  امل�صتمرة  املتابعة  ثم  اهلل  وبف�صل  والكتابة،  القراءة 
يف  والثاين  الأول  املركزين  على  املدر�صة  يف  طالبتان  حازت 
كتابة الق�صة الق�صرية يف جائزة مبدعات الثانوية وهما رو�صة 

مو�صى وبثينة خالد.
اأنه لكي يكون لدينا جيل مبدع وموهوب فعلى  وهكذا جند 
كل منا دوره املهم يف البحث والتنقيب واكت�صاف تلك املواهب 
اأو  كمعلمة  املدر�صة  اأو  واأم،  كاأب  املنزل  �صواء  جماله  يف  كل 
مديرة اأو متخ�ص�صة، اأو موؤ�ص�صة كموؤ�ص�صة املجل�س الأعلى ل�صوؤون 
لتخرج  ورعايتها  املواهب  تلك  وتدريب  تنمية  ثم  ومن  الأ�رصة، 
مكنوناتها واإبداعاتها للنور، فمن يدري رمبا ت�صل اأي منها اإلى 

العلياء والعاملية، متاما كما قال املتنبي:
اإِذا غـاَمْرَت يف �رَشٍَف َمُروِم     
َفـل َتـْقَنْع ِبا ُدوَن النُّجوِم

فاطمة البلوشي تفاعلي با يحدث للوطن جعلني اأكتب: خط اأحمر.

فاطمة عبدالكريم اأطمح بالفوز ب�سابقة عاملية يف الت�سوير ال�سوئي

فاطمة الزهراء علي موهبتي لن تعيقني عن الدرا�سة.
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إعداد: فاطمة لمحان
مركز الدراسات أالسرية والبحث 

في القيم والقانون

مميزات و خصائص

المغرب

األسرة المغربية

اإلشراف العام
منظمة أالسرة العربية

مسجد الحسن الثاني )الدار البيضاء(
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الــــمـــوقــــع   : الــــمـــغـــرب 
وأالدوار  االســــتــراتـــيـــجـــي 

الحضارية الكبرى 
اجلغرافية  اخلريطة  يف  املغرب  يقع 
الإ�صالمي  الغرب  اأق�صى  يف  الإ�صالمية 
هما  قارتني  على  مبا�رص  ب�صكل  ي�رصف 
هاتني  من  الأولى  واإفريقيا،  اأوروبا 
تف�صلها  ل  جدا  وقريبة  دانية  القارتني 
والثانية  معدودة،  كيلومرتات  �صوى  عنه 
بعدت  و�إن  به  و�لرتباط  �ل�صلة  وثيقة 
هذه  اأتاحت   وقد  منها،  جزء  لأنه   عنه، 
املوقعة اجلغرافية  للمغرب اأي�صا اإ�رصافا 
ذات  اأخريني  قارتني  على  مبا�رص  غري 
اأدوار رئي�صة يف املنظومة العاملية، وهما 
الغربي من  الكرة  اآ�صيا من جهة، ون�صف 
اجلهة املقابلة، ومن ثم، فاإن هذا الكيان 
الق�صوى  النهاية  يف  متطرفا  بدا  واإن 
يحتل  فاإنه  الإفريقي  الآ�صيوي  لالمتداد 
مركزية  �صبغة  ذا  مقاما    - ذلك  مع   –
العامل  بني  تو�صطه  حيث  من  حمورية  اأو 
بهذه  تهياأت  وقد  اجلديد،  والعامل  القدمي 
املغربي،  اجلغرايف  للكيان  اخل�صائ�س 
يف  �صواء  �صاأن  ذات  موقعية  مميزات 
�صمن  اجلهوي،  اأو  الإقليمي  امل�صتوى 
يف  اأو  املتو�صط،  الأبي�س  البحر  حو�س 
من  ال�صمايل  الطرف  القاري  امل�صتوى 
اأو على ال�صعيد العاملي  املحيط  اإفريقيا 

الأطل�صي.

للمغرب،  اجلغرافية  الو�صعية  وهذه 
قد جنم عنها منذ القدمي حتمل هذا الكيان 
كان  التي  التاريخية  الأدوار  من  جلملة 
التاريخ،  جمرى  يف  الأثر  عظيم  لبع�صها 
اأحداثه  من  عدد  يف  حا�صمة  طبيعة  وذا 

جانب  من  عنها  جنم  كما  وتطوراته، 
مواتية  تاريخية  ظروف  توافر  اآخر، 
بيئة  اأفرزت  املغربي،  الكيان  مل�صلحة 
اإيجابية يف  منا�صبة لتالقي عدة تيارات 
اأي�صا   اإيجابي  ح�صارته، وتفاعلها ب�صكل 
الإ�صالمية  بال�صبغة  وا�صطبغت  اكتملت 
النموذج  لتعطي  الإ�صالمي  الفتح  مع 

املغربي املتفرد.  

اخل�صو�صية  هذه  مكنته  وقد 
الإ�صالمية مع مميزاته التي حتدثنا عنها 
مب�صوؤوليات  ال�صطالع  على  القدرة  من 
الإ�صالمية  ع�صوره  منذ  �صخمة  تاريخية 
حتمل  يف  جلي  ب�صكل  وتظهر  الأولى، 
وم�صدر  كمعرب   – الإ�صالمي  املغرب 
حلركة  ولوج�صتيكي  ومادي  ب�رصي  مدد 
ا�صتتبعها   وما  لالأندل�س  الإ�صالمي  الفتح 

يتميز المجتمع
المغربي بغنى وتنوع

عاداته وتقاليده
ولهجاته

الكيان  هذا  على  املحافظة  �رصورة   من 
الدور  اإلى  اإ�صافة  باأوربا  الإ�صالمي 
الإ�صالمي  امل�رصق  اجتاه  يف  املغربي 
كل  يف  له  املعا�رصة  والأدوار  تاريخيا 
واأي�صا  والإ�صالمية  العربية  الق�صايا  

دوره على امل�صتوى الإفريقي.  
وعموما كان ملوقع املغرب اجلغرايف 
تاأثري حيوي يف ح�صول ما  الدوام   على 
التاريخي حوله،  ح�صل من هذا الرتكاز 
عربه  والإ�صالم  العروبة  بامتداد  مت�صال 
اإلى الرب الآخر على ال�صفة ال�صمالية للبحر 
الأبي�س املتو�صط واأي�صا من حيث التاأثري 
املتجدد الذي مار�صه طويال عرب املناطق 
من  وعموديا  منه،  القريبة  املتو�صطية 
الإفريقية  الكيانات  اجتاه  يف  املغرب 

من  املجال  هذا  يف  لأدواره  كان  وما 
واإفريقيا  عربيا  لي�س  مهمة  انعكا�صات 

فح�صب بل يف مناطق خمتلفة من العامل.

أالسرة المغربية : الخصائص 
والبناء العالئقي  

يتميز املجتمع املغربي بغنى وتنوع 
لتنوع  تبعا  ولهجاته  وتقاليده  عاداته 
وللتنوع  واحل�صارية  الثقافية  روافده 
البنية  تكّون  التي  الأعراق  يف  احلا�صل 
يف  واخل�صوبة  الغنى  هذا  ال�صكانية، 
�صكلت  والجنا�س  والعراف  التقاليد 
وقف  فقدميا  املجتمع،  هذا  قوة  نقطة 
اجلميع اأمام حماولة ال�صتعمار خلق نوع 
من التفرقة اأو بث الكراهية بني مكونا ت 
ان�صهر كله يف بوثقة  الذي  هذا املجتمع 
الإ�صالم فاأ�صبح اجلميع اإخوانا واأ�صهارا 
النموذج  فاأعطت  العادات  وتداخلت 

املغربي.
اجتماعية  موؤ�ص�صة  كاأهم  والأ�رصة 
جلي  ب�صكل  اخل�صو�صية  هذه  فيها  تبدو 
مع  ت�صرتك  املغربية  الأ�رصة  اأن  فرغم 
ال�صمات  يف  العربي  العامل  يف  مثيالتها 
اأنها تتميز عنها مبيزات  اإل  واخل�صائ�س 

وخ�صائ�س مغربية.

العر�س  خلل  من  التنوع  مظاهر   •
املغربي

املحطات  اأهم  الزواج  يعترب 
اخل�صو�صية  فيها  تربز  التي  الجتماعية 
املغربية والتنوع يف التقاليد، فالأعرا�س 
املغرب  يف  عام  ب�صكل  والحتفالت 
تختلف عن نظرياتها يف كل مناطق العامل 
اإذ يعرف حفل الزواج يف املغرب طقو�صا 
املجتمع  قيم  تختزل  متنوعة  احتفالية 

املغربي ومكوناته، وتعك�س ح�صارته 

مدرسة ابن يوسف )مراكش(
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العروس المغربية بالزي التقليدي

المغرب
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التي هي مزيج من احل�صارات العربية 
والأمازيغية والإفريقية والأندل�صية. 

ب�صكل  َيربز  ما  هو  التنوع  هذا  لعل 
تقاليد  و  عادات  ن�صتح�رص  حني  جلي 
حفالت الزواج باملغرب.. و ن�صري اأن علماء 
اأن  يعتربون  الأنثبولوجيني  الجتماع 
هي  ال�صعوب  عند  الزواج  وتقاليد  عادات 
فيها  تظهر  التي  ال�صا�صعة  امل�صاحة  تلك 
ال�صوابط  الثقافية و  القيم  و بكل و�صوح 
من  العديد  معلن  غري  ب�صكل  حتكم  التي 

املجتمعات. 
ثالثة  ي�صتمر  املغربي  فالعر�س   
انطالقا  خا�صة  طقو�س  يوم  لكل  اأيام 
بالأ�صكال  مرورا  املالب�س  نوعية  من 
الحتفالية ونوعية الوجبات املقدمة وكل 
ب�صكل  تتميز  املغرب  مناطق  من  منطقة 
الأخرى  املنطقة  عن  يختلف  احتفايل 
فنجد اأن عادات املنطقة ال�رصقية تختلف 
عن عادات ال�صمال وعادات  اأهل مراك�س 
عن  تختلف  و�لرباط  وفا�س  ومكنا�س 
عادات املنطقة ال�صحراوية اأو الأمازيغية  

وهكذا لكل منطقة خ�صو�صيتها.
اأن الأعرا�س  اأجدادنا و جداتنا  يحكي 
املغربية كانت تدوم �صبعة اأيام بلياليها، 
الآخر  بعد  جيال  اأن  من  ي�صخرون  و 
فباتت  اأيام،  ثالثة  اإلى  الفرح  اأيام  قل�س 
يوم  لكل  ثالثة،  املغربي  العر�س  اأيام 

خ�صو�صيته و طقو�صه...

• اليوم االول :
اإذ  العرو�س  حلمام  خم�ص�س  هو 
وقريباتها  �صديقاتها  ت�صطحبها 

التقليدي  املغربي  احلمام  اإلى  وجاراتها 
حجزت  قد  العرو�س  تكون  اأن  بعد  هذا 
ومن  هي  لها  خ�صي�صا  التقليدي  احلمام 

معها.
و يتم تنظيف احلمام واإطالق خمتلف 

اأنواع البخور والعطور فيه.
ولهذا اليوم خ�صو�صيته ال�صديدة حيث 
للحمام  العرو�س  عائلة  ن�صاء  كل  تذهب 

ب�صكل احتفايل ..
م�صغرا  مكانا  احلمام  لي�صبح 

لالحتفال بالزفاف.
 

• واليوم الثاين :
احلناء  فنق�س  للحناء.  خم�ص�س  فهو 
للزفاف  الأ�صيلة  الطقو�س  من  هو 
املغربي، لأن املغاربة يتفاءلون باحلناء 
و يعتربونه م�صدر تفاوؤل حلياة العرو�س.. 
و تقوم الفتيات العازبات احلا�رصات 
يوم نق�س احلناء بالتناوب على"النّقا�صة" 
الأقل  على  اأو  اأيديهن  بنق�س  تقوم  التي 
احل�صن"  باب"الفاأل  اأ�صابعهن من  بع�س 

بقدوم عري�س اإليهن.
و�صّيما  املغربية  املناطق  بع�س  ويف 
وال�صمالية  الأ�صيلة  واملدن  البوادي 
مهما  احلناء  يوم  ُيعترب  اخل�صو�س  على 

اأ�صدقاوؤه  يحر�س  حيث  اأي�صا  للعري�س 
اأخذه  على  اليوم  هذا  يف  عائلته  واأفراد 
اإلى  يقطنه  الذي  احلي  تتعدى  جولة  يف 
الأحياء املجاورة و يف اأثناء ذلك يتغنون 
يف  اأنه  اإل  والأذكار.  النبوية  بالأمداح 
مناطق مغربية اأخرى مت التخلي عن عادة 

احلناء بالن�صبة للرجال.

• اليوم الثالث:
الزفاف  يف  يوم  اأهم  يعترب  والذي 

املغربي ففيه ُتزُفّ العرو�س لزوجها 
"النكافة"  اإح�صار  يتم  اليوم  هذا  يف 
وهي �صيدة تتكفل بزينة ولبا�س العرو�س، 
لإجناح  رئي�س  عامل  املغربية  ف�النكافة 
على  النكافة  حتر�س  اإذ  العر�س  حفل 
من  اأكث  الزفاف  يف  العرو�س  تلب�س  اأن 
ميثل  و  خمتلفا  يكون  تقليدي  لبا�س 
الفا�صي  كاللبا�س  املغرب  مناطق  بع�س 
اأنواع  خمتلف  و  والأمازيغي  وال�صمايل 
مالب�س  اإلى  اإ�صافة  املغربي  القفطان 
اإثر  النكافة  وتتكلف  اأخرى  واأزياء 
باختيار  للبا�صها  العرو�س  تغيري  كل 
عادة  ويرافق  له،  املالئمة  الإك�ص�صوارات 
مو�صيقية  ت�صكيلة  هذا  الأزياء  عر�س 
متنوعة جدا تعزفها الأجواق التي تختار 

العرو�س،  لبا�س  و  تتنا�صب  مو�صيقى 
املغربية  الأغاين   من  خليطا  تعزف  كما 
اإ�صافة للفولكلور املغربي املتنوع  الذي 

يثي العر�س املغربي.

البنية  في  المرأة  مكانة 
أالسرية المغربية:

الأ�رصية  املنظومة  يف  املراأة  حتظى 
ب�صكل  تظهر  مرموقة  مكانة  املغربية 
البيت  ت�صيري  عن  فامل�صوؤول  وا�صح، 
ف�صائه  وتاأثيث  امليزانية  يف  والت�رصف 
التي  بالبيت  املوجودة  لل�صيدة  تعود 
يتعلق  ما  كل  يف  كبرية  بحرية  تت�رصف 
مبملكتها ،وهي حمط ا�صت�صارة الزوج يف 
من  وغريها  واملهنية  التجارية  الأمور 
اأمور احلياة العامة ،اإلى جانب حموريتها 

يف ق�صايا ال�صاأن الأ�رصي كله
اعتباطية  املكانة  هذه  تكن  ومل 
كبري  بذكاء  تتميز  املغربية  فاملراأة 
يف  يح�رص  البعد  وهذا  نادرة  و�صجاعة 
كتابات كثري من الأدباء وي�صدقه الواقع 
املعا�رص فقد ح�صلت املراأة املغربية على 
وتبواأت  التعلم  من  جدا  عالية  م�صتويات 
منا�صب مرموقة يف خمتلف التخ�ص�صات 
يف  ال�صيا�صي  الفعل  ومار�صت  املهنية 
ذلك جناحا  م�صتوياته وجنحت يف  اأعلى 
مرتبطة  فهي  كله  هذا  ورغم  باهرا 
باأ�رصتها زوجا واأبناء وعائلة وهذا مكمن 
املغربية  فاملراأة  املغربية  اخل�صو�صية 
الأ�رصية على  اأمورها  تدبري  تعتمد يف  ل 
الغري بل تتميز بهو�س الأ�رصة وارتباطها 

العائلي كبري جدا.

داخل  االجتماعية  القيم 
أالسرة المغربية:

الروح  املغربية  الأ�رصة  على  ويغلب 
من  كثري  يف  تندر  التي  العالية  العائلية 
هناك  حيث  املعا�رصة.  املجتمعات 
الواحدة  الأ�رصة  اأفراد  بني  قوي   تالحم 
العائلة،  اأفراد  اإلى  التالحم  هذا  ميتد  بل 

يعتبر الزواج أهم
المحطات االجتماعية

التي تبرز فيها
الخصوصية المغربية 
والتنوع في التقاليد

حفل الحناء لعروس طنجة

حديقة أندلسية في المدينة القديمة في الرباط

احل�صور  ذاك  والأجداد  للجدات  فالزال 
اآراوؤهم  ولزالت  ومعنويا؛  ماديا  القوي 

وم�صورتهم توؤخذ باهتمام كبري. 
يف  العائلية  املجال�س  ولزالت 
يت�صدرها  وغريها  والأعياد  املنا�صبات 
املغربي  املجتمع  ولزال  ال�صن،  كبار 
اإيداع  فكرة  من  وي�صمئز  مبداأ  يرف�س 
الأبناء  ويتكفل  الرعاية  بدور  ال�صيوخ 
مهامهم  كانت  ومهما  التزاماتهم  رغم 
بالإ�رصاف على اآبائهم امل�صنني ورعايتهم 
ي�صدر عنهم من معامالت  ما  كل  وتقبل 

تفر�صها �صن ال�صيخوخة  دون امتعا�س.
متعددة  موؤ�ص�صة  املغربية  والأ�رصة 
تربية  جانب  فاإلى  والوظائف  الأدوار 
القيم  هذه  على  الأطفال  وتن�صئة 
ويف  الأذهان  يف  ال�صغر  منذ  وتر�صيخها 
الإيواء  بوظيفة  تقوم  كعقائد،  القلوب 
وال�صند  واملعاق،  املري�س  واحت�صان 
والفقري  واملحتاج  العمل  عن  للعاطل 

وت�صعد بالقيام بكل هذه الأدوار.
يف  املغربي  املجتمع  اجتهد  وقد 

تطوير وابتداع اأ�صكال حديثة للتعاون 

المغرب
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اجلمعيات  طريق  عن  والتكافل 
اخلريية واملوؤ�ص�صات الجتماعية وجتربة 

املغرب رائدة يف هذا الباب.
والبدل  للعطاء  رمز  املغربية  الأ�رصة 
وحب اخلري ومن �صفات املغاربة التربع 
يف  الروح  هذه   وتربز  بالقليل  ولو 
البالد  انت�صار الوقف يف كل  املغرب  يف 
اأوقاف امل�صاجد  اإذ جند  بقراها ومدنها   
واملوؤ�ص�صات الدينية والتعليمية والكرا�صي 
العلمية واملكتبات وغريها واأوقاف ذات 
منها  ي�صتفيد  حم�س  اجتماعي  طابع 
وكبار  واملعاقون  واملر�صى  املحتاجون 
اأوقفت  ،كما  والأرامل  والأيتام  ال�صن 
ولبا�س  الفاخرة   والأثواب  احللي  الن�صاء 
الأعرا�س والأواين املنزلية الثمينة  لزواج 
بع�س  واليتيمات، ومت وقف  املحتاجات 
�صحتها  اأوقفت  من  وهناك  البنايات 
خدمة لأوجه الرب املختلفة. ول اأدل على 
ببالدنا  والأوقاف  الأحبا�س  دور  تعاظم 
وكثتها من وجود وزارة خا�صة لت�صيري 
باأدوار  تقوم  التي  اخلريية  املرافق  هذه 
يف  مهمة  اأي�صا  واقت�صادية  اجتماعية 

تنمية املجتمع املغربي ككل.

المجتمع  تطور  مظاهر 
المغربي:

العامل  املدين  املجتمع  ديناميكية 
يف جمال الأ�رشة 

دورا  املغربي  املدين  املجتمع  لعب 
اأ�صا�صيا يف احلراك املجتمعي كما تفاعل 
مع ور�س الإ�صالح املختلفة التي فتحها 
املغرب والتحولت الإيجابية التي عرفها 
ال�صاأن املغربي اإذ قدمت عديد من الهيئات 
الثقافية  و  الن�صائية  و  احلقوقية  املدنية 
والتنموية و الرتبوية مذكرات ومقرتحات 
من  الت�رصيعية  املحطات  خمتلف  يف 
اإلى تعديل الد�صتور  تعديل مدونة الأ�رصة 
املجتمع  دور  كر�س  الذي   2011 �صنة 

املدين

يلعبه  الذي  الأ�صا�صي  الدور  وبني 
الدميقراطية  اإطار  يف  املدين  املجتمع 
تقدمي  يف  حقه  على  اأكد  و  الت�صاركية 
العرائ�س وملتم�صات ت�رصيعية وامل�صاهمة 

يف بلورة ال�صيا�صات العمومية.

م�ساهمة املجتمع املدين يف النهو�س 
باأو�ساع الأ�رشة املغربية 

الد�صتور املغربي اجلديد،  اإذا كان      
منظمات  خول  قد  الإ�صارة،  �صبق  وكما 

لعب المجتمع
المدني المغربي دورا 
أساسيا في الحراك 

المجتمعي

�صالحيات  املدين  املجتمع  وهيئات 
واإعداد  الت�رصيع  جمال  يف  وا�صعة 
اأجهزة  مع  ب�رصاكة  العمومية  ال�صيا�صات 
الدولة، فاإن هذا ح�صل بفعل الديناميكية 
يف  العامل  املدين  املجتمع  عرفها  التي 
جمال املراأة والأ�رصة، فقد كان للن�صالت 
اجلمعيات  من  جمموعة  خا�صتها  التي 
من  العديد  تعديل  يف  احلا�صم  الدور 
القوانني. و بدهي اأن يكون جمال الأ�رصة 
اأدلت  التي  املهمة  املجالت  بني  من 

التفاصيل المعمارية لألحياء السكنية في مدينة الشاون في شمال 
المغرب

ول�صيما  املدين،  املجتمع  جمعيات  فيها 
املراأة  جمال  يف  العاملة  اجلمعيات 
والأ�رصة، بدلوها مطالبة باإن�صاف الن�صاء 
ورفع الظلم عنهن، وحماية حقوق الطفل 
بحقوق  املرتبطة  املطالب  من  وغريها 
الأ�رصة بكل مكوناتها، وكل ذلك يف اإطار 
اأهم  ومن  الدولة  موؤ�ص�صات  مع  ت�صاركي 
م�صاركة  عرفت  التي  البارزة  املحطات 

فعالة للجمعيات الن�صائية جند:
   الدور الكبري الذي لعبته اجلمعيات 
مدونة  تعديل  �صريورة  يف  الن�صائية 
الأحوال ال�صخ�صية وميالد مدونة الأ�رصة، 
ال�صخ�صية  الأحوال  مدونة  �صكلت  حيث 
اإذ  الن�صائية،  احلركة  اهتمام  مركز 
ق�صية  جعلها  يقت�صي  حتديا  اعتربتها 

املجتمع بكل مكوناته، 
بع�س  يف  فاعل  دور  لها  كان  كما 
قانون  كتعديل  الأخرى  التعديالت 

اجلن�صية و قانون ال�صغل و غريها.
 

جمال  يف  املدين  املجتمع  دور 
الإر�ساد الأ�رشي وجتربة مراكز ال�ستماع 

املغرب  عرف  الت�صعينات  بداية  منذ 
بالإر�صاد  تعنى  جمعية  اأول  تاأ�صي�س 
اجلمعيات  معظم  كانت  اإذ  الأ�رصي 
الن�صائية قبل ذلك تعتمد مقاربة حقوقية 
داخل  املراأة  مظلومية  من  تنطلق  �رصفة 
مبعزل  عنها  الدفاع  و�رصورة  املجتمع 
الأ�رصة،  لق�صايا  ال�صمولية  املقاربة  عن 
الن�صائية  للحركة  الفكري  الن�صج  بعد 
بعد  عام  ب�صكل  الأ�رصة  ق�صايا  اجتاه  يف 
الكبري   والهتمام  الأ�رصة  مدونة  �صدور 
بكل  وق�صاياها  لالأ�رصة  اأولته  الذي 
اعتماد  الى  احلاجة  ظهرت  مكوناتها 
الأ�رصة  لق�صايا  �صمولية  اأكث  مقاربة 
التي كانت تنادي به كثري من الفعاليات 
املراأة  ق�صايا  مقاربة  عو�س  الفكرية 

ب�صكل جمزاأ.
العديد من اجلمعيات  اآنذاك ظهرت     

وال�صلح وظهر  الو�صاطة  بدور  تقوم  التي 
لهذه  تابعة   اأو  م�صتقلة  اإما  مراكز  معها 
اإلى  الأدوار،  بهذه  للقيام  اجلمعيات 
الر�صمية   املوؤ�ص�صات  من  العديد  جانب 

كاملجال�س العلمية وحماكم الأ�رصة.
والإر�صاد  ال�صتماع  مراكز  اأهداف   

ال�رصي تروم اإلى:
�صرة  الأ ا�صتقرار  يف  امـ�صاهمة   -

املغربية وحمايتها من التفكك. 
- ن�صر ثقافة اأ�صرية هادفة وبناءة.

العالقات  وتقوية  تعزيز  على  العمل  
الزوجية. 

الرتبوي   التاأهيل  يف  امل�صاهمة   -
�صرة. وتقوية قدرات الأ

- تفعيل اآليات ال�صلح حلل اخلالفات 
�صرية. الأ

النف�صية   ال�صت�صارة  تقديم   -
باحلقوق  التوعية  يف  والقانونية 

والواجبات.
وقانونية  نف�صية  خدمات  تقديم   -

للن�صاء والأطفال �صحايا العنف. 
ميدانية  اجتماعية  باأبحاث  القيام   -
يف اأفق مقاربة مو�صوعية لو�صعية املراأة 

املغربية. 
وت�صتغل هذه املراكز بالتوازي  على 

ثالثة محاور اأ�صا�صية وهي:
املحور العالجي: مقاربة ال�صلح. 

املبكر،  ر�صاد  الإ الوقائي:   املحور 
تاأهيل املقبلني على الزواج. 

التدريب  دورات  النمائي   املحور 
مهارات  لتنمية   والتثقيف  والتوعية  

�ص�رة املغربية.  وقدرات الأ
املغرب  يف  املراكز  هذه  بداأت  وقد 
�صياق  ويف  اأنها  غري  فردي  ب�صكل  العمل 
اإطار  العمل يف  اإلى  اهتدت  اأدائها  تطوير 
ن�صيج / �صبكات لال�صتغال والتن�صيق فيما 
�صنوات  ع�رص  من  اأقل  ظرف  ويف  بينها، 
�صار عددها يفوق اخلم�س �صبكات  وكل 
واحدة منها ت�صم ن�صيجا جمعويا ومراكز 
الأ�رصة  خلدمة  موجهة  كلها  ا�صتماع 

املغربية .

و�سائل عمل مراكز اال�ستماع
ال�صتماع  مراكز  تتمكن  وحتى 
والإر�صاد الأ�رصي من اأداء وظائفها ب�صكل 

مقبول النتائج تعمد اإلى اتخاذ و�صائل 

النقش على الفخار )من الفنون التقليدية في المغرب(

المغرب
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تقوم مراكز اإلرشاد 
باإلشراف على بحوث 

ودراسات علمية وميدانية 
في مجال المرأة وأالسرة

العتماد  قبيل  من  اأهدافه،   لتحقيق 
امل�رصوعة  وال�صبل  الو�صائل  "كل  على 
بها  اجلاري  القوانني  تقت�صيه  ما  وفق 
الندوات  و  املحا�رصات  كتنظيم  العمل، 
املعار�س  و  الرحالت  و  امللتقيات  و 
الو�صائل  وتوظيف  الفنية  و  الثقافية 
الإعالمية خلدمة ق�صايا املراأة و الأ�رصة، 
تدريبية  و  تكوينية  دورات  تنظيم  و 
اجلمعوي  الن�صيج  لتاأهيل  متخ�ص�صة 

الن�صائي".
بالإ�رصاف  الإر�صاد  مراكز  وتقوم   
وميدانية  علمية  ودرا�صات  بحوث  على 
وتاأ�صي�س  والأ�رصة،  املراأة  جمال  يف 
للن�صاء  والإيواء  والرعاية  للتكوين  مراكز 

والأطفال يف و�صعية �صعبة. 
والهيئات  املوؤ�ص�صات  التعاون مع  ثم 
الوطنية  احلكومية  وغري  احلكومية 
الأهداف امل�صرتكة، وكذلك  والدولية ذات 
وهيئات  موؤ�ص�صات  مع  �رصاكات  عقد 
لإجناز برامج وم�صاريع تنموية تهدف اإلى 
الو�صعية الجتماعية والتعليمية  حت�صني 
للمراأة املغربية وت�صمن متا�صك وا�صتقرار 

الأ�رصة. 
وميكن القول: اإن التجربة املغربية يف 
طموحة  تجرب�ة  �صري،  الأ ر�صاد  الإ مجال 
و  و�صا�صعة  كبيرة  املنتظرة  واملجهودات 
والتنميط  العوملة  تحديات  بفعل  تتعاظم 
فالقوانني  ي�صاحبها،  الذي  الفكري 
اأن  يمكنها  ل  �صمت  مهما  والت�رصيعات 
اأ�صا�صا  ت�صاهم  واإنم�ا  املجتمعات،  تّكون 
من  عليه  انبتت  وما  قيمها  �صيانة  يف 
اأهداف.  م�ن  لوجودها  �ص�طرته  وما  معان 
كل  ت�صتغل  اأن  على  التاأكيد  وجب  ولذلك 

الوعي   بناء  يف   املجتمعية  املوؤ�ص�صات 
ن�صان معرفيا وثقافيا وروحيا،  وتاأهيل الإ
والتكوين  بالرتبية  مر  الأ تعلق  �صواء 
والهياآت  اجلمعيات  وكذا  عالم  الإ اأو 
ال�صيا�صية، يف غر�س قيم العدل والرتاحم 
عو�س  واملراأة  الرجل  بني  واملودة 
ال�رصة  تنبني  حتى  والفردانية  ال�رصاع 
اإذا ما اأقبلوا على ذلك على اأ�صا�س الرتاحم 

رجل مسن من مراكش

وقد  ال�رصاع  اأ�صا�س  على  ل  والتعاون 
نت�ائج  تحقق  �أن  �ملر�كز  هذه  ��صتطاعت 

م��صجعة اأهمه�ا:
�صري  الأ ال�صتقرار  يف  �صهام  الإ
والنف�صي للوافدين عليها وتفعيل م�صطرة 
ا�صتطاعت  ال�صقاق حيث  ال�صلح يف حالة 
البني  ذات  اإ�صالح  املراكز  هذه  بع�س 
حالت  من   70% بن�صبة  ال�صلح  واإبرام 

النزاع  الوافدة عليها بوا�صطة الو�صاطة.

الــــقـانــــونــــي  الــــتـــطــــور 
والتشريعي 

الرت�صانة  يف  احلا�صل  التجديد 
املغربية  الأ�رصة  اأ�صبحت  اإذ  القانونية 
م�صتوى  على  جتديدا  تعرف  اليوم 
املنظومة القانونية والذي �صاهم ب�صكل اأو 
باآخر يف اإعادة توزيع الأدوار والوظائف 
الأ�رصة،كما  خللية  املكونة  العنا�رص  بني 
التعديالت  خمتلف  اأثبتت  اإذ  راأينا  
وامل�صاريع القانونية يف جمال الأ�رصة اأن 
هذه الأخرية ت�صهد تغريا وحتول يقت�صي 
لكي  القانونية  الن�صو�س  تكييف  معه 

ت�صاير هدا التطور.

مدونة الأ�رشة
 اأتت ا�صتجابة للتحولت العميقة التي 
وغريت  املغربي  املجتمع  كيان  م�صت 
القيمية  وثوابته  م�صلماته  من  العديد 
،فمدونة الأ�رصة و ما حملته من �صحنات 
التالوؤم  لتحقق   فاأتت  للتغيري  عالية 
مرجعيتني  بني  والتوافق  والتناغم 

خمتلفتني: 
ال�رصيعة  من  تنهل  حملية  مرجعية 
الإ�صالمية م�صدرا اأ�صا�صيا للت�رصيع،وبني 
التفاقيات  من  جتعل  دولية  مرجعية 
الوحيد  امل�صدر  الإن�صان  حلقوق  الدولية 
احلق  لدولة  وجت�صيدا  للت�رصيع.   والأوحد 
و القانون و �صريا على النهج الدميقراطي 
النظر  وبعد  احل�صاري،  الإ�صعاع  وتقوية 
على  قائمة  املغربية  الأ�رصة  جلعل 

امل�صوؤولية امل�صرتكة و املودة و امل�صاواة 
لالأطفال  ال�صليمة  التن�صئة  و  املعا�رصة  و 
يف  الأ�صا�صية  النواة  باعتبارها  ذلك  و 
املجتمع واللبنة اجلوهرية يف دمقرطته. 
اإلى  وتاأكيدا لذلك، بادر امل�رصع املغربي 
القانون  مبوجب  الأ�رصة  مدونة  اإ�صدار 
الظهري  بتنفيذه  ال�صادر   70  /03 رقم 
مع   03/02/04 يف   22.04 رقم 
 5184 عدد  الر�صمية  باجلريدة  املن�صور 
متت  التي   05/02/2004 بتاريخ 
�صياغتها باأ�صلوب قانون فقهي و حديث 
لثقافة  ومكر�صة  متوازنة  حلوًل  وا�صعة 
اأحكامها  يف  ومتعمدة  الإن�صان  حقوق 

على الإ�صالحات اجلوهرية التالية:  
- اإقرار م�صاواة املراأة بالرجل ب�صيغة 
18 �صنة  فعلية \" �صن الزواج ممثال يف 
حتقيقه  اإمكانية  القا�صي  تخويل  مع   "\
يف احلالت املربرة و كذلك م�صاواة البنت 

العمارة الداخلية المغربية
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و البن املح�صونني يف بلوغ �صن 15 
�صنة لختيار احلا�صن.

اأن  الر�صيدة  للمراأة  الولية  اإ�صناد   -
م�صلحتها،  و  اختيارها  ح�صب  متار�س 
لأحد  اأو  لأبيها  باإرادتها  تفوي�صها  و 

اأقاربها.
بطريقة  اخلطبة  اأحكام  تقنني   -

حمكمة من املادة 3 اإلى 9 .
�رشوط  على  �رش�حة  �لتن�صي�س   -
الوكالة يف انعقاد الزواج و التي اأ�صبحت 
املكلف  الأ�رصة  قا�صي  من  باإذن  مقيدة 

بالزواج.
ا�صتثناء مع  التعدد  اعتبار م�صطرة   -
�ل�رشوط  وفق  �لق�صاء  ملر�قبة  �إخ�صاعها 
من   41 املادة  يف  عليها  املن�صو�س 

املدونة.
املغاربة  زواج  عقود  اإبرام  تب�صيط   -
بالكتفاء  وذلك  اخلارج  يف  املقيمني 
�صاهدين م�صلمني  العقد حل�صور  بت�صجيل 
ب�صكل مقبول لدى موطن الإقامة وتوثيق 
الزواج بامل�صالح القن�صلية اأو الق�صائية.

- احلق يف ممار�صة الطالق من طرف 
�ملن�صو�س عليها  �ل�رشوط  �لزوج بح�صب 

يف القانون .
- تو�صيع حق املراأة يف طلب التطليق 
عقد  �رشوط  من  �رشط  باأي  "�لإخالل 
مبختلف  بالزوجة  الإ�رصار  اأو  الزواج 

اأنواع ال�رصر".
اأ�صليا  طرفا  العامة  النيابة  جعل   -

يف ق�صاء مدونة الأ�رصة.
- التن�صي�س �رصاحة يف مادة فريدة 
اخلام�س  الق�صم  من  الثاين  الفرع  �صمن 

على حقوق الطفل املادة 54.
للتطليق  جديدة  م�صطرة  اإحداث   -

ب�صبب ال�صقاق بطلب اأحد الزوجني.
يف  الن�صب  يف  الطفل  حق  حماية   -
حالة عدم توثيق الزوجية لأ�صباب قاهرة 
الإثبات  و�صائل  بكل  املحكمة  باعتماد 
املمكن مبا يف ذلك اخلربة الطبية املثبتة 
لن�صب البن لوالده\" ADN \" املادة 

.153

الذمة  ا�صتقالل  بقاعدة  الحتفاظ  مع 
جواز  مبداأ  اإقرار  ثم  للزوجني،  املالية 
عن  م�صتقلة  وثيقة  يف  بينهما  التفاق 
اأموالهما  لتدبري  اإطار  و�صع  على  الزواج 
الزواج، و يف حالة  املكت�صبة خالل فرتة 
القواعد  اإلى  اللجوء  يتم  التفاق  عدم 

العامة لالإثبات بتقدير القا�صي.
الطفل  لفائدة  قوية  حماية  اإقرار 

املح�صون و ذلك برتكه لدى والدته ملدة 
�صبع �صنوات الأولى من ولدته.

اتخاذ  يف  املحكمة  �صلطات  تو�صيع 
منا�صبة  تراها  التي  املوؤقتة  التدابري 
للزوجة والأطفال يف حالة تعذر امل�صاكنة 

ال�رصعية بني الزوجني املادة 121.
لتطبيق  متخ�ص�س  ق�صاء  اإن�صاء 

اأحكام مدونة الأ�رصة ق�صم ق�صاء الأ�رصة.
تن�صي�س امل�رصع على بع�س الآجال 
الذي  الأمر  الق�صائية  الطلبات  يف  للبث 
الإجراءات  بوثرية  الت�رصيع  �صاأنه  من 

امل�صطرية \" تقنية الأجل \" .
الأ�رصة  مدونة  بني  املوازنة 
حلماية  الدولية  التفاقية  ومقت�صيات 

حقوق الطفل.
الأ�رصة  مدونة  تطبيق  جمال  تو�صيع 
تطبق  اأ�صبحت  اإذ  الأ�صخا�س  حيث  من 
على الالجئني مبن فيهم عدميي اجلن�صية 
يف  املوؤرخة  جنيف  لتفاقية  طبقا 

.28/07/1951

د�سرتة  الأ�رشة 
الد�صتور  مع  الأ�رصة  جديد  ولعل 
الأ�رصة  اأن  اجلديدة،  واحلكومة  اجلديد 
حظيت باهتمام كبري يف الد�صتور اجلديد 
ا�صت�صاري  جمل�س  وبتخ�صي�س  بتناولها 
الربنامج  اهتمام  والطفولة،  لالأ�رصة 

احلكومي بالأ�رصة.
القت�صادية  الظروف  وتتطلب 
اأ�رصية  �صيا�صة  لالأ�رصة  والجتماعية 
ت�صتهدف لي�س فقط الفرد كحامل للمخاطر 
كنظام  الأ�رصة  اأي�صا  ولكن  الجتماعية، 
الهرمية  العالقات  اأ�صا�س  على  مبني 

والتبعية بني اجلن�صني و الأجيال.

الأ�رشة يف الد�ستوراملغربي اجلديد
تناول الد�صتور اجلديد الأ�رصة يف اأكث 

من ف�صل نظرا لأهميتها ومما جاء فيه:
على  القائمة  الأ�رصة   :  32 الف�صل   

اخللية  هي  ال�رصعي  الزواج  عالقة 
الأ�صا�صية للمجتمع.

احلماية  �صمان  على  الدولة  تعمل 
والقت�صادية  والجتماعية  احلقوقية 
ي�صمن  مبا  القانون،  مبقت�صى  لالأ�رصة، 

وحدتها وا�صتقرارها واملحافظة عليها.
احلماية  لتوفري  الدولة  ت�صعى 
الجتماعي  والعتبار  القانونية، 
بكيفية  الأطفال،  جلميع  واملعنوي 
و�صعيتهم  عن  النظر  ب�رصف  مت�صاوية، 

العائلية.
وواجب  للطفل  حق  الأ�صا�صي  التعليم 

على الأ�رصة والدولة.
لالأ�رصة  ا�صت�صاري  جمل�س  يحدث 

والطفولة.
 الف�صل 33: على ال�صلطات العمومية 

اتخاذ التدابري املالئمة لتحقيق ما يلي: 
ال�صباب  م�صاركة  وتعميم  تو�صيع   -
والقت�صادية  الجتماعية  التنمية  يف 

والثقافية وال�صيا�صية للبالد

الندماج  على  ال�صباب  م�صاعدة   -
وتقدمي  واجلمعوية،  الن�صيطة  احلياة  يف 
امل�صاعدة لأولئك الذين تعرت�صهم �صعوبة 
اأو  الجتماعي  اأو  املدر�صي  التكيف  يف 

املهني
- تي�صري ولوج ال�صباب للثقافة والعلم 
والتكنولوجيا، والفن والريا�صة والأن�صطة 
املواتية  الظروف  توفري  مع  الرتفيهية، 
يف  والإبداعية  اخلالقة  طاقاتهم  لتفتق 

كل هذه املجالت.
لل�صباب  ا�صت�صاري  جمل�س  ُيحدث 
هذه  حتقيق  اأجل  من  اجلمعوي،  والعمل 

الأهداف.
الف�صل 34 : تقوم ال�صلطات العمومية 
اإلى  موجهة  �صيا�صات  وتفعيل  بو�صع 
الأ�صخا�س والفئات من ذوي الحتياجات 
خ�صو�صا  ت�صهر  الغر�س،  ولهذا  اخلا�صة. 

على ما يلي: 
-  معاجلة الأو�صاع اله�صة لفئات من 
الن�صاء والأمهات، ولالأطفال والأ�صخا�س 

يغلب على
أالسرة المغربية الروح 

العائلية العالية

قرية في جبال أالطلس

أم مغربية مع طفلها
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امل�صنني والوقاية منها.
الذين  الأ�صخا�س  تاأهيل  اإعادة    -
ح�صية  اأو  ج�صدية،  اإعاقة  من  يعانون 
احلياة  يف  واإدماجهم  عقلية،  اأو  حركية، 
متتعهم  وتي�صري  واملدنية،  الجتماعية 
باحلقوق واحلريات املعرتف بها للجميع.
املجل�س  يتولى   169 الف�صل   -
والطفولة،املحدث  لالأ�رصة  ال�صت�صاري 
الد�صتور،مهمة  من   32 الف�صل  مبوجب 
والطفولة،  الأ�رصة  و�صعية  تتبع  تاأمني 
الوطنية  املخططات  حول  اآراء  واإبداء 
املتعلقة بهذه امليادين، وتن�صيط النقا�س 
يف  العمومية  ال�صيا�صة  حول  العمومي 
واإجناز  تتبع  و�صمان  الأ�رصة،  جمال 

الربامج الوطنية، املقدمة من قبل خمتلف 
القطاعات، والهياكل والأجهزة املخت�صة

املجل�س  يعترب   :  170 الف�صل   -
والعمل  لل�صباب  ال�صت�صاري 
 33 الف�صل  مبوجب  اجلمعوي،املحدث 
يف  ا�صت�صارية  الد�صتور،هيئة  هذا  من 
والنهو�س  ال�صباب  حماية  ميادين 
مكلف  وهو  اجلمعوية،  احلياة  بتطوير 
هذه  تهم  التي  امل�صائل  وتتبع  بدرا�صة 
كل  حول  اقرتاحات  وتقدمي  امليادين، 
وثقايف،  واجتماعي  اقت�صادي  مو�صوع 
ال�صباب  باأو�صاع  النهو�س  مبا�رصة  يهم 
طاقاتهم  وتنمية  اجلمعوي،  والعمل 
يف  �لنخر�ط  على  وحتفيزهم  �لإبد�عية، 
احلياة الوطنية، بروح املواطنة امل�صوؤولة. 

الأ�رشة يف الربامج احلكومية
يف  مهمة  مبكانة  الأ�رصة  حظيت 
الربامج احلكومية �صواء من حيث احلفاظ 

على  والدليل  وا�صتقرارها  متا�صكها  على 
بالأ�رصة  العناية  ما جاء بخ�صو�س  ذلك 

واملراأة والطفولة اأن احلكومة:
الأ�رصة  لق�صايا  بالغة  عناية  »تويل 
ملقت�صيات  وفقا  والطفولة  واملراأة 
�صمان  على  الدولة  حث  الذي  الد�صتور 
والجتماعية  احلقوقية  احلماية 
والقت�صادية لالأ�رصة مبا ي�صمن وحدتها 

اأوا�صتقرارها واملحافظة عليها.
لالأ�رصة  ا�صت�صاري  »جمل�س  واإحداث 
والطفولة«، والرفع من امل�صاركة الن�صائية 
اإلى  بالإ�صافة  املجالت،  خمتلف  يف 

حماية الأطفال و�صمان متدر�صهم«.
خالل  من  الأ�رصة  وحماية  تقوية 
اأ�رصية  �صيا�صة  و�صع  على  احلكومة  عمل 
الأ�رصة  متا�صك  على  حتر�س  مندجمة، 
والنهو�س  الوقائية.  اأدوارها  وتعزيز 
عن  ودعمها  الأ�رصية  الو�صاطة  بخدمات 
القرب  جمعيات  مبادرات  ت�صجيع  طريق 

العاملة يف جمال الأ�رصة.
الناجتة  الجتماعية  الآثار  وتتبع 
الأ�رصة  ودعم  الأ�رصة،  مدونة  تنفيذ  عن 
يف و�صعية �صعبة، والتي تعيلها الن�صاء، 
ودعم الأ�رص التي تقوم برعاية الأ�صخا�س 
املراأة  فبخ�صو�س  امل�صنني،  اأو  املعاقني 
�صيا�صة  اعتماد  على  احلكومة  �صتعمل 
املراأة  بو�صع  للنهو�س  طموحة  و  فعالة 

من خالل:
التكافل  �صندوق  دعم  تفعيل   -
العائلي ودعم ال�صتقرار الأ�رصي والن�صاء 

الأرامل والن�صاء يف و�صعية �صعبة
- اعتماد مقاربة وقائية واإمنائية يف 

الت�صدي للتفكك العائلي
- اإقرار نظام موؤقت للتمييز الإيجابي 

لفائدة املراأة يف التعيينات والتكليفات
يف  امل�صاركة  على  املراأة  حتفيز   -
والأحزاب  املدين  املجتمع  موؤ�ص�صات 

ال�صيا�صية
ملقت�صيات  الفعلي  التنزيل   -
الرجال  بامل�صاواة بني  املتعلقة  الد�صتور 
ال�صيا�صية  املدنية  احلقوق  يف  والن�صاء 
و  والثقافية  والجتماعية  والقت�صادية 

ال�صعي اإلى حتقيق املنا�صفة
- العمل على النهو�س بحقوق الن�صاء 

ال�صيا�صات  اأعمال  وتتبع  وحمايتهن، 
العمومية يف املجال

ه�صا�صة  من  واحلد  الن�صاء  تاأهيل   -
امل�صاهمة  للعوامل  بالت�صدي  اأو�صاعهن 

يف ذلك: الأمية والفقر والتمييز والعنف
واجلغرايف  املوؤ�ص�صاتي  التعزيز   -
القانونية  وامل�صاعدة  ال�صتماع  ملراكز 

والنف�صية للن�صاء �صحايا العنف
اخلا�صة  العمومية  ال�صيا�صة  تقوية   -
الن�صاء  �صد  العنف  اأ�صكال  كل  مبحاربة 
القانونية  والتدابري  الآليات  وو�صع 

واملالية اخلا�صة بذلك.
الكفيلة  والتدابري  الآليات  و�صع   -

مبحاربة كل اأ�صكال التمييز �صد املراأة.
- تاأهيل دور الولدة بالعامل القروي 

اإ�صعاف،  و�صيارات  كفاأة  ب�رصية  مبوارد 
من  احلامل  املراأة  احتياجات  وتوفري 
مندجمة  برامج  عرب  وقائية  اأدوية 

للقطاعات املعنية.
بالن�صاء  التكفل  جودة  حت�صني   -
الأ�صا�صية،  العالج  مبوؤ�ص�صات  احلوامل 
ال�رصورية  بالأجهزة  عن طريق تزويدها 

والأ�صا�صية.
- دعم اجلمعيات التي تتكفل اأو تقدم 

م�صاعدة للن�صاء يف و�صعية �صعبة.
للن�صاء  الأ�صا�صية  احلقوق  تعزيز   -

والنهو�س بها.
املوؤ�ص�صات  اإحداث  على  العمل   -
والأ�رصة  باملراأة  ال�صلة  ذات  الد�صتورية 

والطفولة.

�صيا�صيا  ومتكينهن  الن�صاء  تاأهيل   -
يف  م�صاركتهن  وتعزيز  واقت�صاديا، 
تواجدهن  على  والتحفيز  العامة  احلياة 

مبراكز �صنع القرار.
احلقوق  احرتام  بثقافة  النهو�س   -

واحلريات وكرامة الن�صاء.
مندجمة  وطنية  ا�صرتاتيجية  اعتماد 

لل�صباب
اأن  على  نوؤكد  ال�صباب،  وبخ�صو�س 
ال�صباب  ق�صايا  من  �صتجعل  احلكومة 
اأولوية اإ�صرتاتيجية وور�صا حكوميا اأفقيا 
اإلى  ويتجه  القطاعية  النظرة  يتجاوز 
ين�صق  �صمويل  ا�صرتاتيجي  ت�صور  بلورة 
ق�صايا  يف  املتدخلني  كل  جهود  ويدعم 

ال�صباب، وفق مقاربة ت�صاركية مع كل 

شالالت أوزود في إقليم أزيالل

ربة منزل مغربية تقوم بخبز فطائر شعبية
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ال�صيا�صيني واجلمعويني يف  الفاعلني 
جمال ال�صباب.

�صبابي  وطني  حوار  فتح  �صيتم  كما 
متوا�صل واإر�صاء املجل�س الأعلى لل�صباب 
جمال�س  واإن�صاء  اجلمعوي  والعمل 
التاأطري  بنيات  واإحداث  لل�صباب،  جهوية 
ال�صباب يف  والتوجيه، وت�صجيع م�صاهمة 
العمل  يف  وانخراطه  ال�صيا�صية  احلياة 
الف�صاءات  تاأهيل  و  والفكري  اجلمعوي 
والتجهيزات الثقافية املخ�ص�صة لل�صباب، 
للدميقراطية  الوطني  »املعهد  ودعم 
ا�صرتاتيجية  اعتماد  وال�صباب«.و�صيتم 
وطنية مندجمة لل�صباب تقوم على تو�صيع 
�صبكة الف�صاءات ال�صبابية عرب ال�صتفادة 
من ف�صاءات املوؤ�ص�صات التعليمية، ودعم 
ال�صباب  تاأطري  يف  العاملة  اجلمعيات 
برامج  يف  الأخري  هذا  اإدماج  و  القروي، 
قوافل  لتنظيم  م�رصوع  واإطالق  القرب، 
املواطنة ال�صبابية، ودعم برامج ال�صياحة 
داخل  لل�صباب  وال�صيا�صية  الثقافية 
املغرب و خارجه، ورفع عدد امل�صتفيدين 
خالل  للجميع  العطلة  برنامج  من 
ون�صف  مليون  اإلى  الت�رصيعية  الولية 
يف  ال�صباب  واإ�رصاك  وم�صتفيدة،  م�صتفيد 
للتوعية  متنوعة  حمالت  وتنفيذ  ت�صميم 
ت�صتهدف ن�رص ثقافة النجاح بني ال�صباب 
الآفات  الإيجابية ومواجهة  القيم  واإعالء 

�صد  ال�صباب  توعية  و  الجتماعية، 
و�صائل  طريق؛  عن  الجتماعية  الأخطار 
واجلامعة  واملدر�صة  العمومي  الإعالم 
بالإدمان  املتعلقة  املخاطر  وخا�صة 
اجلن�صي  وال�صتغالل  والعنف  واجلرمية 

والنحراف.

احلكومة  �صتعمل  ال�صياق،  نف�س  ويف 
على توفري �رشوط �إقالع ريا�صي حقيقي، 
وطنية  ريا�صية  �صيا�صة  باإر�صاء  وذلك 
�صاملة ت�صتجيب حلاجيات املجتمع، وذلك 
من خالل تبني »ميثاق الريا�صة للجميع« 
على  اجلماهريية  الريا�صة  وتطوير 
املدر�صية  واملوؤ�ص�صات  الأحياء  م�صتوى 
واجلامعية، وكذا دعم الختيارات البناءة 
والطموحة على م�صتوى »ريا�صة النخبة« 
تطلعاتنا  م�صتوى  يف  اأبطال  كتكوين 
الوطنية والدولية، مما ي�صتوجب مراجعة 
على  الريا�صي  القطاع  حلكامة  عميقة 
والتخطيط  واجلهوية  الدميقراطية  اأ�ص�س 

وال�رصاكة مع اجلمعيات والأندية.

النهو�س بحقوق الطفولة وحمايتها
وبخ�صو�س النهو�س بحقوق الطفولة 
تقوية  على  احلكومة  �صتعمل  وحمايتها، 
من  املجال  هذا  يف  العمومية  ال�صيا�صات 
بني  الوطنية  التن�صيق  اآليات  دعم  خالل 
من  الثانية  املرحلة  واإعداد  القطاعات، 
وبلورة  للطفولة  الوطنية  العمل  خطة 
حلماية  املجالية  اللتقائية  برامج 
الطفولة يف و�صعية �صعبة، والعمل على 
والوقاية  واليقظة  التبليغ  اآليات  ماأ�ص�صة 
من كل اأ�صكال العنف �صد الأطفال، خا�صة 
والتجاري  اجلن�صي  ال�صتغالل  �صحايا 
وامل�رصدين واملهملني، مع تطوير اخلطة 

الوطنية للطفولة.
العناية بذوي االحتياجات اخلا�سة

بذوي  العناية  وبخ�صو�س 
احلكومة  ف�صتعمل  اخلا�صة،  الحتياجات 
على و�صع خمطط ا�صرتاتيجي جديد يرتكز 
على حتيني البحث الوطني حول الإعاقة 
ومندمج  �صامل  ت�رصيعي  اإطار  وو�صع 
الجتماعي  الإدماج  تعزيز  اإلى  يهدف 
اخلا�صة  الحتياجات  ذوي  لالأ�صخا�س 
واإحداث �صندوق خا�س لدعم الأ�صخا�س 
و�صمان  اخلا�صة،  الحتياجات  ذوي 
احلق يف التعليم واحلق يف ال�صغل وتعزيز 
دور املجتمع املدين يف النهو�س بحقوق 

الأ�صخا�س يف و�صعية اإعاقة.

دعم االأ�سخا�س امل�سنني
امل�صنني،  الأ�صخا�س  وبخ�صو�س 
الأ�صخا�س  دعم  على  احلكومة  �صتعمل 
موارد  على  يتوفرون  ل  الذين  امل�صنني 
الجتماعية  املوؤ�ص�صات  وتاأهيل  كافية 
مواردها  وتاأهيل  للم�صنني  امل�صتقبلة 
على  املحلية  اجلمعيات  وحث  الب�رصية، 
وا�صتجمامية  ترفيهية  اأن�صطة  تنظيم 
التي  اجلمعيات  قدرات  وتعزيز  لفائدتهم 

تعنى باأو�صاع الأ�صخا�س امل�صنني.
  

 املجل�س ال�ست�ساري للأ�رشة والطفل 
ن�س الف�صل 32 من د�صتور 2011 
لالأ�رصة  ا�صت�صاري  جمل�س  اإحداث  على 
الد�صتوري  الن�س  هذا  وجاء  والطفولة. 
�صياق  يف  والأ�رصة  املراأة  ق�صايا  لتدبري 
املراأة  ق�صايا  تدبري  اإ�صكالت  تفاعالت 
والتي  املغربي  املجتمع  داخل  والأ�رصة 

ت�صاعدت وتريتها خالل العقد الأخري. 
املحددات  من  عدد  ر�صم  �صياق  ويف 
املراأة  ق�صايا  �صتوؤطر  التي  الد�صتورية 
التعريف  2011 كجزء من  ن�س د�صتور 
على:" اأن الأ�رصة هي تلك الأ�رصة القائمة 
اخللية  هي  ال�رصعي  الزواج  عالقة  على 

الأ�صا�صية للمجتمع".
يف  الدولة  دور  تكري�س  اأجل  ومن   
الأ�رصة  وظائف  ا�صتمرارية  �صمان 

تناول الدستور
الجديد أالسرة

في  أكثر من فصل
نظرا ٔالهميتها

الدولة  اأن  على  اجلديد  الد�صتور  ن�س 
احلقوقية  احلماية  �صمان  على  تعمل 
لالأ�رصة،  والقت�صادية  والجتماعية 
وحدتها  ي�صمن  مبا  القانون،  مبقت�صى 
كما  عليها.  واملحافظة  وا�صتقرارها 
القانونية،  احلماية  لتوفري  الدولة  ت�صعى 
جلميع  واملعنوي  الجتماعي  والعتبار 
الأطفال، بكيفية مت�صاوية، ب�رصف النظر 
عن و�صعيتهم العائلية. اأي�صا فاإن التعليم 
الأ�صا�صي حق للطفل وواجب على الأ�رصة 

والدولة. 
بق�صايا  تعنى  موؤ�ص�صة  د�صرتة  واإن 
احلاجة  يعك�س  والطفولة  والأ�رصة  املراأة 
اإلى تاأ�صي�س ق�صاء لتدبري اإ�صكالت الأ�رصة 
ا�صت�صاري  جمل�س  اإحداث  و  املغربية. 
لالأ�رصة والطفولة يف الد�صتور اجلديد يعد 
مكت�صبا للمجتمع املغربي فهو يوؤ�رص على 
م�صوؤوليتها  الدولة  فيها  �صتتحمل  مرحلة 
حلماية الأ�رصة مبختلف فئاتها من اأطفال 
ون�صاء وعجزة وذوي احتياجات خا�صة، 
اإر�صاء �صيا�صات عمومية  وذلك من خالل 
التي  الأ�رصة  ا�صتقرار  �صمان  على  تعمل 

با�صتقرارها ي�صتقر املجتمع.
املكلفة  الهيئة  وظائف  ولتحديد 
بتدبري ق�صايا الأ�رصة اأ�صار الف�صل 169 
لالأ�رصة  ال�صت�صاري  املجل�س  اأن  اإلى 
 32 الف�صل  مبوجب  املحدث  والطفولة، 

تاأمني  مهمة  يتولى  الد�صتور،:"  هذا  من 
تتبع و�صعية الأ�رصة والطفولة، 

الوطنية  املخططات  اآراء حول  واإبداء 
املتعلقة بهذه امليادين. 

حول  العمومي  النقا�س  وتن�صيط 
ال�صيا�صة العمومية يف جمال الأ�رصة. 

الربامج  واإجناز  تتبع  و�صمان 
خمتلف  قبل  من  املقدمة  الوطنية، 
القطاعات، والهياكل والأجهزة املخت�صة.
اأن  ميكن  التي  ال�صالحيات  عن  اأما 
تركيبته  و  املجل�س  هذا  بها  ي�صطلع 
ينبغي  التي  ال�صالحيات  من  والهيئات 
يف  فتكمن  املجل�س  هذا  بها  ي�صطلع  اأن 
الدور الرقابي على ال�صيا�صات العامة يف 
تقارير  باإ�صدار  وذلك  الأ�رصي،  املجال 
املواطنني،  عموم  عليها  يطلع  دورية 
تعمل هذه التقارير على ا�صتجالء مواطن 
اخللل. ويجب اأن ي�صكل قوة اقرتاحية ميد 
القطاعات احلكومية املتدخلة يف املجال 

باآرائه ومقرتحاته. 
درا�صات  وينجز  تقارير  ي�صدر  اإذ 
املغربية،  الأ�رصة  و�صعية  ت�صخ�س 
للربملان  راأيه  ويقدم  احللول،  ويقرتح 
الت�رصيعية  الن�صو�س  حول  واحلكومة 
اأو  مبا�رص  ب�صكل  مت�س  التي  والتنظيمية 
مكوناتها  مبختلف  الأ�رصة  مبا�رص  غري 

وذلك قبل اإ�صدارها. 

حدائق المنارة

المغرب
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من العرش إلى المقصلة
ماري إنطوانيت

إعداد: يسرى ناصر مهنا

ترييزا  ماريا  الأمرباطورة  اأمها   ،1755 �صنة   فيينا   عند ولدتها يف  عليها  اأطلق  كما  اأنطونيا  ماريا  اأو  اإنطوانيت  ماري 
كانت  اجلميلة  ال�صغرية  الأمرية  ماري  الأول.  فران�صي�س  املقد�س  الروماين  الأمرباطور  واأبوها  وبوهيميا  واملجر  النم�صا  اإمرباطورة 

ال�صغرى واملف�صلة لدى اأمها الأمرباطورة من بني ال�صتة ع�رص طفاًل الذين اأجنبتهم.
�أن ماري مل تفقد  �إل  �مللكي   �لإتيكيت  �لتي يفر�صها  �لقيود  تلقت ماري تعليمًا جيد�ً، وبالرغم من  �لأمرب�طوري  �لبالط  وكاأمرية يف 
طبيعتها العفوية ومرحها الطفويل، وقد اأتقنت ماري اللغتني الإيطالية والفرن�صية بالإ�صافة لالأملانية لغتها الأم واأتقنت الرق�س والتمثيل 

والعزف على القيثارة.
وقد جاءت وفاة الأمرباطور الأب فران�صي�س الأول مبثابة �صدمة كبرية للعائلة  املرتبطة به ب�صكل كبري، لكن وبحكم اأعبائها اجل�صيمة 
ا�صتطاعت الإمرباطورة  اأن تتجاوز حمنة وفاة الأب، واأخذت على عاتقها مهمة اإدارة الإمرباطورية بحنكة وذكاء، كما اأخذت على عاتقها 
اأي�صًا تدبري زيجات ملكية لأبنائها وبناتها  توثق من  خاللها عالقاتها ونفوذها يف ممالك اأوربا، وكانت ترى يف ابنتها ال�صغرية ذات 

اجلمال الالفت ماري اأنطوانيت و�صيلة لتعزيز نفوذها وتوطيد حتالفها مع عدوها القدمي فرن�صا.      
 وبعد مفاو�صات طويلة مت التو�صل اإلى خطوبة الأر�صيدوقة ماري  من دولفني فرن�صا اأي ويل عهد  فرن�صا  لويجى اأجو�صتوا الذي �صيكون  
يف امل�صتقبل لوي�س ال�صاد�س ع�رص. وقد جرى تاأهيل الأمرية لتكون ملكة م�صتقبلية لفرن�صا، فقد انطلق ق�س  فرموند  من فرن�صا اإلى فينا ليعلم  

ماري اأنطوانيت العلوم واملهارات ال�رصورية املطلوبة منها كملكة م�صتقبلية لفرن�صا.
وقد اأثبتت ماري اأنطوانيت اأنها مهياأة لهذه املهام اجلديدة، و مت اإعالن زواج الأمرية النم�صاوية ذات الأربعة ع�رص عامًا من ويل العهد 
الفرن�صي البالغ من العمر خم�صة ع�رص عامًا. وقبل اأن تزف ماري اإلى زوجها ن�صحتها اأمها الإمرباطورة  بن�صيحة مفادها )كوين كرمية جداً 
مع الفرن�صيني حتى ي�صتطيعوا القول باأنني اأر�صلت لهم مالكًا(. لكن الأمرباطورة كانت تهدف من خالل ابنتها اإلى معرفة كل اأ�رصار وخفايا 

�لبالط �مللكي �لفرن�صي.
 الزوجة ال�صابة مل جتد من زوجها ويل العهد اإل النفور، الأمر الذي جعلها تنغم�س يف حياة اللهو والبذخ، وكانت اأ�صعد حلظاتها تلك التي 

تق�صيها يف الرق�س يف احلفالت ال�صاخبة التي تقيمها يف الق�رص.
1774 لت�صبح بذلك ماري ملكة فرن�صا  وبعد وفاة امللك  لوي�س اخلام�س ع�رص تولى حفيده لوي�س ال�صاد�س ع�رص امللك وذلك يف �صنة 
املتوجة، وجنحت بعد فرتة يف  اأن ت�صيطر على زوجها واأن تكون احلاكم الفعلي للبالد وتدير دفة احلكم بيدها، حيث مل يكن لوي�س ال�صاد�س 
ع�رص اأكث من  ملك  �صوري.  لكن بذخ امللكة واإ�رصافها ال�صديد  الذي   �صبب خ�صارة كبرية يف خزينة الدولة للكثري من مواردها املالية،  
الفرن�صية يف  الثورة  املبا�رصة لندلع  الأ�صباب  ال�صعب ومعاناته، كان من  فقر  زادت من  التي  املطبقة  الإقت�صادية  ال�صيا�صة  �صوء  مقابل 
�صنة 1789. �مللكة ماري �إنطو�نيت �أمرت جنودها با�صتخد�م �لعنف �ملفرط لإخمادها مما ز�د من غ�صب �ل�صعب وكر�هيته لها، بالإ�صافة 

لتهام الفرن�صيني لها باخليانة والعمالة لبلدها الأ�صلي النم�صا ونقلها كافة الأ�رصار الع�صكرية وال�صيا�صة للنم�صا.
اإجبار  يف  اجلماهري  هذه  وجنحت  فر�صاي  اإلى  م�صرية  يف  والبائ�صة  اجلائعة  الباري�صية  اجلماهري  اجتهت  1789م  اأكتوبر  اأوائل  ويف   
العائلة امللكية على النتقال اإلى ق�رص تويلري بباري�س، وخالل هذا الزحف اجلماهريي يقال اإنها قالت م�صتغربة �صبب قيام اجلياع بالثورة 
)اإذا مل يكن لدى الفقراء خبز فلياأكلوا الكعك(. ومنذ هجوم اجلماهري على  مقولتها ال�صهرية  والتي كانت �صبب تندر و�صخرية النا�س منها 
ق�رص فر�صاي اأ�صبح لوي�س وماري �صجينني بالفعل، وبالرغم من ذلك الو�صع البائ�س الذي انتهت اإليه ماري وزوجها امللك  اأ�رصت على عدم 

الإ�صتجابة ملطالب الثوار مما جعل �صغط الثوار وح�صارهم للملكني ال�صجينني يزداد �رصاوة. 
وبعد اأن راأت  ماري اأن الو�صع من حولها اأ�صبح ميئو�صًا منه ا�صتطاعت اإقناع امللك  بالفرار من باري�س  وذلك يف يوم 20 من يونيو 
1791 م، وقد خرجت العائلة امللكية متنكرة يف عربة متجهة للحدود ال�رصقية لفرن�صا باجتاه النم�صا، ولكن اأحد  زعماء الثوار تعرف اإلى 

امللك من �صورته املطبوعة على العملة الورقية، ومت اإيقاف امللك وامللكة يف فاران واأعيدا حتت احلرا�صة اإلى باري�س. 
ويف العا�رص من  اأغ�صط�س 1792م، اأوقف امللك  نهائيًا عن تويل اأمور امُللك بعد مظاهرات عنيفة طالبت بخلعه و�صاقت به وبزوجته 

وبويل العهد ابنه الطفل لوي�س ال�صابع ع�رص اإلى �صجن )املعبد(، ثم تولت جبهة )الكونفن�صيون( حماكمته.
وقد حكمت املحكمة على لوي�س ال�صاد�س ع�رص  بقطع الراأ�س،  وقد نفذ احلكم يف 21 يناير 1793 يف �صاحة الكونكورد، كما حكمت 

املحكمة اأي�صًا على ماري اأنطوانيت بنف�س احلكم،  وقد اأعدمت يف 16 اأكتوبر 1793 م، بعد اأن اقتيدت بعربة مك�صوفة دارت بها 
يف �صوارع  باري�س حيث رماها الباري�صيون بالأو�صاخ، وق�صوا �صعرها الطويل ثم و�صعوا راأ�صها يف املكان املخ�ص�س 

يف املق�صلة التي اأطاحت براأ�صها،  لي�صدل ال�صتار بذلك على ملكة من اأ�صهر واأهم واأجمل  ملكات اأوربا.

ماري اإنطوانيت ملكة فرن�سا املدللة اجلميلة التي عا�ست حياة بذخ واأبهة مل تعرفها 
امراأة من قبل، وجاءت الثورة الفرن�سية لتطيح بلكها العظيم، لتنتهي بعد ذلك اإلى 
االإلهام  عديدة  ولقرون  ق�ستها  واأثارت  امللك،  وزوجها  هي  الراأ�س  مقطوعة  املق�سلة 

للكثري من الروايات وامل�رشحيات والأعمال الفنية.  
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تهمنا

�صكل ثالث  تتوزع هذه املكونات على 
على  بع�س  فوق  بع�صها  مرتاكبة  طبقات 

ال�صكل التايل:
ترتكب  للدمع:  اخلارجية  الطبقة   -  1
 Fatty( دهنية  زيوت  من  رئي�س  ب�صكل 
على  تقع  �صغرية  غدد  تفرزها   .)Oils
على  الطبقة  هذه  حتافظ  الأجفان.  حواف 
الطبقة  حماية  ويف  رقيقا،  الدمع  بقاء 
املائية املتو�صطة من التبخر ال�رصيع. ويف 
حال غيابها فاإن الطبقة املائية املتو�صطة 
جفافا  لذلك  نتيجة  م�صببة  ب�رصعة  تتبخر 

يف العينني. 

الدمع:  من  املتو�صطة  الطبقة   -  2
بع�س  مع  رئي�س  ب�صكل  مائية  طبقة  هي 
الدمعية.  الغدد  اإفرازها  امللح، م�صوؤولة عن 
وظيفة هذه الطبقة تنظيف العينني بغ�صلها 
حال  ويف  املخر�صة.  اأو  الغريبة  املواد  من 
تراجعت كمية الدمع املنتج ي�صعر الإن�صان 

حينها بجفاف يف العينني.
3 - الطبقة الداخلية: وهي على متا�س 
مبا�رص مع �صطح العينني. ودورها الرئي�س 
كامل  على  الدمع  فر�س  يف  امل�صاعدة  هو 
اأو  العني. لهذا فاإنه يف حال غيابها  �صطح 
املناطق  بع�س  تعاين  قد  عملها  اختالل 

يف �صطح العني، وحتديدا القرنية، من عدم 
و�صول كمية كافية لها من الدمع فت�صاب 

باجلفاف.

* أعراض ا لجفاف:
اأهم الأعرا�س التي ت�صري لوجود جفاف 

يف العينني هي:
اأو تخري�س يف   1 - ح�س وخز، حرقة، 

العينني.
2 - خيوط من �ملخاط يف �لعينني  �أو 

حولهما.
3 - النزعاج من الهواء اأو الدخان. 

4 - ال�صعور بتعب فيهما.
5 - احمرار العينني.

6 - النزعاج من ال�صوء.
يف  غريب  ج�صم  بوجود  ال�صعور   -  7

العينني.
العد�صات  ا�صتعمال  �صعوبة   -  8

الال�صقة.
بع�س  يف  الدمع(  )كثة  الدماع   -  9

الأوقات.

* أسباب جفاف العينين:
اأ�صباب  نتيجة  العينني  جفاف  يحدث 

متعددة اأهمها:
حالت  وت�صاهد  الدمع:  كمية  نق�س   *

نق�س الدمع يف:
�صن  فوق  العمر  يف  التقدم   -  1
الدمع  اإفراز  كمية  تراجع  ب�صبب  اخلم�صني، 

بعد هذه ال�صن.
ويظن  الطمث:  توقف  بعد  الن�صاء   -  2
�أن �صبب ذلك هو هبوط م�صتوى �لهرمونات 

الأنثوية عقب توقف الطمث. 
حيث  العامة:  الأمرا�س  بع�س   -  3
مر�صى  لدى  العينني  جفاف  ي�صاهد 
الرثواين،  املفا�صل  والتهاب  ال�صكري، 
والذئبة احلمامية، وت�صلب اجللد ، واأمرا�س 

 .A الغدة الدرقية، ونق�س فيتامني
العينني:  على  الليزر  عمليات   -  4
فعمليات ت�صحيح النك�صار مب�صاعدة الليزر  
لكنه  الدمع،  اإنتاج  يف  تراجعا  ت�صبب  قد 

غالبا ما يكون موؤقتا. 
5 - اأذية الغدد الدمعية: ب�صبب التهاب 
اأو اإ�صعاع طبعا هذا �صيوؤثر يف اإنتاج الدمع 

وحدوث اجلفاف.

الأجفان  ت�صهم  اإذ  الأجفان:  اأمرا�س   *
عرب طرفها املتكرر )رفيفها( يف ن�رص طالء 
الدمع على م�صاحة �صطح العني كافة. لهذا 
يف  �صلبا  �صيوؤثر  ي�صيبها  مر�س  اأي  فاإن 
تبخره  يف  م�رصعا  الدمع  انت�صار  كيفية 
وم�صببا جفافا يف العينني. واأهم م�صكالت 

الداخل  نحو  حوافها  انقالب  هي  الأجفان 
نحو  اأو   )Entropion الداخلي  )ال�صرت 

 .)Ectropion( اخلارج

* أالدوية:  
1 - بع�س الأدوية التي تعالج ارتفاع 

ال�صغط ال�رصياين.
وم�صادات  اله�صتامني  م�صادات   -  2

الحتقان.
3 - املعاجلات الهرمونية املعاو�صة.

4 - عدد من م�صادات الكاآبة.
حلب  املعاجلة  الأدوية  بع�س   -  5

ال�صباب.

* أسباب أخرى: 
اجلاف  والهواء  للرياح  التعر�س   -  6

والدخان
7 - التحديق  املتوا�صل: لأنه مينع من 
�صا�صات  يف  التحديق  مثل  الأجفان  رفرفة 

الكمبيوتر اأو ال�صواقة اأو القراءة. 

*الفحص والتشخيص:
يتم ت�صخي�س جفاف العينني:

- بفح�س العينني فح�صا �صامال.
تو�صع  املفرز:  الدمع  حجم  بقيا�س   -
بطانة  يف  الن�صاف  الورق  من  ق�صا�صة 
وينتظر  العينني،  كال  يف  ال�صفلية  الأجفان 
حجم  يح�صب  بعدها  دقائق،  خم�س  ملدة 
الدمع املمت�س، فاإذا كان ع�رصة ملم اأو اأكث 
ع�رصة  من  اأقل  كان  اإذا  اأما  طبيعي.  فهذا 

فهذا يدل على وجود جفاف يف العينني. 
با�صتخدام  الدمع:  نوعية  بتحديد   -
�صطح  حالة  لتحديد  خا�صة  ملونات 
توزع  كيفية  مراقبة  يتم  حيث  العينني. 
قيا�س  ثم  القرنيتني،  على  امللونة  املادة 

مدة بقاء الدمع على ال�صطح قبل تبخره.

* الوقاية:
للهواء  العينني  تعر�س  جتنب   -
املندفع: من جمفف ال�صعر، اأو من م�صخنات 
الهواء يف ال�صيارة، اأو من هواء املكيفات اأو 

املراوح وغريها.
درع  ذات  نظارات  بلب�س  ين�صح   -
ذات  الأجواء  يف  العينني  حلماية  جانبي 

الهواء اجلاف.
خالل  راحة  فرتات  اأخذ  ي�صتحب   -
طويال،  حتديقا  تتطلب  التي  الن�صاطات 
حماولة  اأو  لدقائق،  العينني  باإغالق  وذلك 
ن�رص  بغية  متكرر  ب�صكل  الأجفان  رفرفة 

الدمع.
الكمبيوتر  �صا�صة  و�صع  يف�صل   -
لتجنب  الروؤية  م�صتوى  من  قليال  اأخف�س 

فتح العينني ب�صكل وا�صع.
- التوقف عن التدخني وجتنب الأجواء 

التي فيها تدخني.

* المعالجة:
ت�صتمل املعاجلة على :

جلفاف  املوؤدي  ال�صبب  معاجلة   -
ومعاجلة  الأجفان.  كمعاجلة  العينني: 
الرثواين  املفا�صل  التهاب  و  ال�صكري 
امل�صببة  الأدوية  تناول  وقف  اأو  وغريها. 

جلفاف العينني.
- اإغالق جمرى الدمع، اإغالقا جزئيا اأو 
ال�صديدة، للتخفيف من  كامال، يف احلالت 

فقدان الدمع ال�رصيع.
ل�صقة  بعد�صات  العني  تغطية   -
واحتبا�س  العينني  �صطح  حلماية  خا�صة 

الدمع قريبا من �صطح العني.
امل�صدودة  الزيتية  الغدد  فتح   -

با�صتخدام النب�س احلراري.
للحالت  الدوائية:  املعاجلة   -

املتقدمة:
_ امل�صادات احليوية: ملعاجلة التهاب 

الأجفان.
التهاب  ملعاجلة  خا�صة  قطرات   _
اأو  املناعة  مثبطات  على  احلاوية  القرنية: 

�صتريوئيدات لحتواء اللتهاب.
 Eye( ح�صوات الدموع ال�صطناعية _
نوع  من  خا�صة  ح�صوات   :)Inserts
)هايدروك�صي بروبيل �صيليلوز( تعمل عمل 
الدموع ال�صطناعية. ت�صتخدم يف احلالت 
فيها  ميكن  ل  التي  وال�صديدة  املتو�صطة 
ال�صطناعية.  الدموع  قطرات  ا�صتخدام 
هي بحجم حبة الأرز تو�صع مابني اجلفن 
ببطء  تتحلل  حيث  العني  وكرة  ال�صفلي 

مطلقة مادة ت�صبه الدمع.

ثمن تحديقنا في الشاشات

د . عماد حمودة

طبقات الدمع:
تتاألف الدموع من ثلثة مكونات رئي�سة هي: الزيوت الدهنية، املاء، 
واملخاط هذا املزيج �رشوري لرتطيب العينني، وحلمايتها من الأج�سام الغريبة 

املوجودة يف املحيط اخلارجي وخا�سة العوامل اجلرثومية. 



البيولوجية  ال�صاعة  اإرباك  اإلى  يوؤدي 
الدم  �صغط  ارتفاع  عنه  ينجم  مما  للج�صم 
والكول�صرتول ال�صار   )LDL( وال�صكري من 
النوع الثاين والإ�صابات احلادة يف اأمرا�س 
احتمالية  وارتفاع  التاجية  ال�رصايني 
ب�صبب  ال�رصطانات  اأنواع  ببع�س  الإ�صابة 
والإيقاع  البيولوجية  ال�صاعة  عمل  اإرباك 
الهرمونات،  واإفراز  للج�صم  احليوي 
له  الذي  امليالتونني  هرمون  ول�صيما 
عالقة بالإ�صابة بال�رصطان، وكما اأ�صارت 
يعملن  اللواتي  الن�صاء  اأن  اإلى  الدرا�صات 
لالإ�صابة  عر�صة  اأكث  طويلة  لفرتة  بالليل 
ب�رصطان الثدي  مقارنة بنظرياتهن اللواتي 
الأمر  ينطبق  كما  النهار،  خالل  يعملن 
معدلت  تكون  الذين  الرجال  على  نف�صه 
من  اأعلى  الربو�صتاتا  ب�رصطان  اإ�صاباتهم 
غريهم اإذا عملوا خالل نف�س الفرتة، ويعزى 
ن�صاط  �نخفا�س  �إلى  ذلك  ور�ء  �ل�صبب 
الدرا�صات  اأظهرت  هرمون املالتونني. كما 
اأن ال�صيدات اللواتي لديهن م�صتويات عالية 
من  اأعلى  م�صتويات  لديهن  كان  القلق  من 
اأقل  وم�صتويات  والكول�صرتول  الكورتيزون 
من  ويعانني  الدرقية  الغدة  هرمونات  من 
البطن  منطقة  يف  ال�صحوم  ن�صبة  زيادة 

مقارنة مع اللواتي ل يعانني من القلق.

ضغوط الحياة
اأحد  من  لي�س  اأنه  املهمة  واحلقيقة 
ن�صبة كبرية  ولديه  بدينًا  باأن يكون  يرغب 
من ال�صحوم يف ج�صمه وت�صبب له العديد من 
الأمرا�س، ورغم ذلك جند العديد من الب�رص 
املحافظة  كيفية  يف  كبرية  م�صكلة  لديهم 
الطبيعية  احلدود  �صمن  اأوزانهم  على 
وال�صحية من خالل القيام بتناول الأطعمة 
والنوعية  الكمية  حيث  من  ال�صحية 
وممار�صة الأن�صطة البدنية ب�صكل منتظم  ) 
البدنية(  التمرينات  ممار�صة   + اأقل  طعام 
لكن لالأ�صف الوزن ل ينزل وال�صحوم ترتاكم 
اإذا اأين  يكمن اخللل ؟ فهذه م�صكلة �رصيحة 
اأج�صادنا  لأن  وذلك  الب�رص،  من  كبرية 
من  مزيدا  نكت�صب  لتجعلنا  وراثيا  جمهزة  
الوزن ونحتفظ به، ولأن خمازن الدهون يف 
اجل�صم غري حمدودة،هذه حقيقة  بيولوجية 
ميكننا  ولكن  منها،  الهروب  ميكننا  ل 
التغلب  على  ت�صاعدنا  باإجراءات  القيام 
يف  املطلقة  واحلقيقية  امل�صكلة.  هذه  على 
هذا املجال تقوم على اأ�صا�س اأن ما يجعلنا 
بينهما  ما  اأو  النحافة  اأو  بالبدانة  نت�صم 

باأ�صلوب  فعلية  عالقة  له  تاأكيد  بكل  اأمر 
ناأكله  ما  مقدار  على  ويعتمد  حياتنا 
بدنية وكما  اأن�صطة  ما منار�س من  ومقدار 
البيولوجية  ب�صاعتنا  ارتباطا وثيقا  يرتبط 
الإيقاع  وا�صطرابات  النف�صية  بحالتنا  و 

�حليوي  وما نعي�س به من �صغوط �حلياة.
وتعالى  �صبحانه  اهلل  اأودع  فلقد   
بال�صاعة  تعرف  �صاعة  الب�رص  ج�صم  يف 
ال�صاعة  وتخ�صع  )احليوية(  البيولوجية 
البيولوجية الداخلية يف ج�صم الإن�صان اإلى 
والليل،  )النهار  العتيادي  اليومي  الإيقاع 
اليقظة والنوم، اجلوع وال�صبع...( وعليه فاإن 
والوظيفية  البيولوجية  املتغريات  جميع 
اليومي  الإيقاع  الإن�صان تتزامن مع  جل�صم 
�جل�صم،  ن�صاط  درجة  ذلك  يف  مبا  للفرد 
التمثيل  ومعدل  الداخلية   حرارته  ودرجة 
الغذائي و�رصبات قلبه و�صغط دمه وتركيز 

الهرمونات يف ج�صمه.

الدراسات الحديثة
اأوقاتًا  اأن هناك  الدرا�صات        وتوؤكد 
اجل�صم  فيها  يكون  اليوم  خالل  حمددة 
الب�رصي يف اأف�صل حالته حيث تزداد كثافة 
�لدوري  �جلهاز  ون�صاط  �لغذ�ئي  �لتمثل 
العمليات  هذه  تكون  وعادة  التنف�صي، 
ترتبط  ف�صيولوجية  عمليات  اأربع  من  اأكث 
تنخف�س  ما  فعادة  الكامل،  اليوم  بزمن 
)حرق  الغذائي  التمثيل  عمليات  موؤ�رصات 
على  الدرا�صات  ت�صري  كما  لياًل،  الطعام( 
الطعام  لتناول  خاطئًة  توقيتات  هناك  اأن 
تناول  ومنها  اجل�صم   على  �صلبًا  تنعك�س 
الليل حيث  متاأخرة من  اأوقات  الطعام يف 
  ) BMR ( ينخف�س معدل التمثيل الغذائي
م�صاًء عند النوم  من 10 – 15 %  طبقا 
�صاعات  وعدد  النوم  يف  ال�صرتخاء  ملدة 
اإلى  يوؤدي  ال�صتيقاظ   مع  مقارنة  النوم 
الف�صيولوجية  العمليات  كافة  يف  الإخالل 
العديد  حدوث  يرافقها  مما  اجل�صم  داخل 
من التغريات على م�صتوى عمل الهرمونات 

والأنزميات.
يف  احلديثة  الدرا�صات  اأثبتت  كما 
جمال ال�صمنة اأن التوتر ميكن اأن يوؤدي اإلى 
للعجب  مثريا  اأمرا  يكون  وقد  الوزن  زيادة 

وال�صتغراب فكيف ميكن اأن نتناول �صعرات 
البدنية  الأن�صطة  ومنار�س  اأقل  حرارية 
الوزن،  الوقت نف�صه يزداد  اأكث ويف  ب�صكل 
واحلقيقة  اأن وراء ذلك منطقا جديدا ناجتًا 
عن تغريات ف�صيولوجية حتدث داخل اجل�صم 
اأو  توتر  اأي  حتت  الوقوع  نتيجة  الب�رصي 
الب�رصي   فاجل�صم  نف�صي،  اأو  بدين  �صغط 
الطرق  ومن   _ بنف�صه  نف�صه  يحمي   _
هو  نف�صه  ليحمي  اجل�صم  اإليه  يلجاأ  التي 
املحافظة على الوزن، في�صبح اجل�صم لديه 
معدلت  وخف�س  التخزين  على  القابلية 
مثري  ملوقف  نتعر�س  فعندما  احلرق، 
ي�صمى  اجل�صم هرمونا  يفرز  والقلق،  للتوتر 
ا�صتثارة  عن  امل�صوؤول  وهو  الكورتيزون 
املرتبطة  الف�صيولوجية  ال�صتجابات  كافة 
بالتوتر، ولقد اأو�صحت الدرا�صات اأنه عندما 
بالدم  م�صتوياته  وتزداد  الكورتيزون  يفرز 
وهو  اأقل  اللبتني  هرمون  ح�صا�صية  ت�صبح 
للدماغ  الر�صائل  يو�صل  الذي  الهرمون 
فاإننا  ذلك  حدوث  وعند  �صبعنا  قد  باأننا 
الطعام  من  املزيد  بتناول  برغبتنا  ن�صعر 

ول�صيما الأغذية الغنية بال�صكريات، 
يف املقابل وعندما نعي�س يف جو من 
اجل�صم  يكون  والأمان  والراحة  ال�صرتخاء 
الطعام  وه�صم  تناول  على  اآليا  مربجمًا  
حياتنا  نعي�س  وعندما  ومعاجلته،  وحرقه 
الع�صبي  اجلهاز  فاإن  والقلق  التوتر  يف 
يعمل  الذي  هو  )الودي(  ال�صمبثاوي 
والنتيجة �صتكون مع مرور الوقت الإ�صابة 
العمليات  جميع  وت�صطرب   بال�صمنة 
دائرة  يف  ندور  فن�صبح  الف�صيولوجية 

مغلقة:

اخسر وزنك...

زيادة �ساعات ال�سهر   قلة �ساعات النوم 
الليلي     يزداد التوتر  

يزداد الكورتيزول    تنخف�س ح�سا�سية
 اللبتني  يزداد االإح�سا�س باجلوع    

 يزداد الوزن

اإن انقلب ال�ساعة البيولوجية لدى الب�رش يرتبط بالعديد من التحديات 
املزمنة  الع�رش  باأمرا�س  جذرية  ارتباطات  التحديات  ولهذه  ال�سحية   
القلق  الهرمونات وارتفاع م�ستويات  واإ�سطرابات عمل  ال�سمنة   وال�سيما 
والتوتر واالكتئاب، وتوؤكد الدرا�سات على حقيقة علمية مفادها اأن زيادة 
�سا�سة  اأمام  باجللو�س  اأو  معتادة   ل�ساعات غري  والعمل  ال�سهر  �ساعات 

التلفاز والكمبيوتر والتعر�س للإ�ساءة واالإ�سعاعات الكهرومغناطي�سية، 

الدكتور: أسامة الالال
استشاري فسيولوجية
 الجهد البدني والصحة

 بـذكـاء!!

هناك أوقات 
محددة خالل اليوم 
يكون فيها الجسم 
البشري في أفضل 

حاالته.

ليس من أحد 
يرغب بأن يكون بدينًا
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يحتاج املدير اإلى املعرفة يف جمال اخت�سا�سه، والتي ميكن اأن يدعمها باخلربة واملعلومات التي تعينه 
يف جمال اتخاذ القرارات ...ويف املقابل فاإن جناحه يف اأداء املهمات املتنوعة واملعقدة تتطلب منه 

توافر جمموعة من املهارات التي يعتمد عليها يف تعزيز قدراته االإدارية يف اإجناز االأعمال املطلوبة . 

د / ممدوح مختار علي 

الإدارية  القدرات  وتعك�س 
  managerial   competences
يف  ت�صاهم  التي  ال�صخ�صية  اخل�صائ�س 
من  الإداري  العمل  يف  الأداء  م�صتوى  رفع 
مميزة  قدرات  من  املدير  ميتلكه  ما  خالل 
الإداري،  العمل  جمال  يف  الآخرين  عن 
حتويل  على  القابلية  يف  تتمثل  فاملهارة 
نتائج  اإلى حتقيق  يوؤدي  فعل  اإلى  املعرفة 
القابلية  هذه  تكون  وقد  املطلوب  الأداء 

فكرية اأو بدنية اأو كليهما معا .

أوال تصنيف مهارات المدير: 
ت�صنيف  يف  الباحثني  اأغلب  اتفق 

مهارات املدير وفق ما يلي :

الــفــنــيــة  الــــمــــهــــارات   -  1
  technical )الــــتـخـصـصية( 

skills
امتالك  عن  الناجمة  املهارات  وهي 
يف  املكت�صبة  واخلربة  للمعارف  املدير 
قابليته  تعك�س  والتي  اخت�صا�صه،  جمال 
فيها  والتميز  برباعة  املهمات  اأداء  على 
املعرفة  على  املهارات  هذه  وت�صتمل 
العالقة  ذات  واملعلومات  التخ�ص�صية 
التعامل  اإمكانات  اإلى  اإ�صافة   ، بالعمل 
بال�صكل  لإجنازه  املطلوبة  التقنيات  مع 
بتطبيق  ال�صتعانة  خالل  من   ، ال�صحيح 
العمل  م�صاكل  معاجلة  يف  متنوعة  طرائق 

وتطوير الأداء .

المفاهيمية  الــمــهــارات   -  2
  conceptual )الــــــفـكـريـة( 

skills
واإجناز  العمل  اأداء  على  القابلية 

املهمات با�صتعمال التفكري التحليلي...
وتتج�صد هذه املهارات يف قدرة املدير 
على تكوين روؤية وا�صحة ب�صاأن املوا�صيع 
بال�صتناد  معاجلتها،  املطلوب  واحلالت 
معاجلة  من  متكنه  �صمولية  ت�صورات  اإلى 
باملنظمة  املحيطة  والظروف  امل�صاكل 
مبنظور كلي ) as  a  whole ( من خالل 

درا�صة العالقة بني الأجزاء وتنظيمها. 
وتكمن الأ�ص�س اجلوهرية لهذه املهارة 
يف ت�صخي�س احلالت وفهم واإدراك اأبعادها 

وتاأثرياتها 
 ) النتيجة   / )ال�صبب  عالقة  �صوء  يف 
احللول  اإيجاد  اإمكانية  للمدير  يتيح  مما 
التخطيط  وظيفتا  تتطلب  ...لذلك  املنا�صبة 
والتنظيم م�صتوى عاليًا من هذه املهارات . 
ال�صدد  هذا  daft& noe يف  وي�صري 
قدرة  يف  تتمثل  الفكرية  املهارات  باأن 

والتنبوؤ  والتفكري  التخطيط  على  املدير 
داخل  ق�صم  كل  م�صاهمة  اإمكانية  مبدى 
الأق�صام  تلك  من  كل  واعتمادية  املنظمة 
حتقيقها  ومدى  بع�صها  على  والإدارات 
للتوافق واملواءمة بني احتياجات املنظمة 

ومتطلبات بيئتها . 

اإلنسانية  الــمــهــارات   - 3
human  skills

التفاعل  يف  املدير  قابلية  اإلى  ت�صري 
مع الآخرين ) اأع�صاء جمموعته ومن يعمل 
اجلهود  وتدعيم  بناء  وت�صتهدف   ) معهم 

امل�صرتكة للعمل بروح الفريق .
واعية  قدرة  املهارات  هذه  تتطلب 
الآخرين  م�صاعر  واإدراك  فهم  جمال  يف 
وتغيري  قيادة  على  والعمل  وتوجهاتهم 
م�صالح  يخدم  الذي  بالجتاه  �صلوكهم 
اجلماعة واملنظمة ككل . وميكن القول: اإن 
يتمتع   ، املهارات  هذه  ميتلك  الذي  املدير 
الذي  الذاتي  الفهم  بقدرة جيدة يف حتقيق 
يف  ال�صخ�صي  الدور  اإتقان  اإمكانية  يتيح 
الهتمام  تاأكيد  اإلى  اإ�صافة  العمل  اأداء 

مب�صاعر وقدرات الآخرين وفهمها . 
واإمكانية  تطبيقات  يف  البحث  وقبل 
توظيف املدير ملهاراته يف جمال العمل ...

بع�س  وجود  اإلى  الإ�صارة  من  لبد 
املهارات التي اأبرزتها الظروف املعا�رصة 
العوملة  مفاهيم  انت�صار  بعد  ،خ�صو�صًا 
العامل  ي�صهده  الذي  الهائل  والتطور 
الت�صال  ونظم  التقنيات  جمال  يف 
توافر  ا�صتوجبت  التي  واملعلوماتية، 
رغم  للمدير،  اإ�صافية  ومهارات  قدرات 
فهم  يف  التعمق  اأحيانا  يحتم  بع�صها  اأن 
اأورد  فقد  اليها  احلاجة  ومدى  متطلباتها 
املهارات   من  نوعا   ) واآخرون  )ال�صامي 
متثل  التي  املعلوماتية  املهارات  ي�صمى 
وتف�صريها  املعلومات  تلقي  على  القدرة 
ومراجعتها وتوظيفها خلدمة اأهداف اإرادته 

والأهداف التنظيمية .
هناك  اأن   ، ال�صياق  ذات  يف  ونرى 

مهارات مهمة مثل :

* مهارة التحليل : 
الذهنية  القابليات  اإلى  ت�صتند  التي 

الفكرية  مهاراته  من  جزءاً  ومتثل  للمدير 
)املفاهيمية ( وتتج�صم يف :

ت�صخي�س  على  املدير  قدرة   •
امل�صاكل والظواهر املختلفة 

امل�صاكل  تلك  اأ�صباب  حتديد   •
والدوافع التي اأدت اإلى حدوثها اأو تلك التي 

ت�صاهم يف احتمالت حدوثها م�صتقبال.
واتخاذ  املقرتحات  تدعيم   •
املنا�صبة  والو�صائل  ال�صائبة  القرارات 

لتنفيذها . 
ملتغريات  امل�صتمر  التقييم   •
دميومة  على  والعمل  املحيطة  الظروف 
اإلى  بال�صتناد  الإيجابية  النتائج  حتقيق 

القدرات واملهارات التحليلية .

مع  ــل  ــام ــع ــت ال مــــهــــارات   *
الظروف االستثنائية :

وتتنامى  امل�صاكل  بع�س  حت�صل 
ال�صتثنائية  الظروف  يف  تاأثرياتها 
...كما  والأزمات(  كاحلروب  )الطارئة 
التطورات  وت�صارع  املناف�صة  ا�صتداد  اأن 
الكمية والنوعية تدفع باجتاه اأهمية توافر 
احل�صا�صة  املواقف  مع  التعامل  مهارات 
يف  وت�صكل   ، املدير  لدى  وال�صتثنائية 
الأ�صا�صية  املهارات  ح�صيلة  م�صمونها 

الثالث )الفنية ، املفاهيمية ، والإن�صانية (
املدير،  ومهارات  الإدارة  تطبيقات  اإن 
ميكن اأن ت�صند الكيفية التي ينبغي الت�رصف 
احلالت  خمتلف  ملواجهة  مبوجبها 
....لذلك  املنظمات  بها  متر  التي  والظروف 
ب�صكل  املتقدمة  الدول  من  الكثري  ت�صعى 
ومبالغ  اإمكانات  تخ�صي�س  اإلى  خا�س 
مهاراتهم  وتنمية  املديرين  لتدريب  طائلة 
واملواقف  الظروف  مع  التعامل  يف 

العتيادية والطارئة ...
مثل   ، فكرية  قدرات  فاإن   ، وبالتاأكيد 
القرار  اتخاذ  و�رصعة  التحليلي  التفكري 
البدائل  توليد  واإمكانية   ، ودقته  احلا�صم 
طرائق  وتطوير   ، للم�صاكل  واحللول 
اأ�صبحت  العمل  اأداء  وو�صائل  واأ�صاليب 
املدير  طموحات  لتطوير  الأ�صا�صي  الهدف 
يف ع�رص العوملة والتقنيات واملعلوماتية 
وا�صتعمالها  تعزيزها  بالإمكان  والتي 
بال�صكل ال�صحيح عندما نتوجه نحو الفهم 

العمل  عالقات  طبيعة  لإدراك  احلقيقي 
لتحقيق  املهارات  هذه  توظيف  و�صبل 

النجاح والتفوق.

* توظيف مهارات المدير في 
مجال العمل :

متثل  مميزة  �صخ�صية  له  اإن�صان  كل 
مثل  واخل�صائ�س  ال�صفات  من  مزيجا 
قوة   ، والنزاهة  ال�صدق   ، الطموح  م�صتوى 
بالنف�س  الثقة   ، احلزم   ، وال�صرب  التحمل 
ال�صفات  هذه  طبيعة  تفهمنا  وكلما 
واأدركناها ي�صبح من ال�صهل معرفة اأف�صل 
ال�صخ�صية  اخل�صائ�س  لتكييف  ال�صبل 
للتفاعل مع الآخرين وتوظيفها يف حتقيق 

الإدارة الناجحة �صمن جمال العمل .

فهم وإدراك الذات
الوظيفية  �صاغلي املواقع  يتوجب على 
با�صتمرار  – العمل  – ب�صكل خا�س  العليا 
على حتقيق التقارب مع الذات ، عن طريق 
ال�صخ�صية  والإمكانات  بالقدرات  الإميان 
بتاأ�صري  الإجنازات  تقييم  وحماولة   ، اأول 
الأداء  يف  وال�صعف  القوة  جوانب 
يف  الإداري  ال�صلوك  على  ذلك  وانعكا�صات 
)جماعات  الآخرين  مع  والعالقة  العمل 
ثالثة  العموم... ميكن متييز  ( وعلى  العمل 
اأنواع من ال�صمات واخل�صائ�س التي ت�صكل 

�صخ�صية املدير :-
مرتبطة  وهي   ، موروثة   : الأولى 
ما  غالبا  ...اإذ  فرد  لكل  الب�رصية  بالطبيعة 
ميتلكها  معينة  �صخ�صية  �صمات  تتوافر 

الإن�صان بالفطرة .
التي  تلك  وهي  مكت�صبة   : الثانية 
اأو  للعمل  ممار�صته  اأثناء  الإن�صان  يتعلمها 
فيعتاد   ، الآخرين  مع  عالقاته  خالل  من 
عليها وت�صبح جزءاً من تكوينه ال�صخ�صي .

الثالثة : -
التي  واخل�صائ�س  ال�صفات  فهي 
بها  مير  التي  واملواقف  الظروف  حتتمها 
وبع�س  الأزمات  مثل  حياته،  خالل  الفرد 
جتعله  التي  وامل�صاكل  احلرجة  املواقف 
و�صالبة  وال�صدة  احلزم  ذوي  من  اأحيانًا 

الأداء .
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*  الخبز لغة 
منظور  لبن  العرب"  "ل�صان  يف  جاء 
يوؤكل.  الذي  اخُلْبُز:  "خبز":  جذر  حتت 
وِحْرَفته  ذلك،  ِمْهَنُته  الذي  واخَلبَّاز: 
اأَّي  من  املخبوز  اخُلْبز  واخَلِبيز:  اخِلباَزة. 
خمة، وقيل:  يدة ال�صَّ َحبٍّ كان. واخُلْبزة: الثَّ
هي اللحم. واخَلْبُز: ال�رصب باليدين، وقيل: 
هو ال�رصب باليد، وقيل: هو ال�رصب. وقيل: 
على  وهو  الأَر�س،  بيديه  البعري  ْب  �رصَ
الت�صبيه، وقيل: �صمي اخَلْبُز به ل�رَصْبهم اإِياه 
 . باأَيديهم. واْنَخَبَز املكان: انخف�س واطماأَنَّ
خبطته  اإذا  زاً  َتَخبُّ الُع�ْصَب  الإِبُل  وَتَخبََّزت 
بقوائمها.وهكذا فاإن ا�صم "اخلبز" جاء من 
ويفرد  باليد  ُي�رصب  عندما  طريقة �صنعه، 

حتى ين�صج ب�رصعة. 

* القمح ومواصفاته
الذي  القمح،  من  غالبًا  اخلبز  ي�صنع 

يتبع  والقمح  دقيق.  اإلى  ويحّول  يطحن 
جمموعة  اإلى  وينتمي  النجيلية،  الف�صيلة 
والذرة،  الأرز،  اأي�صًا  ت�صم  التي  الغالل 
وال�صعري، وال�صوفان وغريها. وهو ينمو اإلى 
بني  اإلى  لونه  مرت، ويتحول   1.5 ارتفاع 
ذهبي عندما ين�صج، وحتمل �صنبلة النبات 
اأنواع  من  ولكثري  حبة.   50 اإلى   30 من 
القمح �صعر غليظ �صلب ي�صمى "احل�صك" اأو 
"ال�صفا" ميتد من القمة. اأما الدول الرئي�صة 
وفرن�صا،  وال�صني،  كندا،  فهي:  له  املنتجة 
والوليات  واأوكرانيا،  ورو�صيا،  والهند، 
املتحدة، ويبلغ الإنتاج العاملي منه حوايل 

740 مليون طن مرتي يف العام.
لأنه  اخلبز،  يف  ممتاز  القمح  ودقيق 
ت�صمى  بروتينية  مادة  على  يحتوي 
ي�صمح  ما  مرنًا،  العجني  جتعل  اجللوتني 
للعجني املحتوي على اخلمرية بالنتفاخ، 
كما يحتوي القمح على مواد غذائية ت�صمل 

الربوتني والن�صا وفيتامني ه�، وفيتامينات 
والثيامني،  والريبوفالفني  والنيا�صني  ب، 
احلديد  مثل  اأ�صا�صية  معادن  اإلى  اإ�صافة 

والفو�صفور.
اإلى   3 القمح عادة من  يبلغ طول حبة 
9 مليمرتات، ولها ثالثة اأجزاء رئي�صة هي: 
اأو  فالنخالة  واجلنني.  وال�صويداء،  النخالة، 
وتتكّون  احلبة  �صطح  ُتغطي  البذرة  غطاء 
حوايل  يبلغ  ما  وُت�صكل  طبقات،  عدة  من 
%14 من احلبة. ويف داخل النخالة توجد 
اجلزء  ال�صويداء  وُت�صّكل  واجلنني.  ال�صويداء 
اأما   ،  83% حوايل  اأي  احلبة،  من  الأكرب 
%3 فقط من احلبة، وهو  اجلنني، فيكّون 
جزء البذرة الذي ينمو اإلى نبات جديد بعد 

زراعتها.

* دقيق القمح
املطحونة  الناعمة  املادة  هو  الدقيق 

احلبوب  طحن  من  عليها  نح�صل  التي 
اخلبز.  لإعداد  وي�صتخدم  القمح،  وخا�صة 
القمح  دقيق  من  اأنواع  ثالثة  وهناك 
الكعك،  ودقيق  اخلبز،  دقيق  الأبي�س: 
اأنواع  والدقيق املتعدد الأغرا�س. وتختلف 
الدقيق الثالثة من حيث ن�صبة الربوتني يف 
يحتوي  اأن  ميكن  اخلبز  فدقيق  منها.  كل 
على %11 بروتني، ودقيق الكعك يحتوي 
يحتوي  بينما  بروتني،   8% من  اأقل  على 
يف  هو  الذي  الأغرا�س  املتعدد  الدقيق 
ودقيق  �خلبز  دقيق  من  خملوط  �حلقيقة 

الكعك على حوايل %10 بروتني. 
ومتثل حبة القمح املادة اخلام للدقيق، 
الق�رصة  ي�صمى  �صلب  غطاء  من  وتتكون 
)النخالة( وجزء طري داخلي منتفخ ي�صمى 
ميثل  �صغري  وجزء  )الإندو�صربم(  ال�صويداء 
ول�صنع  اجلنني.  ي�صمى  اجلديد  النبات 
بف�صل  الطحانون  يقوم  الأبي�س  الدقيق 
ال�صويداء عن الق�رصة واجلنني ثم يتم طحن 
ال�صويداء اإلى دقيق ناعم. ويكون لون دقيق 
الطاحونة  من  خروجه  بعد  الطازج  القمح 
تقوم  املطاحن  وبع�س  الق�صدة،  لون  مثل 
مواد  له  ت�صيف  وقد  اأبي�س،  لونه  بجعل 

كيميائية لتقوية جلوتني القمح. 

* الخميرة وتأثيرها 
اخلمرية مادة توؤدي اإلى تخمر العجني 
حجمًا  اأكرب  يجعله  ما  اخلبز،  �صنع  اأثناء 
واأجمل �صكاًل، وهي عبارة عن كائنات حية 

دقيقة تتكاثر بطريقة النق�صام. 
على  عملها  يف  تعتمد  اخلمرية  ولأن 
العجني  اإلى  القليل منه  اإ�صافة  يتم  ال�صكر، 
تعمل  حيث  التخمري،  عملية  لت�رصيع 
اإلى  ال�صكر  حتويل  على  اخلمرية  اإنزميات 
كحول وغاز ثاين اأك�صيد الكربون، وحُتتجز 
فّقاعات غاز ثاين اأك�صيد الكربون يف مرّكب 
يحتوي عليه العجني ي�صمى اجللوتني. ومع 
وي�صبب  يتمدد  اجللوتني  فاإن  الغاز،  متدد 
ارتفاع العجينة اإلى اأعلى. ويتبخر الكحول 
احلرارة  بفعل  التخمر  عملية  اأثناء  الناجت 
اخلبيز  حرارة  فاإن  وكذلك  اخلبيز،  اأثناء 
الذي يزيد من  الأمر  ُتك�رّص خاليا اخلمرية، 
للتقطيع  جاهزا  وي�صبح  العجني،  حجم 

واخلبز.

اخلبز هو ملك املائدة، وقوام احلياة. اأنواعه خمتلفة واأ�سماوؤه متعددة، لكنه ي�سنع من 
عجينة مكوناتها االأ�سا�سية واحدة تقريبًا، وهي الدقيق واملاء واخلمرية وامللح. ورغم اأن 
قدماء امل�رشيني هم اأول من عرف اخلبز، فقد اأ�سبح م�سهوراً عند كل ال�سعوب ويف كل الدول، بل 
ودخل يف االأمثال ال�سعبية، حتى اأ�سبحنا نقول: "بيننا خبز وملح" يف اإ�سارة اإلى الوفاء والثقة، 
اأو "لقمة العي�س" كدللة على الرزق، واقرتن ا�سمه عند امل�رشيني باحلياة فعرف با�سم "العي�س". 

خاص / مرامي

* أنواع الخبز
هناك عدة اأنواع من اخلبز، حيث تختلف 
حمتوياته  ح�صب  وطعمه  واأ�صكاله  اأ�صماوؤه 

وطريقة خبزه، واأهم هذه الأنواع: 
انت�صارا  الأكث  وهو  املفرود:  اخلبز   -
على  ويحتوي  العربية،  الدول  يف  و�صهرة 
من  وي�صنع  منفوخًا،  جتعله  التي  اخلمرية 
اأو الأ�صمر. وغالبًا ما  دقيق القمح الأبي�س 
يتم عمله يف البيوت باليد، ويخبز يف فرن 
مرتفع احلرارة، يعمل اإما بالغاز اأو الكهرباء 
اأو احلطب. اأما يف املخابز التجارية فيخبز 

يف اأفران كهربائية غالبًا.
اخلبز  وهو  ال�رصاك:  اأو  ال�صاج  خبز   -
امل�صنوع من دقيق القمح اأو ال�صعري والذي 
ُيخبز على �صاج حديدي خا�س، ول يخّمر 
املفرود، ورغيفه رقيق ودائري  مثل اخلبز 
 50 حوايل  اإلى  قطره  وي�صل  ال�صكل، 

�صنتيمرتاً اأو اأكث بقليل.
يف  منت�رص  وهو  الطابون:  خبز   -
القمح  دقيق  ويكون من  والأردن،  فل�صطني 
الأبي�س والأ�صمر، ويو�صع يف فرن م�صنوع 
بع�صي  م�صقوف  العادية  احلجارة  من 
الطني  وفوقها  الزيتون،  فروع  من  �صخمة 
ملنع ت�رصب مياه املطر، ويف و�صط اأر�صية 
الفرن تعمل حفرة غري عميقة، يو�صع فيها 
قدر كاف من احل�صى امل�صتديرة امل�صقولة، 
التي توقد عليها اأو حتتها النار حتى ت�صبح 
الرغيف  فوقها  يو�صع  ثم  احلرارة،  �صديدة 

حتى ين�صج.  

* قيمته الغذائية
اخلبز من حيث نوع الدقيق امل�صتخدم 
واأ�صمر.  اأبي�س  نوعان،  �صناعته،  يف 
من  كبرية  بكميات  ميدنا  الأبي�س  اخلبز 
واحلديد،  والكربوهيدرات،  الربوتينات، 
اإ�صافة اإلى الفيتامينات التي ت�صاف اإليه 
الأ�صمر،  اخلبز  اأما  الغذائية.  قيمته  لرفع 
واملعادن  الفيتامينات،  جميع  لنا  فيوفر 
الطبيعية املوجودة يف القمح، مبا يف ذلك 
والثيامني،  والريبوفالفني،  النيا�صني، 
والكال�صيوم،  واحلديد،  "اأ"،  وفيتامني 

والألياف.
الأبي�س  اخلبز  من  غرام   100 وكل 
حراريًا،  �صعراً   325 بحوايل  متدنا 
اخلبز  يف  حراريًا  �صعراً   315 مقابل 
 14 على  ذاتها  الكمية  وحتتوي  الأ�صمر، 
و8.2  الأ�صمر،  اخلبز  يف  بروتني  غرام 
الأبي�س، ويتفوق  غرام بروتني يف اخلبز 
يف  الأبي�س  على  الأ�صمر  اخلبز  اأي�صا 
والكال�صيوم  الف�صفور  على  احتوائه  ن�صبة 
يحتوي  حيث  والألياف،  والزنك  واحلديد 
 37 و  ف�صفور،  مليغرام   345 على 
مليغرام كال�صيوم، و 6.2 مليغرام حديد، 
غرام   11.2 و  زنك،  مليغرام   4.5 و 
الأبي�س  اخلبز  يحتوي  حني  يف  األياف، 
 10.5 و  ف�صفور،  مليغرام   91 على 
مليغرام كال�صيوم، و 1.5 مليغرام حديد، 
و 0.8 مليغرام زنك، و 2.2 غرام األياف.

الخبز
قوام الحياة ورمز الثقة وداللة الرزق



المشبك الحلبي 

المقادير
1 كوب ماء �صاخن   
1 كوب �صميد خ�صن  

1 ملعقة طعام خمرية   
حملب   قليل

2 ملعقة �صغرية �صكر   

طريقة التحضير
املاء ال�صاخن مع اخلمرية واملحلب وال�صكر حتى الذوبان ثم اإ�صافة ال�صميد بالتدريج 
ونبداأ  احللويات  كي�س  يف  تو�صع  ثم  تتما�صك  حتي  قلياًل  نرتكها  امل�صتمر.  اخللط  مع 

بالقلي. بعد القلي تغم�س بالقطر.
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عن  اأحتدث  �سوف  املقال  هذا  يف 
وكيف  للمطبخ  و�سولها  وكيفية  البكرتيا 
تنمو وتتكاثر، وعن الفريو�سات وخطورتها.

البكتيريا:
ل  البكترييا كائنات حية �صغرية جداً 
ترى بالعني املجردة، وهناك اآلف الأنواع 
�صار  غري  منها  الكثري  منها،  املختلفة 
ومنها النافع. ويف جمال ال�صالمة الغذائية 

�صنتحدث عن اللتي ت�صبب الت�صمم الغذائي.
تدخل البكترييا ملكان حت�صري الطعام 

بعدة طرق:

1 -  التربة / الغبار
من  الكثري  حتوي  والغبار  الرتبة 
ملكان  تنتقل  اأن  ميكن  التي  البكترييا 
حت�صري الطعام عن طريق اخل�صار و مواد 
اأو  ال�صخ�صية  والأحذية  والتغليف  احلفظ 

عر�س الطعام يف اخلارج.

2 – الحيوانات 
بو�صاطة  ب�صهولة  البكترييا  تنتقل 

احليوانات الأليفة واحل�رصات والقوار�س.

– الماء   3
ميكن للماء القادم من بع�س امل�صادر 

اأن يكون ملوث بالبكترييا

– أالغذية النئية  4
مثل  النيئة  الأغذية  تكون  ما  عادة 
ملوثة  البي�س(   – الدواجن   – اللحم   (

بالبكترييا

أالشخاص    - 5
)المتعاملون مع أالغذية(

التي  واملالب�س  الإن�صان  ج�صم  يعترب 
تلب�س خارج مكان العمل م�صدراً للبكترييا.

– النفايات  6
قمامة املطابخ واملنازل حتتوي على 

البكترييا وجتذب القوار�س واحل�رصات.

ال�رشوري  من  يكون  البكترييا  وجود  ومع 
عن  وتكاثرها  منوها  ومنع  بها  التحكم 
توؤثر  التي  التالية  باالأمور  التحكم  طريق 

يف منوها:

– الحرارة )الجو الدافئ(:  1
 63 و   5 بني  تتكاثر  البكترييا  معظم 
 37 اجل�صم  حرارة  درجة  مئوية.  درحة 
لتكاثر  املثالية  الدرجة  هي  مئوية  درجة 

ومنو البكترييا.

– الرطوبة  2
الرطوبة  اإلى  حتتاج  البكترييا  معظم 
لتنمو. فهي تتكاثر ب�رصعة اأكرب يف الطعام 
الرطب )كرمية( من الطعام اجلاف )اخلبز(.

– الغذاء  3
هي  لالأن�صان  املنا�صبة  الأغذية  اأغلب 
وخا�صة  البكرتيا  لنمو  منا�صبة  اأي�صًا 

–  ومنتجات الألبان. اللحوم – الدواجن 

– الزمن  4
البكترييا  تنمو  املثالية  الظروف  يف 
�صاعات  عدة  يف  �رصيع.  ب�صكل  وتتكاثر 

ت�صل لأعداد �صخمة.

5 -  أالوكسجين
اإلى  حتتاج  البكرتيا  من  العديد 

ماجد حسين الصباغ
شيف نادي سيدات الشارقة

البكتيريا والفيروسات 
يف في المطبخ ينمو  بع�صها  تنمو.  كي  الأوك�صجني 

غياب الأوك�صجني.

اأنها  على  فتعرف  الفريو�صات  اأما 
البكترييا.  من  بكثري  اأ�صغر  حية  كائنات 
الأمرا�س  من  الكثري  حدوث  يف  تت�صبب 

الناجتة عن الغذاء.
ت�صبب  نورو(  )كفريو�س  الفريو�صات 
خالل  والإ�صتفراغ  الإ�صهال  مثل  اأعرا�صًا 
الطعام امللوث بها. وقد  يومني من تناول 

ي�صتمر املر�س �صبعة اأيام اأو اأكث.

بعدة  بالفريو�سات  النا�س  ي�ساب  قد 
طرق تت�سمن:

- تناول الطعام اأو ال�رصاب امللوث.
- مل�س الأ�صطح اأو الأ�صياء امللوثة ثم مل�س 

الفم.
م�صاب  �صخ�س  مع  املبا�رص  الإت�صال   -

تظهر عليه اأعرا�س املر�س.

اأن  وب�صهولة  الفريو�صات  ت�صتطيع 
حجمها.  ل�صغر  وال�رصاب  الطعام  تلوث 
اأ�صياء  اأو  اأيدي  اإت�صال مع  اأو  واأدنى متا�س 
وتعترب  الفريو�س.  ين�رص  اأن  ميكن  ملوثة 
ب�رصعة  وتنت�رص  للغاية  معدية  الفريو�صات 
هائلة خا�صة يف الأماكن والبيئات املغلقة 
لذا  وامل�صايف.  كاملدار�س  واملختلطة 
انت�صارها يجب  الناجم عن  ولتقليل اخلطر 
الطعام  يف  العاملون  الأ�صخا�س  يكون  اأن 
النظافة  قوانني  ويتبعون  �صحيًا  لئقني 
كل  يف  اأيديهم  ويغ�صلون  بدقة  ال�صخ�صية 

الأوقات.
فال بد لنا من اتباع الطرق ال�صحيحية 
واحلذر يف حت�صري طعامنا كي جنب اأنف�صنا 

ومن نحب الأمرا�س. 

كرثت الأمرا�س وتعددت يف وقتنا احلا�رش منها ب�سبب التلوث والعدوى. ومن ناحية 
الأطعمة املح�رشة يف اخلارج ومن  اأخذ احليطة ب�سكل كاٍف مع  الغذاء �سار لزامًا علينا 

اأماكن ال�رشاء التي نتعامل معها، وكذلك الأطعمة املح�رشة يف مطبخ املنزل.
ًا خطرية وخا�سًة للأطفال  اأعرا�سً البكرتيا والفريو�سات  ففي بع�س االحيان قد ت�سبب 

وكبار ال�سن واالأ�سخا�س ذوي املناعة ال�سعيفة.



كواج
الشيف ماجد حسين الصباغ
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طريقة التحضير:
• ثم 	 العطرية  اخل�صار  مع  ون�صلقها  اللحمة  نغ�صل   

ن�صفيها ون�صتخدم املاء الذي �صلقت فيه.
• ناأخذ قدراً على النار نحمي فيه الزيت ون�صيف الب�صل  	  

امللح  من  ور�صة  اللحمة  ن�صيف  ثم  قلياًل  ونقلبها 
دقيقتني  ملدة  ونطبخها  الطماطم  ومعجون  والفلفل 
مع  طهي  ونتابع  املقطعة  الطماطم  ن�صيف  وبهدها 
ن�صيف  بعدها  تقريبًا  دقائق  ثالث  الغطاء  و�صع 
اللحمة  مرق  من  والقليل  امل�صلوق  واحلم�س  الكو�صا 
نار  على  ونطهي  الغطاء  ون�صع  املزيج  كثافة  ح�صب 

هادئة.
• الثوم 	 ونقلي  الزيتون  زيت  نحمي  ثانية  مقالة  يف   

لنح�صل  ونقلبهم  الياب�س  النعناع  ن�صيف  ثم  الناعم 
على القلية.

• عند ن�صج املقادير يف القدر الأولى )ننتبه لكي حتافظ 	  
اخل�صار على �صكلها( ن�صيف القلية ونقلبها معها.

• ت�صكب وتقدم مع الفليفلة الطازجة.  	  

المقادير  
½ كغ  حلمة غنم )مكعبات(  
1حبة ب�صل جوانح )مفروم(  

3 حبات كو�صا    
4 حبات طماطم )مق�رصة(  

2 ملعقة طعام معجون الطماطم  
1 كوب مرق اللحمة    

اإختياري حم�س حب م�صلوق  
2 ملعقة طعام زيت الزيتون   
ح�صب احلاجة ملح وبهارات عربية  

3 �صن ثوم ناعم   
2 ملعقة طعام نعناع ياب�س   

كواج 



ال�صارقة  القا�صمي، رئي�س هيئة  �صلطان  ال�صيخة بدور بنت  حتت رعاية وح�صور 
نظمت  للطفل،  �صديقة  اإمارة  ال�صارقة  حملة  رئي�س  "�رصوق"،  والتطوير  لال�صتثمار 
احلملة يف غرفة جتارة و�صناعة ال�صارقة فعالية بعنوان "وظيفتي ل تعيق اأمومتي" 
، ت�صمنت عدداً من الن�صاطات التي تهدف اإلى توفري بيئة عمل �صديقة لالأم وطفلها، 

مل�صاعدتها على حتقيق التوازن بني م�صوؤولياتها الوظيفية وواجباتها الأ�رصية.

عزيزتي : ع، أ
�صيء،  كل  ورغم  وعقلي.  بقلبي  معك  اأنا 
فكرك  وو�صوح  اتزانك  فيك  اأعزز  فاإنني 
على حتليلك ملا حدث، وعلى الطريقة التي 
يل  لكن  كله.  الأمر  بها  تواجهي  اأن  قررت 
ملحوظتني على كالمك، الأولى  تهدف اإلى 
اأريد  والثانية  منطقك،  ق�صوة  من  التخفيف 
بها اإبراز معنى اأوردِته يف حديثك �رصيعا. 
فاأنا اأخاف عليك من ق�صوة منطقك )كم اأنا 
ثائرة على نف�صي، حاقدة على غبائي! كيف 
املعاين  (.فهذه  ؟  اليوم  بعد  نف�صي  اأحرتم 
عن  �صادرة  هي  فهل  تفزعني.  واأ�صباهها 
عن  تعبري  جمرد  هي  اأو  حدث  ملا  ندمك 
هل   : اأخرى  وبعبارة  ؟  اجلريح  كربيائك 
اأنك  اأو  اأخطاأت  اأنك  نف�صك  على  تاأخذين 
ف�صلت؟ والفرق بني احلالتني كبري اأكرب مما 

تظنني.
ال�صحة  عالمات  من  اخلطاأ  على  فالندم 
وفائدته  ال�صمري  و�صحوة  النف�صية 
بنف�صه  ثقته  املرء  يفقد  ل  دام  ما  حمققة 
لأنه  تفاوؤله.  من  يقلل  ول  وبامل�صتقبل، 
واحلر�س،  التعقل  من  مزيد  اإلى  يدفعه 
تتكرر.  ل  جتربة  اإلى  اخلطاأ  يتحول  وبهذا 
فاإنها  الفا�صل  بها  يح�س  التي  املرارة  اأما 
وبالنا�س،  بالنف�س  الثقة  تفقده  اإذ  �صارة، 

وجتعله يائ�صًا مت�صائمًا وحقوداً.
ت�رصف يف  قد  فتاها  التي خدعها  فالفتاة 
هذا  يتحول  ما  و�رصعان  نف�صها،  حتقري 
تدفعها  مدمرة  حقد  طاقة  اإلى  التحقري 
نف�صها،  ومن  منه،  النتقام  حماولة  اإلى 
الظن  ت�صيء  !.وقد  جميعا  الرجال  ومن 
بالنا�س، فتتجنب خمالطتهم، وتوؤثر العزلة 
وقد  يائ�صة،  بائ�صة  وحيدة،  عنهم،فتعي�س 
الأخالقية،  والقيم  باملبادئ  ثقتها  تفقد 
وت�صعى  خطيئة،  اإلى  خطيئة  من  فترتدى 
الفرا�صة  تفعل  كما  التهلكة  مواطن  اإلى 
ل�صت  لتحرتق.ل  اللهب  اإلى  ت�رصع  حني 
اأنا مت�صائمة �صدقيني. فكم من  اأبالغ، ول 
الثقة  فقدان  اإلى  الأمل  خيبة  دفعتها  فتاة 
ذاتها..  وباملبادئ  وبالنا�س،  بالنف�س، 

باحلب  جديرة  غري  اأنها  ت�صعر  البداية،  يف 
الو�صع  هذا  تاألف  ثم  دن�صته.  قد  دامت  ما 
وقدرها.  احلياة  من  ن�صيبها  وتعتربه 
عندها  فيتحول  احلب  تبتذل  ما  و�رصعان 
اأو  عابرة،  لذة  اإلى  رائعة  نبيلة  من عاطفة 
تنتقم  اأداة  الوقت،اأو  وق�صاء  للهو  و�صيلة 
بها من كل رجل ت�صعه الأقدار يف طريقها 
اإلى  ماأ�صاة  من  احلياة  يف  ت�صري  !.وهكذا 

ماأ�صاة.
راجعي نف�صك

لهذا اأرجو اأن تراجعي نف�صك، فقد اأخطاأت... 
اأن  معناه  لي�س  هذا  لكن  �صحيح.  هذا 
بالنا�س  الثقة  تفقدي  واأن  ذاتك،  حتتقري 
وباحلياة وبامل�صتقبل، واإل �صعت و�صيعت 

حياتك.
ر�صالتك  يف  جاءت  اأخرى  ملحوظة  بقيت 
م�صاء،  )وذات   : �رصيعة...عابرة...تقولني 
مبادئي  �صاعت  فجاأة  �صيء  كل  انهار 
ب�رصعة غريبة يف ملحة خاطفة كيف حدث 

هذا ؟ ل اأدري(. 
يجري  كله  فالأمر  �صحيح.  اأي�صا  وهذا 
متاما  مفاجئة،  خميفة  غريبة  ب�رصعة 
حني  مزدحم  طريق  يف  �صيارة  كحادث 
قواعد  يراعي  فال  يتهور  اأو  ال�صائق  يهمل 
تو�صع  مل  القواعد  هذه  اأن  اأراأيت  املرور! 
عبثًا، ول هي ت�صتهدف م�صايقة النا�س بل 

حمايتهم من جنون بع�س ال�صائقني. 
لقواعد  نخ�صعها  اأن  يجب  حياتنا  وكذلك 
الغ�س  نحاول  ل  واأن  ثابتة،  وا�صحة 
وخمالفة هذه القواعد، واإل �صاءت العاقبة.
حمراء  خطر  عالمات  احلياة  طريق  ويف 
الذي  فال�صائق  بدقة.  تراعى  اأن  يجب 
اأنه  يدرك  كثيف،  �صيارته يف �صباب  يقود 
معر�س للخطر، فيبطئ ما اأمكن، وي�صاعف 
التي  الفتاة  وكذلك  وحذره.  انتباهه  من 
للخطر.  نف�صها  تعر�س  الرجل  اإلى  تخلو 
وهذا موقف اإرادي ت�صتطيع اأن تتجنبه فاإن 
م�صاعفة  عليها  وجب  �رصورة،  به  ق�صت 
فجاأة  �صيء  انهار كل  واإل  واحلذر  احلر�س 
يف �رصعة غريبة ويف ملحة خاطفة  يعقبها 
ندم ما اأطوله؛ وما اأظن احلب يقلل من حدة 
القلوب  يلهب  لأنه  فر�صه  من  ول  اخلطر 
والأع�صاب، ويدير الروؤو�س،فيختل التوازن، 

وب�رصعة نبلغ نقطة اخلطر.

كلمة أخيرة:
وكلمة اأخرية اأهم�س بها يف اأذنك واإن كنت 
اأرجو  درا�صتك  عنك.  تغب  مل  باأنها  واثقة 
النجاح  على  حتر�صي  واأن  تهمليها،  األ 
يف  التخرج  بعد  التفوق  وكذلك  والتفوق. 
واأمان  وكرامة  �رصف  فعال  فالعمل  عملك 

اأي�صا.

رسالة خاصة 
   للفتيــــات

دخلت  وحني  الثالثة،  ال�سنة  يف  جامعية  طالبة  اأنا 
اجلامعة لأول مرة، واجهت زملئي بكل ب�ساطة و�رشاحة، 
وقوية  نف�سي،  من  واثقة  كنت  فقد  ُعَقد،  وال  ومن غري حتفظ 
ببادئي. ولكن عندما التقيته مل نكن بحاجة اإلى الكلم، فقد 
اأح�س�سنا من اأول حلظة باأن كل منا يفهم االآخر ويحبه. وذات 
و�سيعت  مبادئي  �ساعت  فقد  ب�رشعة.  �سيء  كل  انهار  م�ساء 
ل  هذا؟  خاطفة..كيف حدث  وملحة  غريبة  ب�رشعة  نف�سي  معها 
اأدري!! فقد اأم�سيت معه �ستة اأ�سهر يف االأحلم اللذيذة واالآمال 
حتى  املع�سولة.  والوعود  الرقيقة،  وكلماته  املخدرة 
انتهى اليوم كل �سيء فجاأة كما كان بداأ فجاأة هجرين 
ليكرر نف�س املهزلة االأليمة مع فتاة اأخرى. كم اأنا 
ثائرة على نف�سي، حاقدة على غبائي اإذ تركت 
النار تلتهم اأ�سابعي كاأي فتاة �سغرية حمقاء! 
وكان  خرجت على مبادئي، وخالفت �سمريي 
يحدث  قد  هذا  باأن  واثقة  كنت  وقد  كان،  ما 

لغريي، اأما يل فم�ستحيل!
وال  ملئكة،  لي�سوا  ال�سبان  اأن  اأعرف 
اإليك  اأكتب  اأي�سًا...ولهذا  الفتيات 
لكي تن�رشي ماأ�ساتي فقد ت�ستفيد 
عابثًا  فتى  َتُرد  وقد  فتاة،  منها 
اإلى ال�سواب..اأما اأنا، فتكفيني يف 
اأعود  لن  واحدة.  جتربة  حياتي 
كيف  اأخرى..و�ساأعرف  مرة  اإليها 
اأقوي عزميتي واإرادتي، وكيف اأحرتم 

مبادئي.

ع،أ
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من خلل اأروع التجارب واأكرثها جناحا يف العامل، تقدم 
لك مرامي يف كل عدد ق�سة جناح لتكون بثابة ال�سعلة 
باأحلمك  تر�سمه  الذي  امل�ستقبل  درب  لك  تنري  التي 

وعملك اجلاد . . .

نافذتك
على

خديجة أحمد بامخرمة

رقابة  بال  ناجحة  قيادة  ال 
فاعلة... 

مدير  لأي  احلقيقي  الختبار  اإن 
وم�صوؤول هو ما يحققه من نتائج ول ميكن 
حتقيق اأي �صيء اإل ببذل اجلهود التي تاأتي 
احلقيقي  الختبار  هذا  وتطبيق  بالنتائج 
اأي مدير وم�صوؤول ي�صتلزم بال�رصورة  على 
وجود معيار ميكن بوا�صطته تقييم النتائج 
واتخاذ الإجراءات الت�صحيحية اإذا ا�صتدعى 
اجلوهرية  الوظائف  كانت  واإذا  الأمر 
والتنظيم  التخطيط  اأي  لالإدارة  الأخرى 
بطريقة  اأجنزت  قد  والتوجيه  والت�صكيل 
تتميز بالكمال، فال �صك اأن احلاجة للرقابة 
مثل  ولكن  للغاية،  تكون حمدودة  الإدارية 
هذا الأداء من النادر جدا حدوثه ولذا فمن 
وبع�س  الأخطاء  بع�س  جند  اأن  املعتاد 
من  عنها  يرتتب  وما  ال�صائعة  اجلهود 
املن�صودة.  الأهداف  بع�س  عن  انحرافات 
فقد يت�صح اأن التخطيط غري كامل والتنظيم 
ال�صليم  غري  والت�صكيل  املرونة  ينق�صه 
هذه  ومثل  الفعالية  تعوزه  والتوجيه 
الأ�صباب جتعل وظيفة الرقابة �رصورة من 

ال�رصوريات.

مفهوم الرقابة اإلدارية
متعددة  مفاهيم  الإدارية  للرقابة 
حيث  من  معظمها  فى  تختلف  ومتنوعة 
غالبيتها من  وتتفق فى  التفا�صيل،  درجة 
وتعددت  اختلفت  فمهما  املحتوى  حيث 
تكاد  فاأنها  الإدارية  للرقابة  التعريفات 
جتمع باأن الرقابة الإدارية هى عملية قيا�س 
الفعلية  النتائج  مقارنة  الفعلية..  النتائج 
املتوقعة(..  النتائج  )اأو  اخلطة  باأهداف 
وت�صخي�س وحتليل �صبب انحرافات الواقع، 
عودة  ل�صمان  الالزمة  التعديالت  واإجراء 
وبالتايل  له  املخطط  امل�صار  اإلى  الأن�صطة 

حتقيق الأهداف املن�صودة.
اأداء  وت�صحيح  قيا�س  هى  الرقابة... 
للمروؤو�صني  امل�صندة  والربامج  امل�صاريع 
والربامج  امل�صاريع  اأهداف  اأن  من  للتاأكد 
قد  اإليها  للو�صول  والتى �صممت  املخططة 

حتققت.

أهمية الرقابة
رئي�صا  عن�رصا  الإدارية  الرقابة  تعترب 
حيث  الإدارية  العملية  عنا�رص  من  ومهمًا 
الرابعة  الوظيفة  الإدارية   الرقابة  تعترب 

الرقابة من اأعظم مهام القائد وامل�سوؤول ودوره اأن ت�سري االأمور التي حتت اإمرته 
على ال�سكل املطلوب، وال يتحقق ذلك اإال بالقيام بالرقابة الدائمة ملن هم حتت يده، 
ليعرف مواطن اخللل في�سلحها، وما كان من اأمور اإيجابية فاإنه يزيدها ثباتا. وهذه 

ِذيَن اإِن  الرقابة �سورة من �سور االأمر باملعروف والنهي عن املنكر، وقد قال تعالى:{الَّ
 ِ نَكِر َوِلَّ ْعُروِف َوَنَهْوا َعِن امْلُ َلَة َواآَتُوا الزََّكاَة َواأََمُروا ِبامْلَ اُهْم يِف ااْلأَْر�ِس اأََقاُموا ال�سَّ نَّ مكَّ

َعاِقَبُة ااْلأُُموِر} احلج41.

تقع  وهي  الرئي�صة  الإدارية  الوظائف  بني 
�لتى  �لإد�ري  �لن�صاط  مر�حل  نهاية  يف 
اإداري.  م�صتوى  اأي  يف  الإداري  بها  يقوم 
على  تعمل  اأداة  كونها  اأهميتها يف  وتظهر 
التي  الن�صاطات  اأداء  درجة  وقيا�س  حتديد 
تتم فى املوؤ�ص�صات من اأجل حتقيق اأهدافها. 
اأعمال  نتائج  قيا�س  على  تنطوي  حيث 
النحرافات  اأماكن  ملعرفة  املروؤو�صني 
اأن  من  التاأكد  بغر�س  اأخطائهم  وت�صحيح 
الأهداف  واأن  نفذت  قد  املر�صومة  اخلطط 

املو�صوعة قد حققت على اأكمل وجه. 
وثيقة  �صلة  الإدارية  للرقابة  اأن  كما 
بالتخطيط: فهي التي ت�صمح للمدير بالك�صف 
اإزاء  تقف  التي  والعوائق  امل�صاكل  عن 
املنا�صب  الوقت  يف  وت�صعره  اخلطة  تنفيذ 
اأو  كلية  عنها  العدول  اأو  تعديلها  ب�رصورة 
الهادفة لديه  البديلة  الأخذ باإحدى اخلطط 
لها  والرقابة   . التخطيط  م�صار  لتعديل 
للمدير  تك�صف  التي  فهي  بالتنظيم  �صلة 
التنظيمي  الهيكل  بناء  ي�صود  خلل  اأي  عن 
الإدارية  فالرقابة  لذا  الإدارية.  لوحدته 
و�صع  اإلى  تهدف  ومنظمة  خمططة  عملية 
اأن تكون مو�صوعة  معايري لالأداء يفرت�س 
وتتفق  املختلفة.  الن�صاطات  لأوجه  �صلفا 
اجلهاز  فهي  املن�صودة.  الأهداف  مع  كذلك 
لكل  تتعر�س  لكونها  للتنظيم  الع�صبى 
فيها.  وتوؤثر  بها  تتاأثر  خالياه  من  خلية 
ومتر عملية الرقابة الإدارية  بثالث مراحل 

اأ�صا�صية وهي:

مراحل الرقابة اإلدارية
املطلوب  واملعايري  االأهداف  حتديد  اأوال: 

حتقيقها: 
ل تبداأ الرقابة الإدارية اإل بو�صع الأهداف، 
لقيا�س  مو�صوعية  معايري  به  ويق�صد 
اأهداف  عن  وتعرب  حتقق  التي  الإجنازات 
التنظيم، وهذه املعايري تو�صع على اأ�صا�س 
اإجنازها  املطلوب  العمل  كمية  حتديد 
وامل�صتلزمات  لها  النوعي  وامل�صتوى 
تكون  اأن  ويجب  لأدائها  الالزم  والزمن 
وميكن  ومفهومة  وا�صحة  املعادلت  هذه 
تنفيذها، وترتجم الأهداف يف �صورة كمية 

قابلة للقيا�س.

ثانيا: قيا�س االأداء الفعلي مقابل املعايري:  
ويق�صد به مقارنة موؤ�رصات الأداء والنتائج 
املحققة باملعايري املو�صوعة �صلفا لالأداء 

.ومدى  العمل  اأداء  بعد  لالإجناز  تقييم  اأي 
حتققها وفق الأهداف املخططة وتعترب اأداة 

قيا�س لالأداء الفعلي .

ثالثا: التعرف على االنحرافات: 
ويق�صد  واملهمة   الثالثة  املرحلة  وهي 
الأهداف  عن   الإنحرافات   اإكت�صاف  بها 
ظهر  فاإذا   ، لها  املخطط   واملوؤ�رصات 
باملعايري  املتحققة  النتائج  مقارنة  من 
يجب  فهنا  اختالفا  هناك  اأن  املو�صوعة 

اإتخاذ الإجراء الت�صحيحي .

على  الفّعالة  الإدارية  الرقابة  وتعتمد 
من  اأكث  والإ�صالح  والإ�رصاف  التوجيه 
ومعاقبة  الأخطاء  على  التعرف  جمرد 
للرقابة  النظر  ميكن  ذلك  وعلى  مرتكبيها، 
الإدارة  و�صائل  من  اأنها  على  الإدارية 
على  تعمل  كما  الهامة،  وظائفها  واإحدى 
للموارد  الأمثل  ال�صتخدام  من  التحقق 
و�صلوك الأفراد اإزاء حتقيق اأهداف املوؤ�ص�صة 
الإدارية  الرقابة  وُتعّد  قواعدها.   وتثبيت 
واإحدى  الإدارة  عنا�رص  من  عن�رصاً 
فاإنه  الإداري،  للقائد  الهامة  امل�صوؤوليات 
الفعالة  للرقابة  اأن يهيئ نظام  يجب عليه 
هذه  ظل  يف  يحقق  اأن  ي�صتطيع  حتى 
من  ويتمكن  النظام،  من  درجة  الرقابة 
ت�صل�صل  ظل  يف  املطلوبة  النتائج  حتقيق 
امل�صتويات الإدارية داخل التنظيم الإداري؛ 
اإدارية يكون م�صوؤوًل  لأن كل رئي�س وحدة 
يبا�رص عليه  اأن  ي�صتطيع  الذي  رئي�صه  اأمام 

الرقابة الإدارية
اأن  متامًا  نعي  اأن  علينا  وختامًا 
الرقابة الإدارية  لي�صت كما يفهمها البع�س 
لأخطاء  ا�صطياد  اأنها  على  ويف�رصها 
عليهم  ال�صيطرة   �صبل  وممار�صة  العاملني 
اأفراد املوؤ�ص�صة،  اإبداعات  واإجنازات   وقتل 
التنظيم  من  نوع  لتحقيق  و�صيلة  ولكنها 
فالرقابة  املوؤ�ص�صة؛  داخل  والفعالية 
بها  ت�صتطيع  التي  الو�صيلة  هي  الإدارية 
ال�صلطات الإدارية معرفة كيفية �صري العمل 
داخل املن�صاأة، وذلك للتاأكد من ح�صن �صري 
العمل لتحقيق الأهداف وك�صف الأخطاء اأو 
التق�صري اأو النحراف، والعمل على اإ�صالحه 
وو�صع الإجراءات الوقائية الالزمة للق�صاء 

على اأ�صبابه. 

الرقابــــة 
    اإلداريــــة . . . 

ترقى باألداء المؤسسي      
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الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وح�سور  وبرعاية  ال�سارقة  جامعة  وقعت 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س االأعلى حاكم ال�سارقة ورئي�س جامعة 
احلنو  �رشكات  اإدارة جمموعة  رئي�س جمل�س  ال�سكرة  اهلل  عبد  مع  اتفاقية  ال�سارقة، 
درهم،  بقيمة ع�رشة مليني  ا�سمه،  اأ�ستاذية حتمل  كر�سي  لإن�ساء  اتفاقية  العقارية، 
ال�سارقة  جامعة  مدير  النعيمي  جمول  حميد  الدكتور  اجلامعة  جانب  من  ووقعها 

بالوكالة.

لل�رصاكة  منوذجا  التفاقية  هذه  وتعد 
والقت�صادي،  الأكادميي  القطاعني  بني 
الأعمال  ميادين  �صتغني  والتي 
ميادين  وكذلك  العقارية،  وال�صتثمارات 
كون  الدولة،  يف  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات 
اأع�صاء  يجري  اأن  على  تن�س  التفاقية 
بجامعة  واملتخ�ص�صون  التدري�صية  الهيئة 
ال�صارقة مبوجبها، اأبحاثا ودرا�صات علمية، 
يف جمالت الإ�صكان القت�صادي املختلفة 
بناء  جمال  يف  وخا�صة  ال�صارقة،  يف 
ويف  للبيئة،  ال�صديقة  ال�صكنية  املجمعات 
التحتية  الُبنى  باإن�صاء  ال�صتدامة  جمال 
والتي متثل العمود الفقري وال�رصيان لكافة 

اأن�صطة احلياة يف املجتمعات املتح�رصة.
وباملنا�صبة قال عبد اهلل ال�صكرة، حول 
هذا  لإن�صاء  ال�صارقة  جامعة  اختيار  �صبب 
يرعاها  جامعة  اإن  احلقيقة  يف  الكر�صي، 
والعلماء  العلم  رائد  ويراأ�صها  ويوجهها 
بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
الأعلى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي  حممد 
الأول  ال�صمان  هي  ال�صارقة،  حاكم 
فقط  لي�س  اجلامعة،  هذه  تطور  ل�صتمرار 
جمالت  ويف  بل  الأكادميي،  ال�صاأن  يف 
وذلك  اأي�صا،  العلمية  والدرا�صات  الأبحاث 
خري  ولعل  تعالى،  اهلل  من  وتوفيق  بعون 
ال�صارقة  جامعة  تقدم  هو  ذلك،  على  دليل 
حققته  الذي  العاملي  والمتداد  وتطورها 
عقد  على  كثريا  تزيد  ل  زمنية  فرتة  خالل 
مقدمة  يف  و�صعها  والذي  العقد،  ون�صف 
املحلي  امل�صتوى  على  الأولى  ال�صفوف 
اأمر  وهو  اأي�صا،  والعاملي  بل  والإقليمي، 

اجلامعات  من  كثري  حتقيقه،  عن  عجزت 
العاملية العريقة التي م�صى على تاأ�صي�صها 
خريجي  اأن  عن  ناهيك  ال�صنني،  ع�رصات 

تعاملنا  ال�صارقة وخريجاتها ممن  جامعة 
معهم اأو عملوا معنا، اأثبتوا مهارات علمية 
بهذا  بخطوتنا  الثقة  هذه  عززت  واإبداعية، 
الجتاه، �صمن اآفاق اآمالنا باأننا لن نح�صل 
على الأبحاث والدرا�صات التي تخدم وتطور 
هذه  خالل  من  اإل  العقارية،  م�رصوعاتنا 
�صيما  ول  فيها  يعمل  ومن  لأنها  اجلامعة، 
اأهل  التدري�صية والفنية،  الهيئة  اأع�صاء  من 
التي  احل�صارية  التطويرية  الأهداف  لهذه 

ن�صعى اإليها. 
الأبحاث  �صت�صملها  التي  املجالت  اأما 
اأن  اجلامعة  على  التي  العلمية  والدرا�صات 
الأ�صتاذية(  )كر�صي  خالل  من  عليها  تعمل 
الإ�صكان  اإلى  بالإ�صافة  ال�صكرة،  فاأجاب 
اأبحاث على من�صاآءات  القت�صادي، ت�صتمل 
والبيئة،  واملياه  للطرق  امل�صتدامة  البنية 
وا�صتدامتها  الطاقة  ا�صتخدامات  وكفاءة 
يف املباين، وذلك لأن هذه املحاور الثالثة، 
متطلبات  تقت�صيه  الذي  الأ�صا�س  هي 

الع�رص التي توؤكد على اجلودة املطلقة يف 
ويف  حمايتها،  ومقت�صيات  البيئة  مراعاة 
عواملها  حتديات  مواجهة  الوقت  نف�س 
هو  كما  تتطلب  التي  املناخية  وظروفها 
ومتقدمة  علمية  اإن�صائية  تقنيات  معروف، 
هذه  وجه  يف  طويال  ال�صمود  على  قادرة 

التحديات.  
التنمية  باأن  قائال،علمًا  وا�صتطرد 
لتعزيز  �صاماًل  نهجًا  تعترب  امل�صتدامة 
يت�صمن  الذي  النهج  وهو  الإن�صان،  رفاهة 
الروابط  ويعزز  القت�صادي  التقدم  حتقيق 
البيئية  وال�صتدامة  القوية  الجتماعية 
ال�صمو  �صاحب  لروؤية  بلورة  ميثل  وهذا 
ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي، 

حاكم ال�صارقة، حفظه اهلل.

العمود  التحتية  البنية  �صك متثل   وبال 
الفقري و�رصيان احلياة لكافة اأن�صطة احلياة 
وال�صيا�صية  والجتماعية  القت�صادية 
بنى  وبدون  املتح�رصة،  املجتمعات  يف 
حتتية موؤ�ص�صة ل ميكن حتقيق اأي تطور اأو 
رفاهية ح�صارية يف املجتمع، وعليه ميكن 
هي  امل�صتدامة  التحتية  البنيات  اأن  القول 
املجتمع  لت�صغيل  الالزمة  الهياكل  مبثابة 
الالزمة  واملرافق  اخلدمات  اأو  امل�رصوع  اأو 
هي  اآخر  ومبعنى  القت�صاد،  يعمل  لكي 
املرتابطة  الهيكلية  العنا�رص  من  جمموعة 
الكلي  الهيكل  يدعم  عمل  اإطار  توفر  التي 
مثل  املجتمع،  بالتايل  وتدعم  للتطوير. 
وال�رصف  املياه  وموارد  واجل�صور  الطرق 
والت�صالت  الكهربية  وال�صبكات  ال�صحي 

عن بعد وما اإلى ذلك.
اأن  الدرا�صات  من  العديد  اأكدت  حيث 
امل�صتدامة  القت�صادية  التنمية  حتقيق 
ي�صتلزم توفري خدمات بنية حتتية متكاملة 
احلديدية،  ال�صكك  املوانئ،  الطرق،  ت�صمل 
ال�رصف  واملياه،  الكهرباء  م�رصوعات 
التجهيزات  هذه  وتوفري  والغاز.  ال�صحي، 
ا�صتثمارية  بيئة  لإيجاد  اأمراً �رصوريًا  يعد 
ت�صهم  تنموية  م�رصوعات  لإقامة  حمفزة 
الناجت املحلي الإجمايل وتوؤدي  يف زيادة 
اإلى حت�صني الظروف املعي�صية للمواطن من 
خالل توفري اخلدمات املادية والجتماعية 

وتوفري فر�س العمل للمواطن.

ميرفت الخطيب

كرسي أستاذية 
بجامعة الشارقة 
ٔالبحاث اإلسكان 

االقتصادي

البنية المستدامة للبيئة
طريق الحياة

   نموذج للشراكة 
بين القطاعين 

أالكاديمي 
واالقتصادي

عبداهلل الشكرة



ضيافةفي
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الخياط  أماني  تنتمي  لمن 
إعالميًا؟

بنت  امل�رصي،  التلفزيون  بنت  اأنا 
ما�صبريو،  يف  والتلفزيون  الإذاعة  احتاد 
وهذا يكفيني �رصفًا لأن �ُصقيت من مهارات 
املقتدر،  ال�رصح  بهذا  الإعالمي  العمل 
ال�صوتي  والتدريب  التعلم  بفر�صة  حظينا 
من  وغريها  اخلرب  كتابة  وكيفية  املميزة 
حمظوظني  كنا  نعم  الإعالمية،  املهارات 
اأو ما ح�صلنا  واإن مل ن�صعر بقيمة ما منلك 
َمن  حكوماتنا  وكانت  وباملجان  عليه 
تكلف بكل �صيء دون اأي مقابل، كما اأنني 
لالأخبار  النيل  قناة  بنت  لأين  حمظوظة 
منحتني  التي  وهي  جمدها،  عز  يف  وهي 
مهاراتي  لتطوير  الفر�س  من  الكثري 
ومنه  واملتابعة،  التحليل  على  كعملي 
كاأول مرا�صلة �صحافية من خارج  خرجت 
ال�رصاع  باأر�س  لأعمل  املحتلة  الأرا�صي 
كغزة وال�صفة الغربية ومناطق املواجهات 

ال�صاخنة.

في  تعملين  اآلن  ولكنك 
تلفزيون القطاع الخاص؟

هذا �صحيح ولتلفزيون القطاع اخلا�س 
مبجموعات  فالعمل  الكثرية،  ميزاته 
�صغرية مينح فر�صة اأكرب للعمل واملمار�صة 
وبرتكيز اأكرب، لأنه ل يتقيد مبنطق الوظيفة 
ت�صخري  على  �صاعد  ما  وهذا  وروتينها 
�خلياط(  )�أماين  بابنتها  �لدولة  ��صتثمار 
ال�صتقرار  كان  واأخريا  اخلا�س،  بالقطاع 
العنوان  هي  وباتت   )ON TV( بقناة 
�أنا  �إذ  �لبارز ل�صخ�صيتي ك)�أماين �خلياط(، 
الثالث �صاعات  واإعداد  اإدارة  امل�صوؤولة عن 
التي اأق�صيها على الهواء من خالل �صا�صتها، 
لفكرة  منحازة  باأنها  القناة  هذه  وتتميز 
)الدولة امل�رصية( وبالتايل كل منا ي�صرتك 
فاإننا  يالحظ  وكما  منها،  بجزء  بثقافته 
من  ال�صباحي  الربنامج  بتحويلنا  جنحنا 

جمرد متابعة اإخبارية لربنامج حتليلي.

وما ميزة البرنامج الصباحي 
عن الليلي؟

من املتعارف عليه اأن معظم فعاليات 
الفرتة  ت�صح  وعليه  ليال  تكون  النا�س 
�صنقوم  التي  الأخبار  من  ال�صباحية 
بتغطيتها، وهذا ما حد من توقع الكثريين 
حتقيقها،  املمكن  النجاح  مل�صتويات 
ولكننا واحلمد هلل ك�صبنا التحدي وعاك�صنا 
اليوم  م�رص  حالة  يف  لأنه  التوقعات 
نكون  وبهذا  الليل،  من  اأهم  فيه  فالنهار 
اأول القاطفني لثمار الأحداث اإ�صافة لذلك، 
وبدون غرور، ما ت�صفيه �صخ�صيتي امليالة 

للتحليل عن فهم ووعي لالأحداث.

 مدارات اأفقها الثقايف ال تعرف التقيد بحدود اأو الكفاف، فرتاها تهفو لكل اأنواع املعرفة وتلتقط 
�سهبها لترثي بها خزينها املعريف، وتراها متعط�سة لكل جديد معلوماتي لتغني بها معجمها 
اللغوي واأر�سيفها الوجداين، لت�ستعري منهما ما تراه منا�سبا وهي ت�سرت�سل بتحليلتها وتعليقاتها 
ال�سائقة والذكية ملا يدور على اأر�س الواقع امل�رشي عندما تطل على جمهورها من على �سا�سة 
قناة )ON TV(الف�سائية عرب برناجمها ال�سباحي )�سباح ON TV(، فت�سفي عليها مل�سة 
مو�سوعية ذات نكهة خا�سة ل ميكن اأن تعك�س اإل �سخ�سية الإعلمية امل�رشية )اأماين اخلياط( التي 

حلت �سيفة على ال�سارقة وعلى مرامي من خلل احلوار التايل.                                                                                                     

حوار/ وداد يوســـف
مداخلة الشيخ 
سلطان كانت 

مفاجأة مبهجة 
لي.



عائشة مصبح العاجل

ومضات

خصوصية
التعاطي مع الطفل 

علينا اأن نثمن اأنه من الأهمية مبكان اأن الق�ص�س التي نرويها لالأطفال 
يف املقام الأول ينبغي تكيفها اأكث لتعزيز املثالية والف�صيلة...

اأفلطون 

التعاطي  يف  فائقة  قدرات  لديه  اأن  ذلك  الت�صكل؛  اآنية  منظومة  الطفل 
مع املحيط والإندماج فيه، ولأن ثقافة الطفل حتتل اأهمية كربى يف تكوين �صخ�صيته بكل جوانبها 
املعرفية والجتماعية وال�صلوكية والعاطفية واجلمالية، وحتدث  اأثراً بليغًا  يف م�صتقبل حياة الن�سء 
العالقات  عن  ناهيك  والفرتا�صية،  الواقيعة  بهم  املحيطة  العوامل  مع  توا�صلهم  ومدى جناحهم يف 

اخلا�صة بني الطفل وما يقراأ وما يكتب وما ير�صم، وما ي�صمع من مو�صيقى اأو اأ�صوات. 
لذلك يعترب الطفل اأحد اأهم ركائز قطاع التنمية يف ثقافة الطفل لأن كل جهد يبذل اأو مال ينفق يف 
�صبيل رفع م�صتوى ثقافة الطفل هو من اأهم   �صور ال�صتثمار  واأكثها  نفعًا  يف اأي جمتمع يعي اأهمية 

ر�ّس املداميك يف �صوية البناء وتطوره.
هناك �صل�صلة من التحديات التي تواجه ثقافة الأطفال يف عاملنا العربي، كوننا  ن�صبح واإياهم يف 
عامل متبدل ومتجدد ومنفتح  ومتدفق املعلومات واملعارف  ب�صكل كبري وي�صعب ال�صيطرة  والقب�س على 
حالة الزمان واملكان واملعلومة خا�صة تلك ال�صائرة نحو الفرتا�س والعاملية، ومثل هذه التحديات 
تفر�س على املهتمني بثقافة الطفل �صواء اأكانت موؤ�ص�صات اأم اأفراداً اأم جماعات منظمة اأو غري ذلك،  
�رصورة ا�صتحداث مناذج جديده يف �صياغة هذه الثقافة للطفل، تعتمد على  اإحداث تغريات فعلية لبناء 
ثقافة جديدة، ت�صهم يف الرتقاء بواقع الطفولة العربية، وتهتم باإ�رصاك الأطفال يف التخطيط مل�صتقبلهم، 
وت�صجعهم على الإبداع والبتكار، والإ�صتفادة من اخلربات العاملية نحو النفتاح ل التقليد،  كما ن�صهده 
يف برامج تلفزيونية واإذاعية وجمالت الأطفال اأو كتبهم؛ نحن نبحث عن منوذج ي�صبه الطفل العربي 
ليت�صنى له اأن يكون هو نف�صه ل �صبيهًا لغربي اأو اأجنبي من عامل اآخر، ذلك اأن التالقي ل يعني التطابق 
والتماثل، ول ميكن له التطابق باأي �صكل من الأ�صكال، لأن كاًل منهم يحمل هوية واأ�صوًل وامتداداً فكريًا 
وح�صاريًا وثقافيًا وعرقيًا، ويف عاملنا العربي نحر�س على اأن نبقي الهوية العربية يف مناأى عن 

امل�صا�س؛  اإل اأن هذه املعاجلة حتتاج لكثري من الوقفات.
واملطالبة بتجديد ثقافة الطفل العربي ل تعني هدم الأ�ص�س التي تقوم عليها هذه الثقافة من اللتزام 
بتعاليم  ديننا احلنيف وتقاليدنا العربية الأ�صيلة، تاأ�صياًل لهويتنا وتاأكيداً على متيزنا، بل تعني جتديد 
الو�صائل التي تدعم هذه الأ�ص�س وتعززها ومتكن الطفل العربي يف الوقت نف�صه من التفاعل مع ع�رصه 

ومتطلباته، اأي ع�رصنة ثقافة الطفل العربي.
خا�صًة اأن اخللل الثقايف يف اأدب الطفل العربي وثقافته ل يرجع لعدم وجود مقايي�س لأدب الطفل 
وثقافته ب�صكل عام  بل يف جمودها ومنطيتها وعدم جاذبيتها مقارنة باملنتج الغربي، و�رصورة اإعادة 

�صياغة اأطرها من قبل املخت�صني بالرجوع ل�صياقات الت�صكل واختالف البيئات والثقافات. 

7071

تعلمت من 
البسطاء مهارات 
التواصل اللغوي.

وكيف وصلت هذا المستوى 
من النضج الثقافي؟

املقومات  من  الكثري  اإلى  ا�صتنادا 
لالأدب  حم�صلة  هي  درا�صتي  اأن  اأولها 
الفني،  الدولية والنقد  الإنكليزي وال�صيا�صة 
املكتوبة  بال�صحافة  مطول  عملت  فقد 
العام  بالعمل  املطولة  اخلربة  اإلى  اإ�صافة 
واأنا  واأحزاب،  جمموعات  عدة  مع  وعملي 
وال�صخ�صية  بالثقافة  ومتطبعة  مت�صبعة 
�صخ�صيتي  من  كبري  جزء  لذلك  امل�رصية، 
يكون  فقد  معهم،  والتعامل  الب�صطاء  يحب 
للمثقفني  حمادثتي  خالل  من  اأ�صمعه  ما 
مفتقر ملا هو جديد اأو املثري للده�صة، لكن 
فجاأة  تنقلنا  قد  الب�صطاء  النا�س  حمادثة 
جنهل  كنا  او  اإدراكنا  عن  خافية  لزاوية 
مهارة  تعليمي  يف  الف�صل  ولهم  وجودها، 
التب�صيط اللغوي، كيفية التوا�صل معهم وما 

هي احلدود املقبولة لديهم.

تختلف  الحدود  هذه  وهل 
باختالف فٔيات 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، 
هوؤلء  من  تعلمت  اأ�صلفت  وكما  ولكني 
ما  وهذا  معهم  التوا�صل  كيفية  الب�صطاء 
اأ�صعى لتطبيقه دون التّحيز والتمييز، وهذا 
اأعطاين مّتيزي.وخالل فرتة غيابي عن  ما 
عرفت  والدتي  مر�س  ب�صبب  التلفزيون 
مهمًا  رقمًا  اأ�صبح  العربي  املواطن  باأن 
ال�صيا�صية،  املعادلة  واأولها  املعادلة  يف 
قبل  من  مبجال  يكون  العادل  فاحلاكم 
مواطنيه والعك�س �صحيح، من هنا نتلم�س 
لإعادة  تواقة  باتت  التي  ال�صعوب  حقيقة 
العربية"واإبطال  والقيم  زمن"الأخالق 
وهذا  والأمريكي،  الأوربي  النموذج  ع�رص 
ا�صتهوانا  و�صيميزنا كعرب مهما  ما ميزنا 

الثوب الغربي.

هذا  عن  مثال  يحضرك  هل 
الحاكم العادل؟

للجميع  تبني  للواقع  قراءاتي  كل   
حاكم  ال�صمو  �صاحب  اأن  فقط  يل  ولي�س 

القا�صمي  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صارقة 
املفعم  العادل  للحاكم  مثال  خري  هو 
على  وكنت  ق�صرية  فرتة  قبل  بالإن�صانية، 
اأخبار جنودنا  ب�صماع  والكل حزين  الهواء 
برئي�صة  واإذا  الغدر،  يد  اغتالتهم  الذين 
من  مداخلة  يل؛"معك  تهم�س  الكونرتول 
�صلطان  الدكتور  ال�صارقة  حاكم  �صمو 
القا�صمي"، كانت املداخلة مفاجاأة مبهجة 
يل، فقد ات�صل بالربنامج ليعلن عن مكرمته 
ببناء  ولرغبته  ال�صهداء  لعوائل  ال�صخية 
اأنهم  واملوؤمل  منهم،  كل  ا�صم  على  م�صجد 
وعادوا  الع�صكرية  خدمتهم  اأنهوا  قد  كانوا 
ف�صكرته  املدنية،  حياتهم  ليبداوا  لعوائلهم 
�صموه  وعاد  ال�صخية،  مكرمته  على  كثريا 
واأعرب عن حبه مل�رص مبداخلة ثانية وباأنه 
امل�رصية  للثقافة  وينتمي  مب�رص  تعلم  قد 
ويكفينا  فيها،  الأماكن  من  الكثري  ويحفظ 
برناجمنا  احلاكم  هذا  باختيار  فخراً 
الذي  امل�رصي  لل�صعب  خالله  من  ليتحدث 

يكن له كل احلب.

من  المزيد  توقعت  هل 
تفاعال  المماثلة  المداخالت 

مع تزايد االضطرابات؟
نعم وكان ل�صموه فعال جتاوب �رصيع مع 
الطلبة  ما يحدث مب�رص، فعند قيام بع�س 
الهند�صة  بكلية  �صغب  باأعمال  املخربني 
�صمو  فاأجاأنا  فيها،  اأثري  ملبنى  وحرقهم 
ليعلن  الهواء  على  مبداخلة  ال�صارقة  حاكم 
بجامعة  الهند�صة  كلية  لرتميم  ا�صتعداده 
القاهرة ومن ماله اخلا�س، ف�صكرته كثريا 

ويومها حادثتني �صمو ال�صيخة جواهر، وما 
برناجمي  يتابعان  باأنهما  وعرفت  اأنبلها، 
واأكد يل باأين من الإعالميات القالئل ممن 
اأكد  وقد  يوم)30/6(،  يف  دور  لهن  كان 
م�رص  حاجة  عن  ندائي  على  وردا  يومها 
للمدار�س وامل�صت�صفيات، باأنه �صي�صاهم يف 
تطوير عدد من الع�صوائيات ولكنه يحب اأن 
املثال  األي�س هذا هو  بالكتمان،  ذلك  يبقي 
للخري؟  واملحب  العادل  للحاكم  الأف�صل 
يحفظ  امل�رصي  ال�صعب  جميع  اأن  تاأكدي 
لهذا احلاكم جميله ويدعو له دائما باخلري.

بتلك  شعورك  كان  وكيف 
المداخالت غير المتوقعة؟

اللغوية  جزالتي  بلغت  مهما  تاأكدي 
لالإعراب عن  ت�صخريها  �صاأعجز عن  اأين  اإل 
العائلة  لهذه  القامة بل  لهذه  �صكري  عظيم 
�صملوين  اأنهم  بل  فقط  هذا  لي�س  الكرمية، 
�صخ�صيا بكرمهم يوم جاء ا�صمي باملرتبة 
بعد  لالغتيالت  الإخوان  بقائمة  الثالثة 
جناح  ولول  مر�صي(،  )حممد  الرئي�س  عزل 
ال�صعب امل�رصي يوم 30 /6 لكانوا قب�صوا 
�صمو  حدثني  املعلومة  اإعالن  ويوم  علّي، 
ليبلغوين  امل�صون  وحرمه  ال�صارقة  حاكم 
باأن العائلة باأجمعها توا�صل الدعاء يل كي 
يحفظني اهلل من كل �رص، كما اأنهم عر�صوا 
ال�صخ�صية يل  اإمكانية توفري احلماية  علي 
واأبلغتهم  ف�صكرتهم كذلك  الأمر،  ا�صتلزم  لو 
باأن دعاءهم هذا يكفيني، فال ي�صعني اإل اأن 
اأقول:"�صكرا �صكرا �صكرا لكم اأيها الأكارم".  





الالجٔيين  ــن  ع عــرفــت  كــيــف 
السوريين؟ 

اأن  وخا�صة  الإع��الم  خالل  من  علمت  اأن��ا 
الكثري من القنوات تعر�س تقارير واأخباراً 
الردن  اإل��ى  ال�صوريني  من  الكثري  لنزوح 
التقارير ت�رصح معاناة  اأخرى وهذه  ودول 
اأن بع�صهم يعي�س يف  النا�س وكيف  هوؤلء 
�صديقة  يل  اأن  كما  اخليام،   يف  اأو  العراء 
ع��ا���ص��ت جت��رب��ة ال��ل��ج��وء واأخ��ربت��ن��ي كل 

التفا�صيل. 

ـــدأت بــهــذا الــمــشــروع  مــتــى ب
وأين؟

عام  من  اإبريل  �صهر  يف  العمل  هذا  ب��داأت 
باأنها  �صديقتي  اأخربتني  عندما   2013
بنطالها  على  تعديالت  جت��ري  اأن  تريد 
وهذا يكلف كثرياً اإذا طلبت من اأحد حمالت 
اخلياطة ذلك، عند ذلك فكرت باأنني ميكن 
اأن اأقوم بهذا العمل واأجمع منه بع�س املال 
فكرة  ب��داأت  وهكذا  للمحتاجني،  واأق��دم��ه 

امل�رصوع.

الكندية  المؤسسات  من  أي 
تدعم  والتي  معها  تتعاملين 

الالجٔيين السوريين؟
تدعم  خمتلفة  موؤ�ص�صات  �صت  مع  تعاملت 
بع�صها  العامل  يف  الإن�صانية  امل�صاريع 
يف  ولكني  اإفريقيا  يف  الأط��ف��ال  ت�صاعد 
الفرتة الخرية بداأ عملي يركز على م�صاعدة 
�صفينة  موؤ�ص�صة  منها  ال�صوريني  الالجئني 
افريقيا  اأطفال  م�صاعدة  وموؤ�ص�صة  الرحمة 
مل�صاعدة  الكندي  الطعام  بنك  اإلى  اإ�صافة 

املحتاجني للطعام.

أهم  بالضبط  تعرفين  هــل 
التي  اإلنسانية  االحتياجات 
يحتاجها الالجٔيون السوريون؟

من  الكثري  يحتاجون  اأن��ه��م  اأت�صور  اأن��ا 
الطعام  بنك  موؤ�ص�صة  ولكن  امل�صاعدات، 
املوؤ�ص�صات  اأف�صل  الكندي وهي واحدة من 
الإن�صانية والتي اأثق بها، وعندما اأعطيتهم 
�صيتم  اأن��ه  يل  اأك���دوا  جمعته  ال��ذي  املبلغ 
اأطعمة  من  م�صاعدات  �صكل  على  اإي�صاله 
اأو رمبا توفري م�صكن لهم  ومالب�س واأدوية 
اأو نقلهم اإلى جهات اآمنة وكل الأ�صياء التي 

والمساعدات  أالعمال  أهم  ما 
بتقديمها  تــقــومــيــن  ــي  ــت ال

لالجٔيين السوريين؟
اأنا اأقدم بع�س الأعمال من البيت مل�صاعدة 
الالجئني ال�صوريني يف دول اجلوار ال�صوري 
حيث  اأقوم بخياطة بع�س املالب�س واأقوم 
املحلية  املوؤ�ص�صات  بع�س  مع  بالتفاق 
لبيع هذه املالب�س بق�صد م�صاعدة الالجئني 
فاأعطي املبلغ الذي اأجمعه اإلى بنك الطعام 
مل�صاعدة  برناجما  خ�ص�س  الذي  الكندي 
الالجئني ال�صوريني يف دول اجلوار ال�صوري 
واملالب�س  الأطعمة  بع�س  باإر�صال  وذلك 

لهم وم�صتلزمات �صحية وطبية.

وسورية  غربية  إنسانة  ــت  أن
تقومين  فلماذا  عنك  بعيدة 
بهذا العمل لمساعدة أناس ال 

تعرفينهم؟
نكن  مل  لو  حتى  حمتاجون  النا�س  ه��وؤلء 
الوقت  ول��دّي  الآن  متقاعدة  واأن��ا  نعرفهم 
ب�صيء  لو  حتى  الإن�صانية  اأ�صاعد  اأن  واأريد 
يل  يعود  اأن  بطريقة  فكرت  ولهذا  ب�صيط 
الفكرة  ه��ذه  وك��ان��ت  م���ادي،  عائد  فيها 
مل�صاعدة  الب�صيطة  العمال  بع�س  جلمع 
�صوري  اإن�صان  اأي  واأن  ال�صوريني  الالجئني 
لجئ يحتاج هذه امل�صاعدة، عندما اأ�صاهد 
القنوات  تعر�صها  التي  والتقارير  الأخبار 
اقراأ عنها من  اأو  النا�س  عن معاناة هوؤلء 
كثرياً  يعانون  اأنهم  اأرى  ال�صحف،  خالل 
وهم ب�رص مثلنا من حقهم اأن يعي�صوا حياة 
وب��دون  عنف  ب��دون  ب�صالم  اآم��ن��ة  كرمية 
وحياتهم  بيوتهم  لهم  تكون  واأن  ح��روب 
يعي�صون  وعمل  اأولد  لهم  ويكون  الطبيعة 
والق�صف  الأح��داث  تلك  ب�صبب  ولكن  منه 
والقتل يعاين هوؤلء النا�س وي�صطرون لرتك 
كل �صيء والنزوح اإلى اأماكن اآمنة حتى لو 
م�صتلزمات  اأي  الأماكن  تلك  يف  تتوافر  مل 
الإن�صانية  الناحية  من  اأرى  ولهذا  احلياة، 
لبد من م�صاعدتهم مبا يعينهم على العي�س 
ب�صالم وتقدمي بع�س م�صتلزمات احلياة لهم 

لكي يبدوؤوا حياة جديدة وي�صتمران فيها.

اأثق  واأن��ا  ال�صوريون  الالجئون  يحتاجها 
بهذه املوؤ�ص�صة الكندية العريقة. 

كيف تشعرين وأنت تساعدين 
ــلــدان  أنـــاســـًا مـــن مــخــتــلــف ب

العالم؟
اأفكر  عندما  خا�صة  مميزة  ب�صعادة  اأ�صعر 
اأن يبدوؤوا  اأين �صاعدت هوؤلء الالجئني يف 
بداية جديدة متكنهم من ن�صيان معاناتهم 
ي�صعر  كبرية  ل�صعادة  واإنها  ال�صيء،  بع�س 
م�صاعدة �صغرية  يقدم  عندما  الإن�صان  بها 
ت�صل  من  نظر  يف  كبرية  لكنها  نظره  يف 

اإليهم.

تريدين  التي  الرسالة  ما  أخيرا 
من  العالم  إلــى  ترسليها  أن 

خالل مجلتنا "مرامي"؟
املوارد  ما هي  اأنف�صنا  مع  نبحث  اأن  يجب 
التي  ب�صيطة  كانت  ل��و  حتى  وامل�����ص��ادر 
عندما  مثال  غرينا،  بها  ن�صاعد  اأن  ميكن 
لديه  اأن  يجد  عمله  من  ال�صخ�س  يتقاعد 
الكثري من الوقت ويجب اأن ي�صتغله باملفيد 
الآخرين  م�صاعدة  واإمنا  فقط  لنف�صه  لي�س 
املحتاجني لأي م�صاعدة، وكل اإن�صان لديه 
موهبة يف جانب معني ميكنه من خاللها 
اأن يجمع ماًل لالأعمال اخلريية، واأنا اأعرف 
عمله  من  يجمعه  اأن  ميكن  الذي  املال  اأن 
مع  يتعاون  اأن  ميكن  ولكن  قليل  وح��ده 
اأ�صدقاء له واأن يكون جمموعة اأو جماميع 
على  بينها  فيما  ت�صرتك  �صغرية  لو  حتى 
وعندما  لالآخرين  اإن�صانية  م�صاعدة  تقدمي  
خمتلفني  لأنا�س  خمتلفة  مواهب  جتتمع 
عمل  تقدمي  على  ي�صاعد  عظيم  �صيء  فهو 
للحروب  لبد  اقول  اخر  وعلى جانب  مميز 
احلروب  الأبرياء،  �صد  تقف  اأن  والنزاعات 
مل�صاكل  بداية  هي  واإمنا  حلوًل  لي�صت  هي 
فلن  والقتل  احل��روب  ا�صتمرت  واإذا  اأك��رب 
وما  م�صكلة،  اأو  اأزم��ة  لأي  حال  ذلك  يكون 
ذنب النا�س تعاين هذه املعاناة لبد للعامل 
اأن يعي اأن احلروب هي اأكرب املخاطر على 
الب�رصية ولبد من اإيقافها لكي تقف معها 
اأن  لل�صالم  ولبد  والأطفال  النا�س  معاناة 
يعّم وي�صود يف العامل، ولبد من البحث عن 

حلول اآمنة بعيدة عن العنف والقتال.

حوار: إسراء البدر

االإن�سانية لي�س لها حدود وت�سمل بقاع العامل املختلفة، واإال ما الذي يدفع ال�سيدة الكندية برندا روجرز اإلى العمل 
على التطوع مع بع�س ال�سيدات يف املجتمع الكندي على عمل بع�س املنتجات من اخلياطة اأو احلياكة اأو التطريز 

وبيعها يف منا�سبات خريية وتخ�سي�س ريعها الأجل م�ساعدة االأطفال اللجئني ال�سوريني يف الدول املجاورة 
ل�سورية، وال�سيدة روجرز �سبق لها اأي�سا اأن قامت بالتطوع يف موؤ�س�سة وادي بيفر فايل الكندية الأجل م�ساعدة عائلة 

عراقية جلاأت من �سورية اإلى كندا، ومل تكتِف بذلك بل هي تنتهز اأي منا�سبة للتعريف بالواقع املاأ�ساوي للأطفال 
ال�سوريني اللجئني ومدى معاناتهم والتاأكيد على اأهمية م�ساركتهم معاناتهم والتربع لهم حتى لو باأب�سط املبالغ 
فهي للمتربع قد ال ت�ساوي �سيئًا ولكن للمتربع له ربا توؤدي اإلى اإنقاذ حياته، هذه االلتفاتات االن�سانية من هذه 

املواطنة الكندية دفعتنا اإلى اإجراء هذا احلوار اخلا�س معها ملجلة مرامي.

السيدة  الكندية 
برنـــدا روجـــرز

باإلبرة والخيط...أساعد الالجئين!
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دولة                   اأر�س  على  يعي�س  من  كل  عا�صها  التي  احلا�صمة  اللحظات  جميعا  نذكر  نزل  مل 
العامرة بل العرب كافة، يوم التناف�س عامليا على موقع اإقامة )اإك�صبو2020 (، ويالها من الإمارات 

حلظة موؤثرة تلك التي نطق بها احلكام ا�صم )دبي( كونها هي املدينة الفائزة بهذه املناف�صة، ومل يكن هذا 
الفوز وليد الفراغ بل ح�صيلة جهود جبارة حكيمة وعلى مدى �صنني عديدة بكافة القطاعات وعلى راأ�صها 
ال�صياحة، مما اأهل مدينة دبي ودولة الإمارات لأن تنتخب عامليا على اأنها املكان الأف�صل والأن�صب لهذا 
احلدث العاملي املميز، ورمبا يكون هذا اأول حوار جتريه مرامي بهذا ال�صياق مع �صيفها املميز باإدارته 
للن�صاطات ال�صياحية وعلى مدى ع�رصين عاما، معايل ال�صيد )حممد خمي�س املهريي( املدير العام للمجل�س 

الوطني لل�صياحة والآثار وقد كان معه احلوار التايل.   

حوار/ وداد يوســـف

اإلمارات تمثل 
الوجهة السياحية 

البديلة للكثير 
من المناطق التي 

تعرضت ٔالزمات.

• كيف كانت البداية بدخولكم 
عالم السياحة مهنيا؟

الدرا�صية  رحلتي  من  عودتي  تزامنت 
مع   )1990( عام  يف  املتدة  بالوليات 
لل�صياحة  ترويجي  مركز  اأول  تاأ�صي�س 
للعمل به وهو  والتجارة بدبي، فان�صممت 
اليوم قائم با�صم )دائرة ال�صياحة والت�صويق 
مواكبة  وبهذا متكنت من  بدبي(،  التجاري 
كان  و�لذي  بدبي  �ل�صياحي  �لن�صاط  حركة 
يومها  ال�صياحة  وكانت  نه�صته،  ببداية 
نزلء  عدد  كان  حيث  امل�صتوى  متوا�صعة 
نزيل،  األف  اخلم�صمائة  يتجاوز  ل  الفنادق 
اخلم�صة  عن  يزيد  يكن  مل  الفنادق  وعدد 
وع�رصين فندقًا اأو اأكث بقليل، وهكذا وعلى 
على  كنت  املا�صية  عامًا  ع�رصين  مدى 
وامللحوظ  املت�صارع  التطور  مع  متا�س 
باحلركة ال�صياحة لهذه الإمارة ولالإمارات 

عمومًا.

• وكيف خبرتم اإلدارة بالمجال 
السياحي؟

 المدير العام للمجلس الوطني للسياحة واآلثار

محمد خميس المهيري 

اإلمــارات...
الوجهة السياحية أالهم...

املجال  يف  بالإدارة  خربتي  ت�صكلت 
التطورية  احلركة  معاي�صة  بعد  ال�صياحي 
لهذا القطاع فعليا، وكانت اأولى م�صاركاتي 
عام  الكويت  يف  ال�صياحي  املعر�س  يف 
وقد  اأيام،  لع�رصة  ا�صتمر  الذي   )1992(
اإدارة  من  بدءاً  الإداري  بالعمل  تدرجت 
مكاتب  اإدراة  ثم  املحلي  والرتويج  الوفود 
من  قدراً  نيلي  وبعد  اخلارجي،  الرتويج 
الرتاكمية على مدى ع�رصين عاما،  اخلربة 
كلفت باإ�صغال من�صب املدير العام للمجل�س 
الوطني لل�صياحة والآثار منتقال من العمل 

بالإمارة اإلى م�صتوى الدولة. 

هذه  بداية  تقرن  بماذا   •
للدولة  السياحية  النهضة 

عموما ولدبي تحديدا؟
للقيادة  احلكيمة  بالروؤية  اأقرنها 
الأكارم  �صيوخها  بت�صورات  واملتمثلة 
لدبي  بالن�صبة  فمثال  املدى،  البعيدة 
الأعمال  لرجال  التحليلية  النظرة  تناغمت 

دبي(  و�صناعة  جتارة  )غرفة  واأع�صاء 
بن  مكتوم  ال�صيخ  اآنذاك  حاكمها  روؤية  مع 
بن  حممد  ال�صيخ  �صمو  عهده  وويل  را�صد 
ال�صياحة  اأهمية  خمنوا  الذي  هوؤلء  را�صد، 
بتلبية  فاعل  بدور  قيامها  واإمكانية 
فرفعوا  واملنطقة،  دبي  مدينة  احتياجات 
الإمارة  لقيادة  اخل�صو�س  بهذا  مقرتحا 
ال�صيخ  �صمو  عهدها  ويل  قرر  عليه  وبناء 
الرتويج  جمل�س  تاأ�صي�س  را�صد(  بن  )حممد 
ال�صياحي والتجاري لدبي، وكنت حمظوظا 
اإذ ت�رصفت لأكون �صمن العوامل امل�صاعدة 
وكانت  التوجه،  بهذا  بامل�صي  القائمة 
واملناف�صات  املهرجانات  بانطالق  البداية 
من  وغريها  القوارب  ك�صباقات  الريا�صية 
فاأ�صبحت  لل�صياحة،  املروجة  الن�صاطات 
الفعاليات  مبختلف  مدخرة  نهاراتنا 
ال�صياحي  بالقطاع  للنهو�س  املوجهة 
خري  والإح�صائيات  الأرقام  باتت  والتي 
الأف�صل،  الروؤية  كانت  اأنها  على  دليل 

كارتفاع اأعداد ال�صائحني يف الدولة اإلى 
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للجانب االجتماعي دور ال يقل 
عن أهمية الجانب الحكومي 

إلنجاح الخطط السياحية 
للبالد.

تشكلت خبرتي باإلدارة 
في المجال السياحي 
بعد معايشة الحركة 

التطورية للقطاع.

من  واأكث  �صائح  مليون  ع�رص  �صتة 
خم�صة وثمانني األف غرفة فندقية.

• كيف تفسر هذا 
االستقطاب السياحي 

المتزايد بدولة اإلمارت؟
دولتنا  على  منه  وما  اهلل  وبف�صل  اأول 
احلبيبة من عامل مهم لال�صتقطاب ال�صياحي 
الإمارات  باتت  درجة  اإلى  الأمان،  وهو 
للكثري من  البديلة  ال�صياحية  الوجهة  متثل 
كانت معروفة كدول �رصقي  التي  املناطق 
اكتنفتها  ثم  ومن  �صياحيا  ن�صطة  اآ�صيا 
اأحداث  حدوث  عند  فمثال  الأزمات،  بع�س 
احلادي ع�رص من �صبتمرب عام )2001( مل 
ال�صياحية، وبناء  الدولة  تتوقف م�صاركات 
على توجيه قادتها احلكماء فكانت حتديدا 
املجال،  بهذا  ملحوظة  قفزات  حتقق  دبي 
الرتويجي  املجل�س  تاأ�صي�س  تاريخ  وحتى 
لل�صياحة والتجارة بدبي كان بوقت حدوث 
ذلك  الكويت،  دولة  بغزو  اخلليجية  الأزمة 
كانت  الواقع  بتحليل  البعيدة  الروؤية  لأن 

ترتفع عن كل املجريات الآنية.

• بعد أن أصبح ما حققته 
دبي سياحيا تجربة رائدة، 

هل في النية تسويقها 
أكاديميا؟

تخ�صع  ال�صياحة  اأن  فيه  �صك  ل  مما 
فنجاح  وقوانينها،  العلمية  املقومات  لكل 
ال�صياحة يعتمد على مدى اإمكانية توظيف 

اإلى  اخل�صو�س  بهذا  النظرية  التو�صيات 
لأعلى  وخا�صع  مدرو�س  عملي  واقع 
مطبق  هو  ما  وهذا  التدريبية،  املهارات 
بالعامل  ال�صياحية  فالوجهات  عامليا. 
ب)اإدارة  ي�صمى  ما  قبل  من  حاليا  تدار 
حمور  هو  وهذا  ال�صياحية(  املقا�صد 
ح�صلت  قد  كنت  لأين  الدرا�صي،  تخ�ص�صي 
اإدارة  بتخ�ص�س  املاج�صتري  �صهادة  على 
�لبلد�ن �صياحيا(، فنجاح �لن�صاط �ل�صياحي 
يتوقف على عدة عوامل منها البيئة ومدى 
الهتمام بها وكيفية العمل لتوفري مقومات 
ال�صياحة امل�صتدامة بالتن�صيق والتعاون مع 

القيادة ال�صيا�صية.

• ماذا في جعبتكم 
لمواكبة الحدث التاريخي 

بفوز دبي باستضافة 
إكسبو )2020(؟

�رصف  بنيل  طيبة  فر�صة  كانت 
وبالتاأكيد  املهم  احلدث  هذا  ا�صت�صافة 
كبري  عاملي  اإعالمي  تاأثري  له  �صيكون 
اأكث من مائة واأربعني  ول�صنوات عدة لدى 
على  احلدث  هذا  فائدة  تقت�رص  ولن  دولة، 
و�صُيعرف  اأجمع  الدول  �صيعم  بل  فقط  دبي 
من  حققته  وما  الإمارات  دولة  مبكانة 
ب�صبب  ذلك  امل�صتويات،  كافة  يف  تقدم 
ومن  واملتقدم  املكثف  الإعالمي  التواجد 
وفود  �ص�صرتافق  والتي  العامل  دول  كافة 
�صيكون  ذاته  بحد  فهذا  امل�صاركة،  الدول 
على  به  �صنحظى  جمانيًا  �صياحيًا  ترويجًا 

عودتنا  2020.وقد  اإك�صبو  تنفيذ  هام�س 
حكومة دبي على جاهزيتها الق�صوى لأي 
وعليه  وتنفيذه،  تبنيه  على  تقدم  حدث 
هذا  ل�صتقبال  اجلارية  فال�صتعدادات 
واملفاجاآت  �صبق  ما  كل  �صتفوق  احلدث 
مثل  على  الدولة  قدرة  مدى  لعك�س  كثرية 
كافة  و�صتوظف  ح�صارية،  تظاهرة  هكذا 
هذا  خلدمة  القطاعات  وبجميع  الإمكانات 
احلدث و�صيكون لذلك عوائد اقت�صادية على 

كافة البالد.

• ما مدى أهمية تعاون 
المجتمع بإنجاح الخطط 

السياحية؟
عن  يقل  ل  دور  الجتماعي  للجانب 
اخلطط  لإجناح  احلكومي  اجلانب  اأهمية 
ال�صياحية للبالد، وال�صعب الإماراتي يتمتع 
واملنفتح  الودود  امل�صياف  ال�صعب  مبيزة 
نالحظه  ما  وهذا  الأخرى،  الثقافات  على 
يف تعاي�صه احل�صاري واملتميز مع ع�رصات 
هو  وكما  ال�صنني،  مئات  ومنذ  الثقافات 
معروف باأن الإمارات هو بلد جتاري وعليه 
فاحلركة التجارية ت�صهم با�صتقطاب رجال 
وبالتايل  العامل،  اأنحاء  كافة  من  الأعمال 
واكت�صابه  الثقافات  مبختلف  الحتكاك 
الأجانب  الزوار  مع  للتعامل  طويلة  خربة 
اأن  اأن نوؤكد  اأو ال�صتثمار، ويبقى  لل�صياحة 
واحلكومة  ال�صعب  بني  م�صرتكة  امل�صوؤولية 
يف  م�صتدامة  ال�صياحة  جعل  من  للتمكن 

البالد. 

�صاطع  واأي �صوء  اأي �صجيج  اجلديدة عنا،  املدن  فينا  تبعثه  الذي  ما 
يبعث بك�صافات �صوئه ال�صاطع على خمتبئات ل معهودة يف عميق حيواتنا.

الدفء  التجربة على ر�صيد  تاأتي  وادعة،  القادمني من مدن  للكثريين 
القليل الباقي يف ال�رصايني. ترى اأية قوة واأي فائ�س روح وطاقة ذلك الذي ينبعث �صارخا عرب اأو�صالنا؟

وليمتد �صوء النهار امل�صتفز وكهربائه القوية  ملخابئنا العميقة كلها دفعة واحدة ليفاجئنا بامل�صترت 
من ذواتنا  تلك الباحثة اأبدا عن ال�صكينة، يف رحلة حترر اأ�صطورية من عقال �صطوتنا.

ب�رص هائلون يجوبون طرقاتها ليل نهار. اإذ  لي�س لقوانني الطبيعة اأو اجلغرافيا اأية عالقة بقوة 
احلياة يف �رصايني وجدانها. �صخب و�صجيج و�رصاخ العربات وال�صيارات قبل املارة، ت�صبح اخللفية 

ال�صوتية الدائمة للم�صهد.

لها �رصعتها وقوانينها اجلائرة التي يتقاتل فيها الب�رص حتى على تفا�صيل  ظلمها. ع�صاق واأحبة، 
واملخا�رصعلى  واملكا�صب  الق�صايا  توافه  على  متقاتلون  متحابون،  واأ�صدقاء..متخا�صمون،  اأزواج، 
ظاللها.. اأطفال ل عالقة بنظريات الطفولة بهم ، فال �صاعات للمدر�صة او اللعب او الطعام او حتى للنوم، 

اإذا ما كان  لهم من نوم اأ�صال.. طفولة منتهكة �صمن هذا الطيف ال�صاخب للحياة.  
اأي ت�صاري�س روحية ونف�صية ومادية تلك التي تتقا�صمها مثل هذه الأمكنة الغريبة عن الفطرة، 

القاتلة للرباءة،املثرية لكل بواطن التجربة و�صواكنها وحتى كهوفها العميقة، يف الآن ذاته. 
تاأتي على اآخر ذرات هدوء واأية اأفكار ممكنة عن نعا�س لذيد اأو تاأمل عميق ب�صجيجها و�صخبها 
املعنوي واملادي وان�صغالها الالحمدود بنهاراتها املتقدة باحلدث واجلاري. لكنها ما تلبث اأن تلون كل 

حياتك مب�صاءاتها امل�صتنفرة متاما باحلياة وبالتجربة. 
يف ثناياها  وثنايا القدم يف اأحيائها وكلح اللون يف  بنيانها ولون  غبارها الذي ير�صح بقوة اآلف 

الأح�صنة التي تعدو اإلى ما  وراء �صوت الأمكنة والأزمنة معا. 
نعود لها با�صتب�صال طفويل نادر  ننب�س  عن عواملها ال�صحرية و�صور حياة اأ�صطورية مل نع�صها، 
ومل تعد ممكنة ر�صمت لها الذاكرة األوان وهم طق�صي نادر بامتياز..يف توهج  احلكايات والأ�صاطري التي 
حتتفظ بها ذاكرتنا يتجمع قدم الكون ونحا�صيته و�صفرته. ويف خ�صم احتفائنا بن�رص الذاكرة القادمة 
من رحم تاريخ متخيل كامل. ويف خ�صم الألق املنبعث من طاقاتها املدمرة للحياة بكل ما حتمله من 

قدرة اإبداعية و�صيطانية معا..

اأهو �رصاعنا الأزيل نحن القادمني من اأرياف بعيدة خباأت اأرواحنا و�صمتنا اإليها مديدا فجعلتنا 
نت�رصنق �صد كل الأ�صياء الفاقعة. وجعلتنا  اأ�رصى طماأنينة عميقة ل عالقة لها بعوامل الظهور.. وحولتنا 
يف  الالفتة  وم�صامينها  ومعانيها  الأمكنة  لأرواح  منحازة  كائنات  اإلى  الأبدية  الذاتية  رحلتنا  يف 

اإن�صانيتها الأعمق..

"مدن للروح وأخرى لغيرها"

ريم جمال عبيدات

مرايا الكالم

obeidatrj@yahoo.com
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 خرج يو�صع بن نون ببني اإ�رصائيل من 
التيه، بعد اأربعني �صنة، وق�صد بهم الأر�س 
-كما  �صنة  الأربعني  هذه  كانت  املقد�صة. 
فيها  مي��وت  ب��اأن  كفيلة  العلماء-  يقول 
جميع من خرج مع مو�صى عليه ال�صالم من 
م�رص، ويبقى جيل جديد تربى على اأيادي 
مو�صى وهارون ويو�صع بن نون، جيل يقيم 
ال�صالة ويوؤتي الزكاة ويوؤمن باهلل ور�صله. 
وكانت  اأريحا،  اإلى  الأردن  نهر  بهم  قطع 
ق�صورا  واأعالها  �صورا  املدائن  اأح�صن  من 

واأكثها اأهال. فحا�رصها �صتة اأ�صهر.
اهلل  ر�صول  اأن  م�صلم  �صحيح  يف  وروي 
من  نبي  ق��ال:  )غزا  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى 
قد  رجل  يتبعني  ل  لقومه  فقال  الأنبياء 
ملك    ب�صع    امراأة وهو يريد اأن    يبني    بها 
وملا  بنيانا  بنى  قد  اآخ��ر  ومل��ا    ينب    ول 
اأو  غنما  ا�صرتى  قد  اآخ��ر  ول  �صقفها  يرفع 
فغزا    ق��ال  ولده��ا  منتظر     خلفات    وهو 
 فاأدنى    للقرية    حني �صالة الع�رص اأو قريبا 
واأنا  ماأمورة  اأنت  لل�صم�س:  فقال  ذلك  من 
فحب�صت  �صيئا  علي  احب�صها  اللهم  ماأمور 
ما  فجمعوا  قال  عليه  اهلل  فتح  حتى  عليه 
غنموا فاأقبلت النار لتاأكله فاأبت اأن    تطعمه 
   فقال فيكم    غلول    فليبايعني من كل قبيلة 

 مل يخرج اأحد من التيه ممن كان مع مو�سى. �سوى اثنني. هما الرجلن اللذان 
اإن  اإ�رشائيل بدخول قرية اجلبارين. ويقول املف�رشون:  اأ�سارا على ملأ بني 
اأحدهما يو�سع بن نون. وهذا هو فتى مو�سى يف ق�سته مع اخل�رش. �سار الآن 
نبيا من اأنبياء بني اإ�رشائيل، وقائدا جلي�س يتجه نحو الأر�س التي اأمرهم اهلل 

بدخولها.

فقال  بيده  يد رجل  فل�صقت  فبايعوه  رجل 
فبايعته  قبيلتك  فيكم    الغلول    فلتبايعني 
فقال:  ثالثة  اأو  رجلني  بيد  فل�صقت  ق��ال 
فيكم    الغلول    اأنتم    غللتم    قال فاأخرجوا له 
مثل راأ�س بقرة من ذهب قال فو�صعوه يف 
املال وهو    بال�صعيد    فاأقبلت النار فاأكلته 
باأن  ذلك  قبلنا  من  لأحد  الغنائم  حتل  فلم 
وعجزنا  �صعفنا  راأى  وتعالى  تبارك  اهلل 
فطيبها لنا( ويرى العلماء اأن هذا النبي هو 
يو�صع بن نون، فقد كان اليهود ل يعملون 
ول يحاربون يوم ال�صبت، وعندما خ�صي اأن 
اإذا توقف اليهود عن القتال،  يذهب الن�رص 
ال�صم�س. واْخت�ُِلَف يف  اأن يحب�س  فدعى اهلل 
حب�س ال�صم�س املذكور هنا، فقيل: ردت على 
اأدراجها، وقيل: وقفت ومل ترد، وقيل: اأبطئ 

بحركتها،وكل ذلك من معجزات النبوة. 

اأن  اإ���رصائ��ي��ل  لبني  الإل��ه��ي  الأم���ر  �صدر 
يدخلوا املدينة �صجدا.. اأي راكعني مطاأطئي 
به  من  ما  وجل  عز  هلل  �صاكرين  روؤو�صهم 
حال  يقولوا  اأن  اأم��روا  الفتح.  من  عليهم 
ٌة(.. مبعنى حط عنا خطايانا  دخولهم: )ِحطَّ

التي �صلفت، وجنبنا الذي تقدم من اآبائنا.
اأم��رت  م��ا  خالف  اإ���رصائ��ي��ل  بني  اأن  اإل 

متعالني  الباب  فدخلوا  وف��ع��ال..  ق��ول  به 
لهم..  قيل  الذي  قول غري  وبدلوا  متكربين، 
كانت  ظلموا.  مبا  اهلل  من  عذاب  فاأ�صابهم 
جرمية  واأ�صبحت  الذل،  هي  الآباء  جرمية 

الأبناء الكربياء والفرتاء.
جرائم  اأول  هي  اجلرمية  ه��ذه  تكن  ومل 
اآخر جرائمهم، فقد عذبوا  اإ�رصائيل ول  بني 
التوراة  وحتولت  مو�صى،  بعد  كثريا  ر�صلهم 
بع�صها  يبدون  قراطي�س  اإلى  اأيديهم  بني 
الأح��وال  تقت�صي  ح�صبما  كثريا.  ويخفون 
هذا  وك��ان  امل��ب��ا���رصة،  امل�صلحة  وت��دف��ع 
اأ���ص��اب بني  اجل��ح��ود ه��و امل�����ص��وؤول عما 

اإ�رصائيل من عقوبات.
لأنف�صهم..  ظلمهم  اإلى  اإ�رصائيل  بنو  عاد 
املختار، وت�صوروا  اهلل  �صعب  اأنهم  اعتقدوا 
حقهم  من  اأن  العتقاد  ه��ذا  من  انطالقا 
ارتكاب اأي �صيء وكل �صيء.. وعظمت فيهم 
الأخطاء وتكاثرت اخلطايا وامتدت اجلرائم 
اأنبيائهم، فقتلوا من قتلوا  اإلى  بعد كتابهم 

من الأنبياء.
و�صلط اهلل عليهم بعد رحمة الأنبياء ق�صوة 
وي�صفكون  يظلمونهم  اجلبارين،  امللوك 
ومّكن  عليهم  اأعداءهم  اهلل  و�صلط  دماءهم، 

لهم من رقابهم واأموالهم.

قصص
من

يوشع بن نون عليه السالم
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املنتدى  ع���ام  اأم���ني  ���ص��ع��ادة  حت���دث 
ال�صارقة  ق��ائ��ال  ال��ن��دوة  ع��ن  الإ���ص��الم��ي 
عا�صمة الثقافة الإ�صالمية تعتني بالرتاث 
اأعالمه،  وتكرم  خا�صة  والإ�صالمي  العربي 
وه���ذه ال��ن��دوة وامل��ع��ر���س ال��ف��وت��وغ��رايف 
امل�صاحب اإمنا تعبري وا�صح عن مدى ذلك 
حيث ا�صت�صاف املنتدى الإ�صالمي خاللها 
�صيوفًا من املغرب العربي منهم اأ.د جعفر 
ب��ال��رتاث  واخل��ب��ري  ال��ب��اح��ث  الكن�صو�صي 
اأ�صتاذ  ال�صغري  الدين  نور  واأ.د  الأندل�صي، 
حممد  اأ.د  ال�صارقة-و  التاريخ-جامعة 
التعليم  واأ�صتاذ  والناقد  الكاتب  لعميم  اآيت 
احلايل  العام  بداية  منذ  واأ�صاف  اأمل��اين، 
براجمية  خطة  وقف  على  ي�صري  واملنتدى 
مع  تتوافق  بعناية  �صياغتها  مت  خا�صة 
ال�صمو  �صاحب  وروؤى  الإم���ارة  تطلعات 
القا�صمي  �صلطان بن حممد  الدكتور  ال�صيخ 
يف  ال�صارقة  حاكم  الأعلى   املجل�س  ع�صو 
والرت��ق��اء  احل�صاري  التقدم  عجلة  دف��ع 
فاإن  ل��ذا  ب��الإم��ارة،  الثقافية  باملنظومة 
ح�صارة العوا�صم الإ�صالمية العتيقة كانت 
الباحثني  من  كثري  اأنظار  جتذب  زالت  ول 
واإن  الإن�صانية،  باحل�صارة  واملهتمني 
العلمية  العوا�صم  تلك  من  من��وذج  اإحياء 
احل�صارة  ازدهار  مدى  وت�صوير  املفقودة 
الأهمية  من  العوا�صم  تلك  يف  الإ�صالمية 
املجالت  وا�صتح�صار  لتقريب  مب��ك��ان، 
الدينية  املعامل  واإب��راز  والثقافية  العلمية 
باب  من  التاريخ  يف  لرنتع  والتعليمية، 
الإ�صالمية  احل�صارة  على  ونطلع  اأو�صع، 
املزدهرة يف قرونها املف�صلة، عن املعر�س 
اأكث من  على  ي�صتمل  املعر�س  باأن  حتدث 

ندوة ومعرض فوتوغرافي )قرطبة- غرناطة(
بالمنتـــــدى اإلســالمـــي فــــــي الشـــارقــــــة

�صتني لوحة فوتوغر�فية تعر�س �أمناط �حل�صارية �لإ�صالمية يف بالد �لأندل�س و�ل�صاهدة على 
عراقتها واأ�صالتها، ومدى تاأثريها  الذي بنى عليها الغرب ح�صارتهم، ويفتح املعر�س اأبوابه 
اأيام العمل الر�صمية من ال�صاعة التا�صعة �صباحًا وحتى ال�صاعة التا�صعة م�صاء وملدة  طوال 

�صهر ب�صالة املنتدى.

مايو  ل�سهر  االإ�سلمية  الثقافة  عا�سمة  ال�سارقة  اأن�سطة  �سمن  االإ�سلمي  املنتدى  نظم 
املا�سي و�سمن �سل�سلة االأم�سار ذوات االآثار ندوة علمية بعنوان "العوا�سم املفقودة -غرناطة 
وقرطبة-، �ساحبها معر�س فوتوغرايف متخ�س�س باملدينتني االإ�سلميتني العريقتني، وجاء 
هذا الن�ساط من �سمن اأ�سنطة ااملنتدى اإحتفاء بتكرمي ال�سارقة عا�سمة للثقافة الإ�سلمية 

تغطية : دارين إبراهيمعن العام احلايل، وت�سليطًا لل�سوء على جهود االإمارة احلثيثة يف اإحياء الرتاث االإ�سلمي.



الجواب :
نبينا حممد وعلى  وال�صالم على  وال�صالة  العاملني  احلمد هلل رب 
املراأة  خدمة  وجوب  هو  بعد:ال�صحيح  اأما  اأجمعني،  و�صحبه  اآله 
و�صلم-  عليه  اهلل  -�صلى  النبي  اأ�صحاب  كان  وهكذا  لزوجها، 
تخدم  كانت  عنها-  اهلل  -ر�صي  فاطمة  حتى  ن�صاوؤهم،  تخدمهم 
زوجها، وتقوم بحاجة البيت، وهذا من املعا�رصة باملعروف، اإل اإذا 

قراأت يف اإحدى ال�سحف عن فتوى لأحد العلماء يقول فيها: اإن خدمة الزوجة لزوجها لي�ست واجبة عليها اأ�سًل واإمنا عقده 
عليها لل�ستمتاع فقط، اأما خدمتها له فذلك من باب ح�سن الع�رشة، وقال اإنه يلزم الزوج اإح�سار خدم لزوجته لو كانت ل 

تخدمه اأو تخدم نف�سها الأي �سبب. هل هذا �سحيح؟ اأم اأن الزوجة ملزمة بخدمة زوجها والقيام باأعمال املنزل؟

كانت املراأة من بيئة قد ُعرفوا اأنهم ُيخدمون يف اأي قطر، اأو يف اأي 
وُهَنّ  زمان، فالنا�س لهم عرفهم؛ لأن اهلل جل وعال يقول: )َوَعا�رِصُ

ْعُروِف(. ِبامْلَ
اأنهم  عادتهم  من  يكن  ومل  ُتخدم،  بيئة  من  املراأة  كانت  فاإذا 
باأن  ت�صمح  مل  اإن  بخادمة  لها  ياأتي  الزوج  فاإن  البيت،  يخدمون 

تخدم بيتها، اأما اإن �صمحت فالأ�صل اأنها تخدم زوجها.

أجاب عن األسئلة قسم الوعظ 
بدائرة الشؤون اإلسالمية بالشارقة

قيام المرأة بأعمال 

المنزل.. ملزمة؟!
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واملرجان"  اللوؤلوؤ  منهما  "يخرج 
واملالح  العذب  البحرين  من  يخرج  اأي: 
اللوؤلوؤ  من  قطع  وهو  واملرجان،  اللوؤلوؤ 
مياه،  اأنها  مع  واللون  ال�صكل  جميل  اأحمر 
اخلروج  اأ�صاف  {منهما}  تعالى:  وقوله 
اإن  قيل:  وقد  واملالح،  العذب  البحرين  اإلى 
يخرج  ول  املالح  من  اإل  يخرج  ل  اللوؤلوؤ 
من العذب، والذين قالوا بهذا ا�صطربوا يف 
معنى الآية، كيف يقول اهلل {منهما} وهو 
باب  من  هذا  باأن  فاأجابوا:   اأحدهما؟  من 
اجلانبني  اأحد  يغلب  اأن  والتغليب  التغليب، 
على الآخر، مثلما يقال: العمران، لأبي بكر 
والقمر،  لل�صم�س  القمران،  ويقال:  وعمر، 
{منهما}  ف�  التغليب،  باب  من  فهذا 
املراد واحد منهما، وقال بع�صهم: بل هذا 
من  يخرج:   والتقدير:  م�صاف،  حذف  على 
الآية  اأن تبقى  اأحدهما، وهناك قول ثالث: 
ويقول  حذف،  ول  تغليب  ل  ظاهرها  على 
{منهما} اأي: منهما جميعًا يخرج اللوؤلوؤ 

اأكث  باأنه  املالح  امتاز  واإن  واملرجان، 
واأطيب.

فباأي هذه الأقوال الثالثة، ناأخذ؟ ناأخذ 
وجل  عز   - فاهلل  القراآن،  ظاهر  يوافق  مبا 
خالقهما  وهو  {منهما}  يخرج  يقول:   -
كانت  فاإذا  منهما،  يخرج  ماذا  يعلم  وهو 
منهما  يخرج  اللوؤلوؤ  اأن  ظاهرها  الآية 
�صك  ل  لكن  بظاهرها،  الأخذ  وجب  جميعًا 
اأن اللوؤلوؤ من املاء املالح اأكث واأطيب، لكن 
ل مينع اأن نقول بظاهر الآية، بل يتعني اأن 
نقول بظاهر الآية، وهذه قاعدة يف القراآن 
وال�صنة: اإننا نحمل ال�صيء على ظاهره، ول 
هناك  كان  فاإذا  ل�رصورة،  اإل  اللهم  نوؤول، 
�رصورة، فالبد اأن نتم�صى على ما تقت�صيه 
اأن  فيجب  �رصورة  بغري  اأما  ال�رصورة، 
} ظاهرهما  على  وال�صنة  القراآن  نحمل 

فباأي اآلء ربكما تكذبان} لأن ما يف هذه 
العظيمة،   املنافع  من  يح�صل  وما  البحار 
ِنعم كثرية ل ميكن لالإن�صان اأن ينكرها اأبداً.

�سورة الرحمن: 22

"يخرج منهما 

اللؤلؤ والمرجان"
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ال�ساعر العماين �سيف الرحبي �ساعر متفرد يف �سعره ويف نرثه ويف �سريته الذاتية.. وهو يحتل 
نزوى  العربي.  يرتاأ�س حترير جملة  العامل  ُعمان فح�سب بل يف  لي�س يف  مكانة �سعرية مميزة 
الثقافية الف�سلية التي ت�سدر يف م�سقط.  در�س يف القاهرة وعا�س يف اأكرث من بلد عربي واأوروبي. 

ُترجمت خمتارات من اأعماله االأدبية اإلى لغات عديدة.  
 يف معظم اأعماله  كان يتطرق اإلى هموم واآمال العامل العربي متطلعًا اإلى تطوير الق�سيدة ال�سعرية 

اجلريئة التي ر�سحته باأن يكون �سمن من متردوا على �سلطة التقليد.

حوار هدى الزين / باريس  

أنا متمرد على سلطة التقليد!

سيرة ذاتية
 ولد الرحبي  يف قرية نائية يف عمان وكان حدود 
العامل  بذلك  املحيطة  الغرائبية  اجلبال  تلك  عامله 

ال�صغري القرية  املحا�رصة باخ�رصار اأرا�صيه.
ال�صحراء  نب�س  اأعماقه  يف  الرحبي   حمل  لذلك   
الب�صيطة    احلياة  وطقو�س  القا�صية  الطبيعة  وف�صاءات 
ع�صق ال�صفر والرتحال  عا�س الغربة وتنقل يف املدن  بني 
ويكت�صف  وبلغاريا   ولندن   وباري�س  والقاهرة  دم�صق 
ب��ف��رح  ط��ف��ويل  م�صتجيبا  وال��وج��وه  الأم��اك��ن   فيها 

لنزعة الكت�صاف والنبهار  ..  يتلم�س خيبات العامل وجنونه العبثي  فيغرق نف�صه 
بالكلمات باحثا عن حلظة �صدق حقيقية يف عامل مزيف ومريع  و يف زمن اخليبات 
الإن�صانية الكبرية ل مالذ له �صوى ت�صاري�س وطنه واأ�صاطريها ، يبكيه �صفك الدم 

الإن�صاين اأينما كان، وينحاز للطبيعة مهما ق�صت.
عاد �صيف الرحبي اإلى باري�س  بعد �صنوات من الغياب، عاد  مكرما  يف معهد 
العامل العربي بباري�س  ي�صتعيد  ح�صن املدينة التي  ع�صقها وغاب عنها ل�صنوات 
عرف ال�صدقاء واملقاهي  و�صار له فيها  حزمة من حكايات وذكريات �صارت 

جزءا جميال يف الذاكرة. 

مقهاه   يف  ال��رح��ب��ي  �صيف  ال��ت��ق��ي��ت 
الباري�صي  املف�صل والذي  يطل على حديقة 
لوك�صمبورغ. وكان يل معه هذا احلوار الذي 
اأعتربه بوحا �صادقا من �صاعر لزال يتلفع 

بثوب طفولته مهما مرت به �صنوات العمر.

أنـــت عــاشــق لــبــاريــس وقــد 
ــم  ــعــال كـــرمـــك مــعــهــد ال
العربي مؤخرا بحضور نخبة 
العرب  ــاء  وأالدب الكتاب  من 
ماذا  باريس  في   المقيمين 
يــعــنــي لـــك تــكــريــمــك في 
مدينة شهدت جزءا مضئيا 

في عالمك وتجاربك؟  
  التكرمي جاء اقرتاحًا من معهد العامل 
مدينة  يف  بي  الحتفاء  واأ�صعدين  العربي 
تنقلت  التي  امل��دن  بني  من  كثريا  اأحبها 

للعي�س فيها مثل دم�صق والقاهرة ولندن.
تزيد  ف��رتة  منذ  اأنني  ���رصاً  اأخفيك  ول 
باري�س   اإل��ى  اأح�رص  مل  �صنوات  �صبع  عن 
األتقي  اأن  اأ�صعدين  وقد  الفكرة  راقتني  لذلك 
دافئة  ثقافية  ليلة  نعي�س  واأن  الأ�صدقاء 
وغيابات  ووجوداً  ذكريات  فيها  ا�صتعدنا 
املدينة.  هذه  يف  ع�صناها  رائعة  وحلظات 
وكانت  الفكرة وتنفيذها على م�صتوى جيد 
بعد  باري�س  اإلى  بالعودة  جدا  �صعدت  وقد 

غياب طويل. 

. . .  الشاعر العماني 

سيف الرحبي 

أفرح حين ألتقي 
أصدقائي... وباريس أسرتني 

منذ اليوم أالول...

شكلت  بــاريــس  أن  أعتقد 
ترحالك  في  مهمة  مرحلة 
وأســــــفــــــارك وتــجــربــتــك 

الحياتية؟
يف  اأ�صا�صية  مرحلة  اأعتربها  باري�س 
الزمن  من  لفرتة  فيها  اأقمت  واأن��ا  حياتي 
والتقيت اأ�صدقاء جاوؤوا من ال�صام وبريوت 
بلدان  على  ت���وزع  وبع�صهم  وال���ع���راق، 
لندن  الأورب��ي��ة مثل  اخل��ارط��ة  اأخ��رى يف 

وا�صكندينافيا. 

مـــا أســـبـــاب مــجــيــٔيــك إلــى 
اخترتها   ولـــمـــاذا  بـــاريـــس، 
للحياة  مــحــطــة  ــتــكــون  ل

واإلقامة؟
بع�س  ب��داأ  �صوريا  من  خرجت  عندما 
�صحف  ب��اإ���ص��دار  اخل��ل��ي��ج��ي��ني  الإخ�����وة 
وجمالت يف اخلارج  وقد �صافرت اإلى لندن 
للعمل يف هذه املجالت وبقيت  لعدة اأ�صهر 
هناك، و�صدف اأن قمت بزيارة اإلى باري�س 
فيها  وعملت  فبقيت  املدينة  واأعجبتني 
مرا�صال  لبع�س ال�صحف واملجالت وكانت  
اإقامة موؤقتة  فكرة جميئي لباري�س ملجرد 
البلدان  خمتلف   يف  ق�صيت  عموما   واأن��ا 
ف��رتات  وال�����ص��ام  كالقاهرة   زرت��ه��ا  التي 

موؤقتة، ف�صارت اإقامتي فيها �صبه 

خالل تكريمه في المعهد العربي بباريس

بـيـت
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لنهبط 

بالجريمة نحو الحضيض!

 اجلرمية مهما تعدد عنوانها ومهما و�صعت لها من تعريف تبقى متواجدة يف كل 
جمتمع ويف كل ح�صارة ويف كل مكان دون انتقائية اأو تف�صيل، مبعنى ل توجد جمتمعات 
اإل وقد اكتوت بها وب�صعاف  اأمة من الأمم  اإن�صانية منزهة من عدم وجودها ول توجد 
النفو�س الذين ميار�صونها ويقرتفونها. لذا جاءت الأنظمة والقوانني، وهي من املخرتعات 
الإن�صانية التي نبعت من حاجة، مبعنى اأن تنظيم املجتمع و�صن القوانني وو�صع حدود 
لذا كلما �صاهدنا جمتمعًا  الأزل وتطورت مع تطوره،  الإن�صان منذ  للت�رصفات بداأت مع 
تزدهر فيه الأنظمة واللوائح املنظمة لكل �صغرية وكبرية جتده جمتمعًا تقل فيه اجلرمية 
اأو  الفردية  التجاوزات  ملكافحة  الإن�صان  حاجة  فاإن  باملثل  انخفا�س.  يف  ومعدلتها 
اجلماعية وخروج اأي فعل عن الن�صق العام ونظام املجتمع العام اأظهر لنا ما يعرف اليوم 
مبكافحة اجلرمية، وهو العلم الذي بات يدر�س يف كافة اجلامعات واملعاهد املتخ�ص�صة، 
ومكافحة اجلرمية كفعل ظهر اأي�صا للحاجة الإن�صانية لكنه �رصعان ما حتول لعلم يدر�س 

وفنون تلقن، وهو يعد من العلوم العريقة التي �صاعدت املجتمعات على النمو والتطور.
اأحتدث عن جميع املجتمعات الإن�صانية ولي�س عن جمتمع بعينه واأقول: اإن هذا الع�رص 
مل تعد فيه مهمة مكافحة اجلرمية حم�صورة يف الأجهزة الأمنية والق�صائية وح�صب، بل 
بات على كل املجتمعات امل�صاركة يف هذه املهمة وذلك لعدة اأ�صباب جوهرية: منها اأن 
التقنيات احلديثة وت�صارع التطور �صهل وقوع اجلرمية وذلك ب�صبب �صهولة احل�صول على 
تعاين  العامل  واملدن يف  العوا�صم  كافة  الأمنية يف  الأجهزة  باتت  وبالتايل  املعلومات 
املد  ت�صارع  مواجهة  يف  تركها  ميكن  ل  الذي  الأمر  وهو  البالغات،  وتزايد  ال�صغط  من 
الإجرامي، كذلك فاإن النمو العمراين والزحام الب�رصي يتطلب معه تعاونًا من النا�س مع 
لقد  وال�صك،  للريبة  يدعو  ما  م�صاهدة  عند  اأو  اأي مالحظة  عن  والإبالغ  الأمنية  الأجهزة 
ثبت اأن املواطن كلما تفاعل مع الأجهزة الأمنية والق�صائية يف بلده كلما قلت اجلرائم 
وتناق�صت معدلتها. يف عامل اليوم يتطلب الق�صاء اأو احلد من اجلرمية اأن يكون املجتمع 
�صوتًا واحداً متحد النظرة واملوقف من كل من يخرج عن النظام والقانون، يجب علينا 
جميعا اأن نحمي وطننا من الدخالء �صعاف النفو�س واأي�صا نحمي مكت�صباته ومقدراته 
اأن نحد منها  ن�صتطيع  لكننا  نق�صي على اجلرمية  لن  امل�صوؤولية.  قدر  نكون على  عندما 
واأن نهبط مبعدلتها واأرقامها لتكون يف احل�صي�س، لنكافح اجلرمية كاأنها مت�صنا متاما 

ون�صت�صعر هذا الواجب دوما.

ملح�س  ه��ذا  ه��ل  اأدري  ول  م��وؤق��ت��ة، 
حد  اإلى  املتوتر  ملزاجي  رمبا  اأو  ال�صدف 
ما والعابر للمدن وعلى كل حال كل حمطة 
وجتربة و�صفر تعطي ثراء ما اأوفكرة تعطي 

ق�صيدة وتعطي اأفقا اأكث ات�صاعًا وزخمًا.

ــاريــس  مــــاذا كــتــبــت فـــي ب
واإلبـــداع  للحياة  كمحطة 
ــنــة  ــمــدي ــة ال ــي ــوص ــص ــخ ول

الثقافية؟
يف باري�س كتبت اأكث من عمل �صعري  
ومقالت  عديدة، اأ�صدرت مثال "ديوان راأ�س 
ال�صتات" ومقالت عن  م�صافر" .. و"ذاكرة 
من  اأ�صدرت  واأي�صا  خمتلفة،  ثقافية  نواٍحٍ 
باري�س ديوانًا بعنوان "اأجرا�س القطيعة". . 
وقد حققت يف باري�س العديد من الإجنازات 
تعرفت  وقد  واحلياتية  والإبداعية  ال�صعرية 
كانت  ول��ذل��ك  الأ���ص��دق��اء  م��ن  العديد  إىل 
اإحياء للذاكرة والذكريات  زيارتي لباري�س 

وا�صتعادة اللقاء مع الأ�صدقاء والأحباء.

المقاهي  رواد  مــن  تعتبر 
خصوصا  العريقة  الباريسية 
منها مقاهي الحي الالتيني، 
العالقة  هـــذه  عــن  حــدثــنــا 
بدفء  تشع  التي  الحميمة 

التواصل مع أالمكنة؟
  كنا يف ذلك الزمن اجلميل اأيام حياتي 
الباري�صية نلتقي اأنا واأ�صدقائي يف مقاهي 
يف  ون��ق��راأ  نكتب  وك��ن��ا  الالتيني،  احل��ي 
لأننا  البيت..  يف  نكتب  مما  اأكث  املقاهي 
يف باري�س كنا نعي�س يف بيوت �صيقة اأما 
هادئة  زوايا  وفيها  �صا�صعة  فهي  املقاهي 
الأدبي هو مكان  واأجواء مريحة، واملقهى 
العرب  والفنانني  واملفكرين  الأدباء  جتمع 
من خمتلف املناطق العربية من م�صارقها 

اإلى مغاربها..  

تلك  في  تغيرا  وجــدت  هل 
التي  وأالجــــواء  الــمــنــاخــات 
خالل  بــاريــس  فــي  تركتها 

غيابك عنها لسنوات؟
باري�س تظل عا�صمة للثقافة العاملية، 
ال�صتهالكي  الزحف  ذلك  اآملني  ما  ولكن 
ثقافيا  ب��ع��دا  حتمل  ال��ت��ي  الأم��اك��ن  على 
وفكريا والتي ت�صمى املقاهي الأدبية. مثل 
مطعم  اإل��ى  مثال  حتول  ال��ذي  كلوين  مقهى 

طابع الحياة
االستهالكي زحف على 

الكثير من أالشياء
الجميلة في حياتنا

في مجلة نزوى
نحاول أن نقدم أالصوات 

أالدبية الجديدة في
حدود الممكن

المقاهي الثقافية فرصة للقاء أالصدقاء

غوردين"  "غريي  مقهى  وهناك  للبيتزا! 
ما  املقاهي  اإلى مطعم، ومن  اأي�صًا  حتول  
من  الكثري  وهناك  للمالب�س،  حمال  اأ�صبح 
ال�صياق  يف  تدمرت  التي  العريقة  املقاهي 

ال�صتهالكي املعومل. 
���رصورة  جتربتي  واق���ع  م��ن  واأع��ت��ق��د 
فيها  يلتقي  لئقة  ثقافية  اأماكن  وج��ود 
الأف��ك��ار  يتبادلون  واملثقفون  الأدب����اء 
يثي  فهذا  الإبداعية  واملهارات  واخلربات 

اإنتاجهم اإلى حد كبري.

باعتبارك  أحد رموز الثقافة 
العمانية وترأس تحرير مجلة 
هي  كيف  الثقافية؛  نــزوى 
الثقافي  المشهد  مــالمــح 
على  تضعه  وأيــن  العماني. 
الثقافي  الــحــراك  مستوى 

العربي؟ 
مبختلف  ال��ع��م��اين  ال��ث��ق��ايف  امل�صهد 
جاء  رمب��ا  والتعبريية  الثقافية  جتلياته 
متاأخرا بع�س ال�صيء   كاإجناز عن امل�صهد 
ال�صنوات  يف  ولكن  اخلليج،  يف  الثقايف 
من  نوعا  هناك  اأن  يالحظ  الأخرية  الع�رص 
القفزة التعبريية والإبداعية يف هذا امل�صهد، 
وهذا التحقق الإبداعي ميكن مالحظته يف 
هناك  والرواية،  وال�رصد  الق�صة  ال�صعرويف 
نحو  على  الآن  عمان  يف  تكتب  رواي���ات 
وهناك  واجل��دي��ة،  اخل�صو�صية  م��ن  جيد 
الأك��ادمي��ي  امل�صهد  يف  ر���ص��ده  ميكن  م��ا 
اأن هناك نوعا من فورة  والنقدي واأت�صور 
الإبداعي  عباأها  يتحمل  عمان  يف  ثقافية 
اأفراد واأ�صوات من اجليل اجلديد يف عمان  
ونحن يف جملة نزوى نحاول اأن نقدم هذه 
جملة  كونها  املمكن  ح��دود  يف  الأ�صوات 
اأجل   من  العربي  والقارئ  للعامل  ف�صلية 
الن�صج  من  مقبول  م�صتوى  اإل��ى  الو�صول 

واملمار�صة الثقافية.
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ما من ق�سية يف الأدب ظل فيها الباب مفتوحا على م�رشاعيه مثل ق�سية ال�رشقات الأدبية، �سواء اأكانت �سعرا اأم 
نرثا. ويف رحلة التطور التي �سلكها الن�س العربي منذ اأيام امل�سافهة يف اأ�سواق ونوادي الأدب اجلاهية مثل "عكاظ 
وذي قار وجمنة" التي �سهدت اإن�ساد اأجمل واأعذب االأ�سعار اأمام جمهور املعجبني، وحتى اأيامنا هذه التي اأ�سبحت فيها 

و�سائل الن�رش متي�رشة ب�سكل مل ي�سبق له �سابق. 
كانت ال�رشقات يف املا�سي تكت�سف بوا�سطة ال�سعراء والذين يتذوقون ال�سعر املتدفق من اأفواه الرواة، اأما يف عامل 
اليوم ومع انت�سار الكتاب وال�سحف وغريها من اأوعية املعرفة، وخا�سة اأن �سبكة االنرتنت قد اأ�سبحت اأكرث و�سائل 
الن�رش انت�سارا حيث اإن الأمر فيها ل يتطلب �سوى دقائق لك�سف ال�رشقات والتعدي على ن�سو�س الغري، والغريب يف 
الأمر اأن اآلية ك�سف ال�رشقات يف النرتنت هي نف�سها الآلية التي ي�رشت �رشقة ن�سو�س  كاملة يعجز القلم عن نهبها 

زمنا طويل.
ويف ظل الن�ساط املحموم للنقل وال�سلب حلقوق املبدعني ن�سطت منظمات امللكية الفكرية يف كل مكان ملقاومة 
ويبو  اأو  الفكرية  للملكية  العاملية  املنظمة   1967 عام  ن�ساأت يف  فقد  االبداع،   اأدعياء  من  والتعدي  االأخذ  فو�سى 

)WIPO(، وهي منظمة دولية تابعة للأمم املتحدة..

حيدر وقيع اهلل

ما يشجع على السطو؟
تغري  كثرية  عوامل  هناك  الواقع  يف 
ون�صبته  الغري  اإبداع  لنتحال  للجراأة 
البحث  املثال  �صبيل  على  ومنها  لغريهم، 
ياأتي  اأن  وا�صتكثار  النانية  اأو  ال�صهرة  عن 

الغري  باأ�صياء ذات قيمة.
باأ�صكال  ال�رصقات  تقع  الواقع  ويف 
ون�صخ  نقل  بني  ما  تتفاوت  متنوعة 
ب�صكل  وانتحالها  بكاملها  الن�صو�س 
وا�صح، اإل اأن هناك من اأنواع ال�رصقات ما 
النقاد  اإّل  يدركه  فال  مغاليقه،  ت�صتع�صي 

احل�صفاء.

مـــن الســــارق ومــــا الــــذي 
يسرق؟

تقع ال�رصقات باأحد ال�صكال الآتية:

1.�رصقة القوالب التعبريية والألفاظ .
. 2.�رصقة الفكرة واملعاين 

3.�رصقة القوالب التعبريية والفكرة.
عندما ي�صهر التهام بال�رصقات الأدبية 
من غري ترٍو لزم يطال �صيفه اأعمال فكرية 
فال�رصقات  الكبرية،  مكانتهم  لهم  واأعالما 
طالت  الواقع  ويف  وتوؤدة،  ملعرفة  حتتاج 
تهمة ال�رصقات �صعراء كباراً، لدرجة اأن ابن 
ر�صيق قد زعم باأن ال�رصقات ال�صعرية باب 
كبري ل اأحد يقدر اأن يتح�صن منه، بل هناك 
الفحول لقب  ال�صعراء  اأ�صبغ على بع�س  من 

اأ�صهر ال�صارقني. 
اإلى  اأدب وفري ي�صل  وقد روي يف ذلك 
قول  من  الأ�صمعي   اإلى  ين�صب  ما  ترويج 
�صعر  اأع�صار  ت�صعة  باأن  فيه  يدعي  غريب 
ثالثمائة  فله  جرير  واأما  �رصقة،  الفرزدق 
ن�صف  اإل  �صيئا  �رصق  علمته  ما  ق�صيدة، 

ليقول:  اجلاحظ  دعا  ما  هذا  وكان  بيت"!! 
مطروحة  املعاين  واإن  �صناعة   ال�صعر  اإن 
اإذ  القا�صي والداين،  اأمام ب�رص  الطريق  يف 
العربة  تعود اإلى جتويد نظام اللفظ واإحكام 

حزمته. 
وقد نه�س �صعراء وفطاحل كبار لنفي 
تهمة ال�رصقة التي حامت حول اإبداعهم فقد 
نفى طرفة بن العبد عن نف�صه تهمة ال�رصقة 

ال�صعرية: يف قوله: 
عنها  اأ�رصُقها    الأ�صعاِر  على  اأغرُي  ول 

غنيُت، و�رصُّ النا�ِس من �رَصَقا 
اإثبات  اإلى  ثابت  بن  ح�صان  �صار  اأما 
نقاء �صعره ومتيزه بعيدا عن ال�رصقة حيث 

يقول:
ل اأ�رصُق ال�صعراَء ما نطقوا بل ل يوافق 

�صعرهم �صعري

قضايا ال تنام...
النصوص بني الرسقة والتناص



أحمد خليفة الحمادي
 السعودية

ارتفع متو�صط عمر الرجال خالل الثالثني عاما املا�صية من 54 اإلى 68 عامًا، ومتو�صط عمر 
املراآة من 60 اإلى 72 عامًا. وهناك تقارير تفيد باأن هذا املتو�صط �صوف يرتفع خالل �صنوات قليلة 

باأكث من ع�رصة اأعوام بحيث يكون املتو�صط يف حدود الثمانني عامًا.
ما  اإذا  حقيقية  م�صكلة  يف  ي�صعنا  اأنه  اإل  جيد  �صيء  العربي  لالإن�صان  العمر  متو�صط  وارتفاع 
اأنه اأفاد يف الكثري من املجالت ومن بينها  ا�صتطعنا اأن نرى بقية ال�صورة. فالتقدم العلمي رغم 
الرعاية ال�صحية فاإنه اأوجد اأمناطا جديدة للحياة واأ�صاليب قد تبدو غريبة يف املعي�صة يف عاملنا 
العربي. فالجتاه نحو التح�رص والت�صنيع والتغريات التكنولوجية غري ال�صكل التقليدي لالأ�رصة على 
�صبيل املثال وتفككت الروابط الأ�رصية وبعد اأن كنا جند ثالثة واأربعة اأجيال يف املنزل الواحد اأ�صبح 
الجتاه نحو الأ�رصة ال�صغرية هو الجتاه ال�صائد يف املجتمعات مما اأوجد م�صكلة امل�صنني التي بداأنا 

نعانيها.
اأما الآن فاإننا  اأبنائهم واأحفادهم يف منازلهم  فامل�صنون كانوا يجدون الرعاية والعناية من 
اأ�صبحنا ن�صمع كثريا من الأبناء ينادون ببناء دور امل�صنني  لرعاية اآبائهم يف ظل الجتاه ال�صائد 
نحو �لأ�رشة �ل�صغرية حيث �ألغى �لتح�رش �لعائلة �لكبرية، وتف�صخت �لعائالت و�صاعت �أمناط جديدة 

من التعامل داخل الأ�رصة الكبرية.
وكما اأثر التقدم العلمي يف الكثري من املجالت فقد اأثر يف البنية القت�صادية والتي اأ�صبحت 
الع�صب الأ�صا�صي يف احلياة، فالكثري من الأبناء يتخلون عن اآبائهم واأمهاتهم لدور رعاية امل�صنني 
هربا من التكلفة القت�صادية لرعاية امل�صنني والتي اأ�صبحت يف ع�رص العوملة عبئا على البن الذي 

اأ�صبح مطالبا من اأبنائه بالكثري من ترف ع�رص ال�صتهالك.
�صهدت القيم الرتبوية هي الأخرى الكثري من التغيريات خالل اللهث وراء املادة والتي اأ�صبحت 
الكبري واحرتام  اأجدادنا من توقري  التي تربى عليها  الأكرب لدى اجلميع. فالعادات والتقاليد  الهم 
ال�صغري وحماولة احل�صول على اخلربة والتعلم من هوؤلء الكبار اأ�صبحت �صيئا من املا�صي الذي 
يحن اإليه اجلميع. امل�صنون عبء على بع�س الأفراد الذين اأ�صكنت فيهم دوامة احلياة الع�رصية روح 

العرتاف ولكنه اأي�صا خمزون خربة ل يحق للمجتمع اأن يتخلى عنها مبجرد الإحالة على املعا�س.
من روح �رصيعتنا ال�صمحاء ووفق العادات والتقاليد وم�صتنريين ملا ابتكرته املجتمعات الأخرى 
من حلول ميكن اأن جند دورا جديداً ملا يقارب %15 من املجتمع غادر مواقع القرار والإنتاج ولكنهم 

مل يغادروا قلوبنا. 

التقدم العلمي..
هل يحل مشكلة المسنين؟!
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اأقام مركز ال�صارقة لل�صعر ال�صعبي اأم�صية �صعرية بعنوان " من رواد ال�صعر ال�صعبي 
" ح�رصها �صعادة عبداهلل العوي�س رئي�س دائرة الثقافة والإعالم بال�صارقة، وال�صاعر 
ال�صعبي  ال�صعر  ال�صعبي و�صارك فيها رواد من  لل�صعر  ال�صارقة  را�صد �رصار مدير مركز 

الإماراتي.

عفاف النصوص
 عفاف الن�صو�س غاية ي�صعى لإدراكها 
اتهامه  يتقبل  من  هناك  فلي�س  مبدع،  كل 
من  غريه  نتاج  وانتهاب  الخذ  او  بال�صطو 
الإغارة  اأن  احلريري  يرى  حيث  املبدعني. 
الأدبية تهمة �صنيعة يرتفع عن مثيلها اأدب 
الرتا�صق  هذا  ي�صوق  حيث  الأ�صيل  العرب 

الر�صيق بني الوايل وال�ّصيِخ:
وقِد  عيِبَك؟  مْن  اأفح�س  عيب  "وهْل 
اّدعيَت �ِصْحري وا�صَتْلَحقَتُه، وانتَحْلَت �ِصْعري 
ال�ّصعراء  عنَد  ال�ّصعِر  وا�صرِتاُق  قَتُه؟  وا�صرَتَ
ْفراء،  وال�صّ الَبْي�صاء  �رِصَقِة  مْن  اأفَظُع 
وَغرَيُتُهْم على بنات الأفكار كغرَيِتِهْم على 

الَبناِت الأبكاِر.
ثم ي�صاأل الوايل:

وهْل حنَي �رَصَق �صَلَخ اأم م�صَخ. اأم ن�َصَخ؟
فيجيب ال�سيخ:

العَرِب  ديواَن  ال�ّصْعَر  جعَل  والذي 
برَتَ  اأن  �صوى  اأْحَدَث  ما  الأَدِب،  وَتْرُجماَن 

ِحِه. �صْمَل �رْصِحِه واأغاَر على ُثُلَثْي �رَصْ

أزمة المصطلحات
يجد  الفكرية  امللكية  معاجلة  لدى 
من  كبري  عدد  اأمام  نف�صه  الباحث 
امللكية  حالت  ت�رصح  التي  امل�صطلحات 
الفكرية، حيث ن�صاأ اجتاه ي�صتثقل م�صطلح 
مبفهوم  ا�صتبداله  وي�صتح�صن  ال�رصقة 
جوهرية  فكرية  على  القائم  "التنا�س" 
تتاأثر  التي  الن�صو�س  ف�صيف�صائية  موؤداها 
التي  الأدبية  النظريات  ببع�صها، وهي من 
ت�رصبت من الأدب الفرن�صي �صاع ا�صتخدامها 

يف معاجلة ن�صو�س الرواية ولي�س ال�صعر.
الأقدمون م�صطلحات كثرية  اتخذ  وقد 
كانت  التي  الدبية  ال�رصقات  الى  لالإ�صارة 
من  الأثري  ابن  ذكر  فقد  ال�صعر،  يف  تقع 
األوان ال�رصقات الن�صخ الذي يعني اأخذ اللفظ 
واملعنى برمته من غري زيادة عليه ماأخوذا 
ذلك من ن�صخ الكتاب، اأما ال�صلخ فيقوم على 
اإبدال اللفاظ يقال له اأي�صا الهتدام ومن 

اأمثلته ال�صائعة:
واقعد  لبغيتها   ترحل  ل  املكارم  دع 

فاإنك اأنت الطاعم الكا�صي
فتحال اإلى:

واجل�س  ملطلبها  تظعن  ل  املاآثر  ذر 
فاإنك اأنت الآكل الالب�س

ال�رصقات  اأنواع  من  كنوع  امل�صخ  اأما  
وم�صخه  دونه  ما  اإلى  املعنى  اإحالة  فهو 

م�صخا.

امل�صطلحات  من  األوان  وا�صتهرت 
والأخذ  والت�صمني  والنقل  الإغارة  ومنها 
وامل�صالتة  وال�صتعارة  والجتزاء 
ال�صاعرين  وتنازع  وال�صتلحاق  والنتحال 
واملعاين العقم والأبكار، املواردة واملرافدة 
و�ل�صطر�ف و�للتقاط و�لتلفيق وغري ذلك 

من م�صطلحات لي�س لها اآخر.

فتوى أزهرية
ب�صن  نادى  بع�صهم  اأن  الطريف  من 
لتجاوزات  ال�صجن  حد  اإلى  ت�صل  عقوبات 
ال�صياق �صدرت  الفكرية،  ويف هذا  امللكية 
القتبا�س  باأن  اللجنة  تفيد  اأزهرية  فتوى 
مرجع  اأو  جملة  اأو  كتاب  من  اأنواعه  بكل 
�أن  ب�رشط  فيه،  �صيء  ول  �رشعًا،  جائز 
الكتابة  عند  و�صاحبه  م�صدره  اإلى  ين�صب 
اأما  اإلى م�صدره الأ�صلي.  والت�صجيل، ورده 
عند  جملة  اأو  م�صدر  اأو  كتاب  من  النقل 
الكاتب، وما نقله  التاأليف ون�صبة ما كتبه 
اأمر حرمه ال�رصع  اإلى نف�صه فهذا  عن غريه 

والقانون، وهو نوع من ال�رصقة. 

التحذير المجلجل
الأمر ما كان يخ�صاه  واقع  اإن هذا يف 
املفكرين  طليعة  يف  كان  الذي  امل�صعودي 
اعتبار  اأميا  الأدبية  لل�رصقة  و�صعوا  الذين 
و قد �صاءه �رصقة الآخرين جلهود غريهم.. 

الذهب  "مروج  القيم  كتابه  يقدم  اأن  فاآثر 
من  كل  قلب  له  ينفطر  جملجل،  "بتحذير 
الفكرية  مكنوناته  انتهاب  نف�صه  له  ت�صول 
املو�صوعة  اأوردته  كما  الن�س  ونورد 

الإ�صالمية"
)من حرف �صيئًا من معناه، اأو اأزال ركنًا 
من مبناه، اأو طم�س وا�صحًة من معاملِه، اأو 
اأو بدله،  اأو غرّيه  ّلب�س �صاهدًة من تراجمه، 
اأو اأنتخبه اأو اخت�رصه، اأو ن�صبه اإلى غرينا، 
غ�صب  من  فوافاه  �صوانا،  اإلى  اأ�صافه  اأو 
ما  بالياه،  وفوادح  نقمته  و�رصعة  اهلل، 
وجعله  فكره،  له  ويحار  �صربه،  عن  يعجز 
واآية  للمعتربين،  وعربة  للعاملني،  مثلًة 
وحال  اأعطاه،  ما  اهلل  و�صلبه  للمتو�ّصمني، 
بينه وبني ما اأنعم به عليه من قّوة ونعمة 
مبدع ال�صموات والأر�س، من اأي امللل كان 
والآراء، اإنه على كل �صيء قدير، وقد جعلت 

هذا التخويف يف اأول كتابي هذا واآخره".
امل�صعودي  ديباجة  �صتبقى  وختاما، 
امتدت  من  ولكل  ال�رصقة  �صد  تنبيه  اأقوى 
هذه  اأن  اإل  غريهم.  نتاج  وطالت  اأياديهم 
ال�صيحة وحدها ل تكفي، اإذ يتوجب البقاء 
ومن  متيقظة،  امللكية  ق�صايا  جذوة  على 
بالفعلة  الت�صهري  يح�صن  امل�صلحة  اأجل 

اإعالء لقيم الإبداع املتجدد.
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حواس محمود 

نهم الشائعات
بكل  تتغذى  م�صعورة  نهمة  وال�صائعة 
مذهلة  ب�صورة  وتنت�رص  حولها،  جتده  ما 
املواطنني  من  الكثري  وي�صدقها  ومرعبة 
اخلربة  وذوي  والعقالء  الأذكياء  با�صتثناء 
كبرية  ا�صتفهام  عالمات  ي�صعون  الذين 
م�صتندة  غري  باعتبارها  �صائعة  كل  اأم��ام 
على اأية وثائق اأو اأ�صانيد منطقية وعقالنية. 
ويذكر القراآن الكرمي ال�صائعة من خالل 
قوله تعالى جل وعال: "يا اأيها الذين اآمنوا 
ت�صيبوا  اأن  فتبينوا  بنباأ  فا�صق  جاءكم  اإن 
فعلتم  ما  على  فت�صبحوا  بجهالة  قوما 
نادمني " والنباأ هنا مبعنى احلديث امللفق 
العاري عن ال�صحة وهو التعريف املتداول 
ال�صائعة يف كل ع�رص، فالروايات  لظاهرة 
النا�س  ويتناقلها  عافيتها  يف  امل�صكوك 
دائرة  يف  تدخل  �صحتها  من  التاأكد  دون 
انها  الآف��ة  هذه  من  والأخطر  ال�صائعات، 

تاأخذ يف الت�صخم والت�صعب بفعل اإ�صافات 
املتداولني  اأف��واه  من  عليها  تطراأ  جديدة 
اأنف�صهم فال يعرف لل�صائعة يف هذه احلالة 
م�صدر بعينه لكثة من يوؤلف – ويف�صل -  
ويقع الأبرياء عادة �صحايا لتلك الظاهرة 
كما اأ�صلفنا مما �صبق ورمبا ل ي�صيبهم الأذى 
ال�صائعة  اأن ت�رصي  اإل يف وقت متاأخر بعد 
اله�صيم،  يف  النار  ت�رصي  كما  النا�س  بني 
رغم اأن من �صلوكيات الأخالق احلميدة اأن 
بع�صا  بع�صهم  عيوب  على  النا�س  يت�صرت 
العيوب  مرتبة  اإل��ى  ال�صائعات  و�صلت  اإن 
وف�صحهم،  باأ�صحابها  الت�صهري  ولي�س 
تف�صي  على  ت�صاعد  جوهرية  عوامل  وثمة 
اأهمها  النا�س  بني  البغي�صة  الظاهرة  تلك 
اإلى ت�صديقها وترديدها  ميل �رصائح منهم 

ات�صالية  يف جمال�صهم ونقلها عرب و�صائل 
متعددة، كما اأن تف�صيها يعود اإلى غمو�صها 
اأي عدم و�صوح تفا�صيلها واأحداثها بدقة، 
وتعالج �صلبيات الظاهرة باإمكانية حتليلها 
لحتوائها  ومكامنها  م�صادرها  ومعرفة 
حرية  واإعطاء  املنا�صبة  بال�رصعة  وك�صفها 
التعبري امل�رصوعة للنا�س حتى ل مييلوا اإلى 
هم�س �رصعان ما يتحول اإلى اأكذوبة تدور 
ال�صائعة يف فلكها، وميكن معاجلة ال�صائعة 

على  التلفيق  من   اخلالية  الأخبار  بتداول 
�صببه  يعود  الظاهرة  انت�صار  اأن  اعتبار 
الرئي�س اإلى عدم توافر الأخبار املجردة من 
احتواء  فاإن  ثم  ومن  والغمو�س،  ال�صكوك 
مالب�صاتها  �رصيان  عن  يتحقق  ال�صائعة 
ما  لدح�س  لها  ي��روج  ملن  احلجة  بطلب 
الأمر  حقيقة  يف  هي  اأق��وال  من  به  يتلفظ 

عارية عن ال�صحة. 
انت�صار  على  امل�صاعدة  العوامل  ومن 

يــعــود 
ـــــــــــل  ـــــــــــس اأ�

اللغة  اإلــى   )Rumor(كلمة
مبهم  "�سجيج  تعني  التي  اللتينية 

اأو خرب دون تعيني موثوق،  غام�س ي�رشي، 
العامل،  يف  اإعلم  و�سيلة  اأقدم  هي  وال�سائعة 

ويبدو اأن لها م�ستقبل باهرا، حتى يف املجتمعات 
التي هي ظاهريا الأكرث تقدما والأكرث عقلنية اإذ 
االنرتنت  واأبرزها �سبكة  االت�سال اجلديدة  اأن قنوات 
وو�سائل الإعلم الكثيفة وفرت لها اليوم �سبل و�رشعة 
اأن هنالك موا�سيع منطية  اإذ  انت�سار غري م�سبوقة، 
جرائم  الغذائي،  الت�سمم  مثل  منتظم  ب�سكل  تعاد 

والعنف  ـــواع،  االأن كل  من  مــوؤامــرات   اجلن�س، 
احل�رشي، واملخاوف  التقنية ... الخ

الشائعة عبارة 
عن عملية لنشر 

المعلومات سواء 
صادقة أم كاذبة  

هل  
كنت

 تعلم
؟؟؟
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خا�صة  داخلية  القرارات  هذه  اأكانت  �صواء  كثرية  قرارات  نتخذ  يومي  وب�صكل  نحن 
برغباتنا وحاجاتنا ب�صتى اأنواعها و�صنوفها، اأو تلك القرارات املعلنة املرتبطة بعالقاتنا 

مع الآخرين ومع الأنظمة اليومية املتعلقة بالعمل وغريه.
وطاملا اأننا اأمام هذا الكم من القرارات اليومية فكان الأحرى اأن نتعلم كيفية اتخاذ 
القرارت املنا�صبة، وهو منهج تعليمي كان من الواجب على وزارة الرتبية والتعليم اأن جتعله 
عاطفية  تكون  قراراتنا  اأغلب  فاإن  ذلك  نتعلم  مل  ولأننا  التعليمية،  مناهجها  يف  اأ�صا�صيا 

ومت�رصعة واأ�صرية لو�صعنا الداخلي الذي يغلف القرار ويظهره بال�صورة العقالنية الكاذبة.
اإن تربير قرارتنا اأحيانا ويف ظل توفر الكم الهائل من املعلومات والبيانات لي�س كافيا 
جلعل هذا القرار منطقيا، فالعاطفة اأكث تاأثريا مما نظن فهي تتخفى ب�صهولة بني ثنايا 
القرار ولو بحرف واحد وتكون كافية لتمكني فجور النف�س وت�صلطها واأنانيتها، وقد تنطوي 

علينا وعلى الآخرين.
التي  املربرات  ع�رصات  معها  وذكرت  للطالق  طلبها  ق�صة  الأخوات  اإحدى  يل  ذكرت 
اإنها  بل  له،  للعودة  ي�صدها احلنني  الذي طاملا  النف�صال عن زوجها  بقرار  جعلتها تفوز 
و�صلت لدرجة من الأمل الذي يجعلها غري واعية لت�رصفاتها اأحيانا، وتقول اإّن كم املربرات 
لديها لالنف�صال كافية لت�صليل 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 لالآخرين مبا 
ل يدع جمال لل�صك باأن قرارتنا �صليمة و�صحيحة ويوافقنا الآخرين عليها، ولكننا يف قرارة 
اأنف�صنا نعاتب اأنف�صنا وقد نرتاجع اأحيانا وقد نحول الأمر ل�صخ�س اآخر ليتخذ القرار بدل منا 

اأو نتحفظ عليه رغم توفر كل املربرات واملعطيات ل�صحة القرار!
ويذكر عن اأحد الق�صاة اأن امراأة جاءته ت�صتكي ق�صوة وظلم زوجها وهي تبكي بكاء جعل 
كل من حولها يتعاطفون معها حتى �صديقه املقرب منه، فقال للقا�صي: احكم لها األ يكفيك 
ما قالت وهذا الأمل الذي يعت�رصها.؟.التفت اإليه القا�صي وقال له: لقد تعلمنا من ر�صول اهلل 
�صلى اهلل عليه و�صلم اأنه: اإذا جاءك اخل�صم وقد فقئت عينه فال حتكم له، فلعل خ�صمه فقئت 

عيناه.
ويبقى اأن القرار يف معاجلة م�صكالت املادة �صهٌل  نوعا ما، اإل اأنه يف جمال التعامل مع 

الذات والب�رص لي�س كذلك.

twitter@Ahmedalhamadi1

أحمد سليمان الحمادي

الشباب

قرار داخلي!

أنواع الشائعات
 ي�صنف الأ�صتاذ عبد الرحيم بن حممد 
" ال�صاعة واآثارها يف  املغذوي يف كتابه 
ال�صائعات   2010 " ال�صادر عام  املجتمع 
لبع�س  ذكر  يلي  وفيما  اأ�صناف  �صبعة  اإلى 

من ت�صنيفات ال�صائعات واأنواعها: 
ت�صنيف ال�صائعات ح�صب مو�صوعاتها: 
تبعا  ال�صائعات  اأن��واع  بيان  بذلك  ويق�صد 
به،  وتهتم  اليد  تتطرق  ال��ذي  للمو�صوع 
مو�صوعات  تقييم  وميكن  عليه،  وتركز 

ال�صائعات اإلى ما يلي: 

االجتماعية  الــشــائــعــات   -
تركز  ال��ت��ي  ال�صائعات  بها  وامل��ق�����ص��ود 
وما  الجتماعية  وامل�صائل  الأم���ور  على 
من  النوع  وهذا  فيه،  ويوؤثر  املجتمع  يهم 
الأح��ق��اد  ي��ورث  لأن��ه   ، خطري  ال�صائعات 
اأف��راد  بني  والبغ�صاء  الكره  الجتماعية، 
من  ذلك  عن  ينتج  وما   ، الواحد  املجتمع 

اختالف وع�صبيات واأفكار ممقوتة. 

-    الشائعات السياسية 
باجلوانب  تهتم  ال��ت��ي  ال�صائعات  وه��ي 
من  دول��ة  ل�صيا�صة  واخلارجية  الداخلية 
الدول اأو �صخ�صية من ال�صخ�صيات املوؤثرة 

يف جمريات ال�صيا�صة. 

االقتصادية:  الشائعات   -
بالأمور  ال�صائعات  من  النوع  هذا  ويتعلق 
على  ال�صائعات  تلك  وتركز  القت�صادية، 
للم�صتهلك،  والذوقية  النف�صية  الناحية 
وك��ذا ناحية اخل��وف على روؤو���س الم��وال 
والتجارة، وتزيد قوة تلك ال�صائعات حالت 

اخلوف واحلروب والتوتر بني الدول. 

العسكرية:  الــشــائــعــات   -
بالق�صايا  ال�صائعات  من  النوع  هذا  ويهتم 
اأو  باجليو�س  يتعلق  ما  �صواء  الع�صكرية 
الع�صكرية  والتقنيات  احلربية  امل��ع��دات 
وت�صاعد  تزيد  التي  والظروف  املتخ�ص�صة، 
ال�صائعات  من  النوعية  تلك  انت�صار  على 
ه��ي ظ���روف احل���روب ب��ني ال���دول ، وقد 
اهتمت الدول بتلك ال�صائعات وتعرفت على 
خماطرها واآثارها الفادحة فاأن�صاأت جلانا 
عليها  وال��رد  بال�صائعات  تهتم  لل�صائعة 

بالو�صائل املنا�صبة. 

 الشائعة نهمة 
مسعورة تتغذى بكل 

ما تجده حولها

يبدو  التي  الظروف  من  جمموعة  ال�صائعة 
�رصيحة  ل�صعور  الظهور  كحب  وجيهة  اأنها 
يف  جمهولة  اأو  مهم�صة  اأن��ه��ا  الب�رص  م��ن 
الأكذوبة   – ترديد  اإل��ى  فتعمد  جمتمعها 
لإ�صباع  النا�س  ال�صائعة بني  – اأي  امللفقة 
اإليها  النتباه  وجذب  الظهور  يف  رغبتها 
اأكذوبتها  اإل��ى  ال�صمع  ي�صيخ  من  واإ�صعار 
وخفاياها  الأم���ور  ببواطن  عاملة  اأن��ه��ا 
وهي ل تعلم منها �صيئا، وما يدفع النا�س 
اأحيانا لرتديد ال�صائعة واإ�صافة ما يرغبون 
اإلى  ميلهم   – رتو�س   – من  اإليها  اإ�صافته 
يف  مل�صاركتهم  الب�رص  م��ن  اأع���داد  ج��ذب 
اأي  ع��داوات��ه��م،  اأو  مبخاوفهم  الإح�صا�س 

البع�س  عواطف  ا�صتمالة  يحاولون  انهم 
لتاأييد اأحا�صي�صهم وت�صديقها، كما �صيندفع 
الت�صلية  يف  حبا  ال�صائعة  يد  لرتك  البع�س 
واإزجاء الوقت دون النتباه اإلى اأنها اأكذوبة 
الظاهرة  ه��ذه  تنت�رص  وق��د  جوهرها،  يف 
ل�صعور من يروجها باأنها �صوف تبعده عن 
حرمانه  من  وتنت�صله  و�لإحباط  �ملخاوف 

من اأ�صياء معينة يفتقدها يف حياته. 
لإحلاق  معاد  �صخ�س  على  ي�صنها  وقد 
الأذى والإ�صاءة  ل�صمعته الطيبة بني اخللق. 
الأزم��ات  اأزمنة  يف  تظهر  وال�صائعات 
وب�صكل منهجي، والهيئات التي تعمل عادة 
تعد  مل  هي  اإن  املعلومات،  ت�صديق  على 
امللح  الطلب  على  لالإجابة  م�صتعدة  حينئذ 
وال�صمعة،  الثقة  تفقد  فاإنها  للمعلومات 
مرتبطة  اجلوهر  حيث  من  هي  فال�صائعة 
هنا  ومن  للمجتمع،  الفو�صوية  بالأو�صاع 
الدهماء،  جهل  مع  التقليدي  ت�صافرها 
الفنت  لأزمة  خميفا  �صدى  ت�صكل  اأنها  كما 
و�صيحات  العرفية  ولالأحكام  امل�صتمرة 

الهجوم التي تر�صع �صفحات التاريخ. 

-   الشائعات العلمية: 
ال�صائعات يعنى بامل�صائل  النوع من  وهذا 
املتنوعة  الثقافية  ب��الأم��ور  املتعلقة 
العلمية  والب���ت���ك���ارات  والك��ت�����ص��اف��ات 

املختلفة. 

خصائص الشائعات
ال�سائعات  خ�سائ�س  اإجمال  ميكن 

فيما يلي: 
عملية  عن  عبارة  ال�صائعة  كون   - 1

لن�رص املعلومات �صواء �صادقة اأم كاذبة. 
اأو  �صيء  على  ال�صائعة  احتواء   - 2

جزء من احلقيقة. 
ال�صائعات  بع�س  تت�صمن  ق��د   - 3
يف  والكذب  ال�صدق  من  نوعا  املق�صودة 

نف�س الوقت. 
يف  غالبا-   – ال�صائعة  تن�صط   - 4
بع�س  تعاين  التي  الب�رصية  املجتمعات 
الظروف ال�صيا�صية والجتماعية اأو الفكرية 

والإعالمية. 
بالغمو�س  ال�صائعات  تو�صح   - 5

والأهمية. 
التكرار  على  ال�صائعات  اعتماد   - 6

والإعادة من اأجل اإقناع النا�س. 
لالنت�صار  ال�����ص��ائ��ع��ة  ق��اب��ل��ي��ة   - 7

والذيوع بطرق وو�صائل واأ�صاليب عدة. 

الشائعات  مكافحة  سبل 
ومقاومتها 

احلماية  وطرق  �سبل  اإجمال  ميكن 
والوقاية واملكافحة لل�سائعات با يلي: 
يتوجه  الذي   : املبا�رش  الطريق   - 1
ذل��ك:  وم��ث��ال  وا�صطة  ب��دون  النا�س  اإل��ى 
امل�صجد واملنزل واملدر�صة وو�صائل الإعالم 

وغريها. 
الطريق غري املبا�رش: وهو الذي   - 2
يتوجه اإلى النا�س عن طريق و�صائط اأخرى 
وموؤ�ص�صات  الأمنية  الأجهزة  ذلك  ومثال 
الدينية  التوعية  اأي�صا  وهنالك  ال��دول��ة، 

وغريها من اأنواع التوعية يف املجتمع. 
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شغف المسرح والتلفزيون
 " وم�رصحية  بالنا�س  عرفني  امل�رصح 
اجلالد" التي كتبها امل�رصحي العراقي اأحمد 
يف  كثرية  جوائز  من  نالته  وما  املاجد، 
قبل عامني  ال�صباب  دبي مل�رصح  مهرجان 
ال�صحافة  يف  الطيب  النت�صار  يل  حققت 
الفني  ال�صعيد  على  وخ�صو�صًا  والإعالم، 
والإن�صاين، واإداراتي يف قناة دبي قدمت يل 
الدعم والعون لأكون خمرجًا يف امل�صتقبل 
وا�صكرهم  عاليًا  اأقدره  اأمر  وهو  القريب، 
خو�س  يف  التمهل  اأثرت  ولكني  عليه، 
اأدواتي  اأمتلك  باأن  اأرغب  فاأنا  التجربة، 
يف  عملت  فقد  اأكرب،  ب�صكل  الإخراجية 
�صوت الدراما ومنها انتقلت اإلى التلفزيون، 
كمنفذ برامج على الهواء مبا�رصة، واخرتت 
كوادره  عرفت  التلفزيوين،  العمل  تقنيات 
على  اطلعت  كما  معها،  التعامل  وكيفية 
يف  والفنية  الإخراجية  التجارب  خمتلف 

امل�رصح والتلفزيون ب�صكل عام. 

أصابع الياسمين
"اأ�صابع  امل�رصحي  عر�صه  وعن 
العراقي  امل�رصحي  للموؤلف  اليا�صمني" 
اأحمد املاجد والذي قدمه يف مهرجان دبي 
ال�صباب يف دورته املا�صية حتدث  مل�رصح 
اليا�صمني  اأ�صابع  قائاًل:  جمعة  مرت�صى 
تتناول مو�صوعًا اإن�صانيًا يدور حول حياة 

اإلى  الأول  الإعجاب  ينقلب  حيث  زوجني، 
ال�صورة  اأن  الزوجة  تكت�صف  عندما  �رصاع 
لي�صت  الزواج  قبل  الرجل  بها  تظاهر  التي 
التحولت  فتبداأ  احلقيقية،  �صورته  هي 
العمل  هذا  عرب  حاولت  حيث  والعقبات، 
اإيجاد طريقة للمعاجلة الدرامية من خالل 
�صلتها بالواقع العربي املعا�س، م�صرياً اإلى 
كل  امل�رصحي  ال�صباب  ا�صتثمار  �رصورة 
الفر�س املتاحة لتقدمي الأعمال امل�رصحية 
النواة  ت�صكل  والتي  والفاعلة  الطموحة 

الأولى لع�صق امل�رصح..

  رسم حديث
امل�رصحية  عنوان  هو  حديث"  "ر�صم 
الأولى التي قدمها مرت�صى جمعة للم�رصح 
امل�رصحية  قائاًل:  عنها  حتدث  ال�صبابي، 
دبي  مهرجان  يف  طيبًا  قبوًل  وجدت 
ذلك   بعد  لها  اأتاح  مما  ال�صباب  مل�رصح 
الأردين  امل�رصح  مهرجان  يف  امل�صاركة 
اأ�صعرين بالفخر بو�صول عملي الأول  وذلك 
املهرجان  هذا  يف  الإمارات  متثيل  اإلى 
 " اجلالد   " قدمت  ذلك  بعد  املهم،  العربي 
بعد  طيب  اإعالمي  باهتمام  حظيت  التي 
ح�صولها على اجلوائز، ثم قدمت م�رصحية 
"اأ�صابع اليا�صمني"، واأعمل الآن مع املوؤلف 
العراقي اأحمد املاجد لتقدمي عمل م�رصحي 
دبي  مهرجان  من  القادمة  الدورة  يف 
يتطور  الذي  املهرجان  ال�صباب،  مل�رصح 
ال�صبابية  الوجوه  من  العديد  ويقدم  كثرياً 
والتقنيات  والإخراج  التمثيل  �صعيد  على 

امل�رصحية واجلمالية.

قاسم سعودي 

على شباب المسرح اسثمار الفرص اإلبداعية

مرتضى جمعة
عاشق المسرح الشبابي

ــرشحــي الــ�ــســاب  ــ� املـــخـــرج امل
مرت�سى جمعة من الطاقات ال�سبابية 
العمل  يف  ــرة  ــاب واملــث الــطــمــوحــة 
امل�رشحي والتلفزيوين، ميتلك ر�سيداً 
التي  ال�سبابية  طيبًا من امل�رشحيات 
مل�رشح  ــي  دب مــهــرجــان  يف  قدمها 
منها  املتنوعة،  دوراتــه  يف  ال�سباب 
اجلــلد،  حــديــث،  "ر�سم  م�رشحيات 
واأ�سابع اليا�سمني" ونالت م�رشحيته 
منها  جــوائــز  �سبع  على  "اجللد" 
عر�س  واأفــ�ــســل  االخـــراج  جائزتي 
م�رشحي متكامل، فنان �ساب وملتزم، 
ويتعلم  ــادق،  ــس و� وعــفــوي  ب�سيط 
ب�رشعة وي�سمع كل الآراء التي ت�ساهم 
يف تطور جتربته ال�سبابية ب�سكل عام 
وخ�سو�سًا يف العمل امل�رشحي، يعمل 
دبي  موؤ�س�سة  يف  جمعة  مرت�سى 
الطموحات  من  العديد  وله  للإعلم 
والتلفزيون  امل�رشح  يف  امل�ستقبيلة 

واحلياة. 

المسرح
عرفني بالناس

"رسم حديث"
هو عنوان المسرحية

أالولى لي
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في

 هذا العنوان اللفت يجرنا اإلى �سوؤال مركزي يتعلق باهية الثقافة العربية، وباالإجابة 
عن هذا ال�سوؤال ميكننا الولوج اإلى العنوان بالذات، ولهذا اأقول اإن الثقافة العربية �سادرة 
عن ُبعد واحد، ثم ُبعدين، ثم اأبعاد متعددة، وال�سوؤال امللح االآن هو: كيف ميكن لهذه الثقافة اأن 

تكون ذات ُبعد واحد، ثم تنعطف اإلى ثنائية ُبعدية، فيما تنطوي على تعددية؟

الشارقة عاصمة الثقافة االسالمية . . .  

هــل ثقافتنــا واحــدة؟ 	

العربي  امُلعطى  �صائد  من  اأوًل  ننطلق 
فهذا  واحد،  ُبعد  حّمال  باعتباره  الثقايف 
ال�صائد اليوم مركزه الوحي، وحامله الأكرب 
اأن  تاريخيًا  فاملعروف  الإ�صالمي،  الدين 
كامل  عن  ليجيب  جاء  الإ�صالمي  الدين 
وليقدم  واملاورائية،  الوجودية  الأ�صئلة 
الإميان  مداه  وجاهزاً  ناجزاً  منوذجًا 
املو�صولة  والطماأنينة  بالغيب،  اليقيني 
واعتبار  الغيب،   مبقت�صيات  بالت�صليم 
بعدها،  ملا  اإ�صارة  عتبة  الدنيا  احلياة  اأن 
يف  يكمن  وال�صوّية  احلكمة  ميزان  واأن 
بر�صالت  املو�صول  الإمياين  الت�صليم  هذا 
ال�صماء ال�صابقة، وهنا ن�صتطيع اأن ن�صتوعب 
م�صدره  نبع  بو�صفها  الُبعدية  الواحدية 
كامل  ذلك  اآية  يوؤول.  واإليه  احلنيف  الدين 
الراأي  قواعد  �صبط  الذي  التدويني  الرتاث 
نف تلك  والكالم والتف�صري، بل وجْدول و�صّ
وتبيني"  "بيان  من  اأُ�ص�س  على  القواعد 
لكنها  وخالفات،  اجتهادات  من  تخلو  ل 
اجتهادات يف ال�صكل ل امل�صمون، وال�صاهد 
بالكتاب  تّت�صل  احلنيف  الدين  قرينة  اأن 
هدي  كتاب  جاء  والذي  فيه  ريب  ل  الذي 
تلك  تتوا�صل  البقرة  �صورة  ويف  للمتقني، 
ثم  بالغيب،  لالإميان  مبجاورة  القرينة 
متوالية  �صمن  والإنفاق،  ال�صالة  اإقامة 
كان  ملا  الأبدية  الأزلية  ال�صريورة  توؤكد 

وما �صيكون .
الثقافية  بالواحدية  ق�صدته  ما  هذا 
لها، فيما  العربية حّمالة  اللغة  التي كانت 
الإ�صالمية، وفا�صت  ال�رصيعة  توا�صجت مع 
عليها  �صناأتي  �صاملة  اإن�صانية  بتفاعلية 
تعددية  عن  احلديث  معر�س  يف  ونحن 
الثقافة العربية، اآية ذلك اأن الثقافة العربية 
من  اأو  تاريخي  منظور  من  �صواء  ثنائية، 
الإ�صالم  على  عطفًا  لحقًا  تبلور  منظور 
التاريخية  الناحية  فمن  الوا�صع،  وتعليمه 
من  البيانية  وثقافتهم  العرب  لغة  جاءت 
ظهور  على  ال�صابق  اجلاهلي  الأول  اأ�صلها 
الإ�صالم، وكان هذا الأ�صل ُمفارقًا لالإ�صالم 
فقد  واملاورائية،  الوجودية  الناحيتني  من 
 " اأبيقوريًا   " كائنًا  اجلاهلي  العربي  كان 
اللحظة ويتداعى  الفل�صفي، يعي�س  باملعنى 
معها .. متمرداً.. ولكن  كان اأي�صًا " رواقيًا 
الغيب من  باأمر  للغيب نظرة قائم  " ناظراً 
بها  يتعّبد  واأوثان  ي�صنعها  اأ�صنام  خالل 

يتخّل�س  ثم  ُزلفى،  اهلل  اإلى  بها  ويتقّرب 
النبل  يقرن  اجلاهلي  وكان  �صاء،  اإن  منها 
التنايف  ل  بال�صجاعة  واملوت  بالفرو�صية، 
يف العدم، ولهذا ميدح خ�صمه العنيد ويقول 

عنه :
حا�سيته املوت حتى ا�ستّف اآخره   

 فما ا�ستكان ملا القى ال جزعا

معيار  القوة  واأن  مثلبة  ال�صعف  اأن  ويرى 
احلق ويقول:

اأال ال يجهلن اأحد علينا     
 فنجهل فوق جهل اجلاهلينا

من  امُلتفّلته  الوجودية  ال�صفة  وكانت 
يف  عليا  قيمة  وال�صوابط  التكاليف  عقال 
احلرية  جمرات  يف  والتقّلب  ال�صعر  �صناعة 
واملتع اجل�صدية ال�صافية مما ميكن ا�صتقراء 
اأبعاده يف منظومة ال�صعر العربي اجلاهلي، 
واإن  ذاتها  احلالة مل تكن وحيدة  لكن هذه 
�صادت، فقد عرف العرب الديانات ال�صماوية 
منهم  وكان   " والن�رصانية  اليهودية   "
�صلة  لديهم  وكانت  وُمتحّنفون،  اأحناف 
واملو�صوية  الإبراهيمية  بالديانات  راكزة 
والعي�صوية. غري اأن هوؤلء كانوا ا�صتثناًء يف 
والنزعة  الفرو�صية  لثقافة  العامة  القاعدة 
الدهرية، ولهذا نعترب هذا املنحى وجهًا من 
التاريخية.  الثقافية  العربية  العملة  وجهي 
اأما الوجه الآخر فقد جاء به الإ�صالم، وكان 
اجلاهلية  عرب  يت�صّدى  اأن  الطبيعي  من 
م�صجعهم  �صيق�س  الذي  اجلديد  للوافد 
الوجودية  احلرية   " دائرة  من  ويخرجهم 
"، واأن ت�صتمر امُلغالبة التاريخية احلياتية 
التي اأف�صت اإلى انت�صار الإ�صالم وانت�صاره 
خمتلف  يف  ثم    العرب  جزيرة  يف  اأوًل 

اأرجاء املعمورة.
اقرتنت  والإ�صالم  اجلاهلية  ثنائية 
كل  ويف  هذا،  يومنا  اإلى  العرب  بثقافة 
لالإ�صالم  امُلظّفر  التاريخي  التطور  مراحل 
براأ�صها  تطل  اجلاهلية  الع�صبية  كانت 
الدينية  امل�صحة  ت�صاعيف  من  وتخرج 
ال�صت�صالم،  ترف�س  اأنها  لو  كما  التطهرية 
وهذا ما كان، فالع�صبية التي حتدث عنها 
" اإبن خلدون" يف تاريخه مازالت حا�رصة 
ب�صخاء دونها ما نراه يف غري مكان و�صاهد 

من عوامل العرب القبائلية والطائفية.
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هدى الزين / باريس 

كرمت جائزة اليون�سكو – ال�سارقة للثقافة العربية، الفائزين بجوائز ن�سختها الثانية ع�رشة، وهما: الكاتب والنا�رش 
القدير فاروق مردم بيك من فرن�سا، واملوؤ�س�سة العربية لل�سورة من لبنان.

ومت ت�سليم اجلوائز للفائزين بح�سور ال�سيخة بدور بنت �سلطان القا�سمي، رئي�سة اللجنة املنظمة مل�رشوع ثقافة بل حدود، 
و�سعادة اإرينا بوكوفا، املديرة العامة لـ"اليون�سكو"، و�سعادة حممد مري عبد ال الرئي�سي، �سفري دولة االإمارات لدى فرن�سا، 
و�سعادة عبدال علي م�سبح النعيمي، املندوب الدائم لدولة االإمارات لدى "اليون�سكو"، و�سعادة عبد ال حممد العوي�س، 
رئي�س دائرة الثقافة واالإعلم بال�سارقة، وفران�سي�سكو بندارين، م�ساعد رئي�س منظمة اليون�سكو لقطاع الثقافة، وعدد من 

ال�سخ�سيات الر�سمية.

الجزائري مصطفى الشريف والمركز العربي البريطاني

أهم أالدوات
واأكدت ال�صيخة بدور بنت �صلطان القا�صمي 
خالل  األقتها  التي  الفتتاحية  الكلمة  يف 
تو�صيل  اأدوات  اأهم  من  اللغة  باأن  احلفل 
الثقافة واحل�صارة لالآخرين، ولذلك ل بد اأن 
نهتم بها وبتعلمها واحلفاظ عليها، واأنه ل 
يجب اأن نحكم على الآخرين وعلى ثقافتهم 
يوجد  ل  وال�صواب.لأنه  اخلطاأ  مبعايري 
هناك اخلطاأ اأو ال�صواب يف ثقافة �صعٍب ما. 
اأحكام م�صبقة  اإطالق  اإلى عدم   كما  دعت 
لأننا  فقط  اأخرى  وح�صارات  ثقافات  على 
واأن  َت�صبهنا،  ل  اأو  متثلنا  ل  باأنها  ن�صعر 
يف  زاوية"نحن  من  الآخرين  اإلى  ننظر  ل 
مواجهة الآخر" انطالقًا من مبداأ اأن ثقافتنا 

وح�صارتنا ولغتنا هي الأ�صح.
وقالت ال�صيخة بدور القا�صمي: "اأعتقد اأن كل 
ملجموعة  احلقيقي  اجلوهر  متثل  الثقافات 
من  تنبع  ثقافة  وكل  النا�س،  من  ُمعينة 
وجغرافيتها  املجموعة  هذه  وقلب  روح 
نو�صع  اأن  كب�رص  علينا  ويجب  وتاريخها. 
الأخرى ونتبادل  الثقافات  اآفاقنا ونحرتم 
ال�صيخة  بيننا".واأ�صافت  ما  يف  املعرفة 
بدور: "نحن اليوم اأكث تقاربًا من اأي وقت 
م�صى بف�صل و�صائل التوا�صل الجتماعي، 
لكننا اأكث انق�صامًا على امل�صتوى الثقايف، 
من  هائل  ِلَكمٍّ  حلظة  كل  نتعر�س  حيث 
البع�س  بع�صنا  ثقافات  حول  املعلومات 
الأحيان،  معظم  يف  ال�صياق  خارج  ولكنها 
غري  منطية  مفاهيم  وجود  يف  ي�صاهم  مما 
�صحيحة عن بع�صنا البع�س، واإن ما ن�صهده 
اليوم مقلق ويدعونا اإلى اليقظة والتنبه، اإذا 
كنا فعاًل حري�صني على ثقافتنا واأ�صالتنا 
يف  ال�صتمرار  اإلى  اليوم  مدعوون  فنحن 
التقارب  وحتقيق  البع�س  بع�صنا  م�صاعدة 
من  العامل  وبني  بيننا  الفعلي  والتفاهم 
احرتام  على  حتثنا  مماثلة  فعاليات  خالل 

وتقدير الآخر".

استثمار الثقافة
عن  القا�صمي  بدور  ال�صيخة  وحتدثت 
اأن  موؤكدة  للثقافة  ال�صيا�صي  ال�صتثمار 
اإذا  واأننا  جَتمع،  والثقافة  ُتفرِّق  ال�صيا�صة 
فقط،  �صيا�صي  منظوٍر  من  لالآخر  نظرنا 
اإذا نظرنا  اأما  اأ�صود،  اأو  اأبي�س  فاإننا �صرناه 

اإلى العامل من منظور ثقايف، فاإننا نحتفل 
ونفرح باختالفاتنا، وجنتمع يف اإن�صانيتنا. 
اإلى اأن جائزة اليوني�صكو _ال�صارقة  ولفتت 
للثقافة العربية، متثل مراآة حقيقية جلهود 
من  ودعم  وقيادة  بت�صجيع  ال�صارقة  اإمارة 
بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
حممد القا�صمي ع�صو املجل�س الأعلى حاكم 
ال�صارقة يف ن�رص العلوم واملعارف والفنون 
كل  يف  العربية  ح�صارتنا  بها  تزخر  التي 
هو  ال�صارقة  هدف  اأن  موؤكدة  العامل،  بقاع 
بني  والتفاهم  الحرتام  مفهوم  تكري�س 
الثقافة  منابع  العامل  وم�صاركة  الثقافات 

العربية. 

تفاهم متبادل
بوكوفا،  اإرينا  �صعادة  اأ�صادت  جهتها  من 
الكلمة  يف  ل�"اليون�صكو"،  العامة  املديرة 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بجهود  األقتها،  التي 
القا�صمي، ع�صو  �صلطان بن حممد  الدكتور 
تعزيز  يف  ال�صارقة،  حاكم  الأعلى  املجل�س 
بني  املتبادل  والتفاهم  العاملي  ال�صالم 
ال�صعوب من خالل روؤية �صموه الثقافية التي 
املتبادل  الحرتام  قيم  تر�صيخ  على  تعمل 

والثقة واحلرية يف العامل املعا�رص.
 واأكدت اأن هذه الروؤية تتجّلى بو�صوح اأكرب 
النا�س  بني  التفاعل  زيادة  ب�صبب  اليوم، 
الروؤى  متعددة  هويات  ظل  يف  والثقافات 
جائزة  اإن  بوكوفا:  وقالت  والهتمامات. 
اليون�صكو   – العربية  للثقافة  ال�صارقة 

اأ�صهمت يف دعم املبادرات التي تر�صي ملزيد 
التنوع  وت�صمن  الثقافات،  بني  احلوار  من 
للموؤ�ص�صات  تكرميها  خالل  من  الثقايف 
العربية  الثقافة  اأثرت  التي  وال�صخ�صيات 

باأعمالها املتنوعة.
م�صبح  علي  عبداهلل  �صعادة  تناول  كما 
اإثراء  يف  اجلائزة  دور  كلمته  يف  النعيمي 
"تتزامن  والتنوع احل�صاري، وقال:  التعدد 
اليون�صكو  جلائزة  ع�رصة  الثانية  الدورة 
اختيار  مع  العربية  للثقافة  ال�صارقة   -
الإ�صالمية  للثقافة  ال�صارقة عا�صمة  اإمارة 
احلدثني  تعطي  بذلك  وهي   ،2014 لعام 
وب�صمة  احتفايل  األق  من  ي�صتحقانه  ما 
القناعات  اإحدى  مع  متا�صيًا  �صمولية، 
الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب  العميقة 
�صلطان بن حممد القا�صمي، ع�صو املجل�س 
الثقافة  اأن  وهي  ال�صارقة،  حاكم  الأعلى 
التفكري،  واحد:  فعل  يف  اأفعال  ثالثة 
والأنبل  الأ�صمى  نحو  والتغيري  والتنوير، 
دولة  اأن  موؤكدا   اإن�صانيًا".   تاأثرياً  والأكث 
ريادة  �صاحبة  املتحدة  العربية  الإمارات 
بتوجيه  الإبداع  جمالت  من  العديد  يف 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  رئي�صها،  من  مبا�رص 
خليفة بن زايد اآل نهيان، واخوانه ال�صيوخ 
الإمارات،  حكام  الأعلى  املجل�س  اأع�صاء 
ثقايف  ج�رص  اإقامة  جمال  يف  وخا�صة 
والتعدد  التنوع  واإثراء  والعامل،  العرب  بني 
والقبول  الت�صامح  روح  ون�رص  احل�صاري، 

بالآخر.

جائزة اليونسكو - الشارقة للثقافة العربية 
تتوج الفائزين 

حاكم الشارقة يكرم إحدى الفائزات



الواقعية  كتاب  اأ�صهر  من  غارثيا  يعد 
عام  مئة  عمله  يعد  فيما  العجائبية، 
النوع  لهذا  متثياًل  الأكث  هو  العزلة  من 
لقته  الذي  الكبري  النجاح  وبعد  الأدبي، 
امل�صطلح  هذا  تعميم  مت  فاإنه  الراوية، 
�صبعينات  من  بدًءا  الأدبية  الكتابات  على 
اأ�صدرت   ،2007 القرن املا�صي. ويف عام 
الإ�صبانية  امللكية  الأكادميية  من  كل 
طبعة  الإ�صبانية  اللغة  اأكادمييات  ورابطة 
باعتبارها  الرواية،  من  تذكارية  �صعبية 
الناطقة  العظيمة  الكال�صيكيات  من  جزًءا 
مراجعة  ومت  الع�صور.  كل  يف  بالإ�صبانية 
غارثيا  غابرييل  جانب  من  الن�س  وتنقيح 
بعبقرية  غارثيا  ومتيز  �صخ�صًيا.  ماركيز 
اأ�صلوبه ككاتب وموهبته يف تناول الأفكار 
الزعيم  ت�صببت �صداقته مع  ال�صيا�صية. وقد 
اجلدل  من  الكثري  كا�صرتو  فيدل  الكوبي 
الرغم  وعلى  وال�صيا�صة.  الأدب  عامل  يف 
باري�س  يف  م�صكًنا  غابرييل  امتالك  من 

اأنه  اإل  اإنديا�س،  دي  وقرطاجنة  وبوغوتا 
ق�صى معظم حياته يف م�صكنه يف املك�صيك 

وا�صتقر فيه بدًءا من فرتة ال�صتينات.
وي�صتمل الإنتاج الأدبي ملاركيز على العديد 
اإلى  والتجميعات،  والروايات  الق�ص�س  من 
الغالبية  وتتناول  اأخرى،  كتابات  جانب 
وتاأثري  البحر  مثل  موا�صيع  منه  العظمى 
رواية  واُعتربت  والعزلة.  الكاريبي  ثقافة 
اأهم  من  واحدة  العزلة"  من  عام  "مئة 
وذلك  الإ�صبانية،  اللغة  تاريخ  يف  الأعمال 
للغة  الرابع  الدويل  املوؤمتر  خالل  من 
الإ�صبانية الذي عقد يف قرطاجنة يف مار�س 
اأهم  كونها  اإلى  بالإ�صافة   .2007 عام 
الأعمال  اأكث  اأي�صا  كانت  ماركيز،  اأعمال 
ا  تاأثريا على اأمريكا الالتينية. وا�صتهر اأي�صً
للكولونيل  "لي�س  مثل  الأخرى  بالأعمال 
من يكاتبه"، و"خريف البطريرك" و"احلب 
ا هو موؤلف للكثري  يف زمن الكولريا". واأي�صً
اإلى كتابته  اإ�صافة  الق�صرية،  الق�ص�س  من 

خم�صة اأعمال �صحفية.
لالآداب  نوبل  جائزة  على  غارثيا  ح�صل 
عام 1982 وذلك تقديًرا للق�ص�س الق�صرية 
بها  يت�صكل  والتي  كتبها،  التي  والروايات 
اجلمع بني اخليال والواقع يف عامل هادئ 
من اخليال املثمر، والذي بدوره يعك�س حياة 
القبول  خطاب  وكان  القارة.  و�رصاعات 
حتت عنوان »العزلة يف اأمريكا الالتينية«. 
اأحد  ماركيز جزءا من جمموعة من  و�صكل 
لالآداب.  نوبل  جائزة  حازوا  كاتبا  ع�رص 
والأو�صمة  اجلوائز  من  العديد  ماركيز  نال 
الن�رص  و�صام  مثل  الأدبية  م�صريته  طوال 
رومولو  وجائزة   ،1982 عام  يف  الأزتيك 
جوقة  وو�صام   ،1972 عام  يف  جايجو�س 
ال�رصف الفرن�صية عام 1981. ُتويف غارثيا 
يوم  ماركيز يف مدينة مك�صيكو باملك�صيك 
17 اأبريل 2014 عن عمر ناهز 87 عاًما.

ونا�سط   ونا�رش  و�سحفي  روائــي  هو 
اأراكاتاكا،  يف  ولد  كولومبي  �سيا�سي 
مار�س   6 يف  كولومبيا  يف  ماجدالينا 
1927،ق�سى معظم حياته يف املك�سيك واأوروبا. 
كان  تاريخ ميلده هل  االأقاويل حول  وت�ساربت 

يف عام 1927 اأو 1928.

رسالن ساسي

غابرييل غارثيا ماركيز
كاتب الواقعية العجائبية
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أهمية استثنائية 
العوي�س:  اهلل  عبد  �صعادة  قال  جانبه،  من 
العربية  للثقافة  ال�صارقة  جائزة  "تكت�صب 
اأهمية ا�صتثنائية وتتطلب جهداً خا�صًا يف 
واحل�صارات،  الثقافات  بني  احلوار  اإثراء 
الب�رصية  بني  الأعلى  امل�صرتك  اإلى  و�صوًل 
النبيلة  املعاين  من  املنبثقة  ة  ال�صويَّ
ذلك  على  وال�صاهد  الإن�صانية،  للح�صارات 
النت�صار  العتبار  بعني  ت�صع  اجلائزة  اأن 
املفكرين  متنح  لكي  الإن�صانية،  للثقافة 
الالئقة،  مكانتهم  والكتاب  والأدباء 
ملعنى  الناظرة  العقول  تلك  باعتبارهم 

التعاي�س والت�صامح والتكامل".
و�صكر العوي�س العاملني يف اأمانة اجلائزة، 
وامُلحكِّمني احلري�صني على ح�صن الختيار، 
وكل من �صاهم بالآراء وامل�صورة على درب 
تطوير اجلائزة، كما هناأ الفائزين يف هذه 
الثقافة  دعم  يف  جهودهم  على  الدورة 

العربية.
ويتم اختيار الفائزين من قبل املدير العام 

مهدي النوري السودان

لليون�صكو بناًء على اقرتاحات جلنة حتكيم 
الثقافة  جمال  يف  دوليني  خرباء  ت�صم 
والتميز  بالكفاءة  لهم  م�صهوداً  العربية، 

منح  ومت  ال�صنني.  عرب  البارزة  والإجنازات 
العربية  للموؤ�ص�صة  احلايل  العام  جائزة 
والنا�رص  وللكاتب  لبنان،  من  لل�صورة 

القدير فاروق مردم بيك من فرن�صا.  

تأسيس الجائزة
 - اليون�صكو  جائزة  تاأ�صي�س  ويعود 
ال�صارقة للثقافة العربية اإلى العام 1998 

ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  من  بتوجيهات 
القا�صمي،  حممد  بن  �صلطان  الدكتور 
ال�صارقة.  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�صو 
من  املر�صحني،  من  لثنني  اجلائزة  ومُتنح 
تكرميًا  املوؤ�ص�صات،  اأو  واجلماعات  الأفراد 
املعرفة  وتعزيز  ن�رص  يف  مل�صاهمتهم 
عملهم  خالل  من  العربية  والثقافة  بالفن 

واإجنازاتهم املتميزة.
ال�صارقة   - اليون�صكو  جائزة  وُمنحت 
الآن،  حتى  فائزاً  ل�24  العربية  للثقافة 
األف   60 ح�صلوا على جائزة نقدية قدرها 
بني  منا�صفة  تق�صيمها  يتم  اأمريكي  دولر 
الفائزين يف كل ن�صخة تقديراً مل�صاهمتهم، 
الفن  م�صرية  دفع  يف  جماله،  يف  كل 
ن�رص  يف  مل�صاركتهم  اأو  العربية،  والثقافة 
الثقافة العربية خارج حدود العامل العربي. 
جديداً  جياًل  باجلائزة  الفائزون  و�صكل 
واملفكرين،  والفنانني،  الباحثني،  من 
جتمعهم  الذين  واملرتجمني،  واملوؤلفني، 
الرغبة العميقة يف حتقيق احلوار احلقيقي 
بني الثقافة العربية وباقي ثقافات العامل.

نسعى لتكريس 
مفهوم االحترام بين 
الثقافات ومشاركة 

العالم منابع الثقافة 
العربية.

شريف خزندار

فاروق مردم بيكالطاهر وطار



بني اأروقة املا�سي وب�ساطة مبانيه.. وجمال ما �سطره االأجداد من ق�س�س.. يجول 
لتكون  احلا�رش  واإجنازات  املا�سي  عبق  موثقا  الفوتوغرافية"..  "كامرته  حامل 
مرجعا للأجيال القادمة.. اإلتقته جملة "مرامي" ليكون مثل للمواطن "االإماراتي" 

يحتذى به للتميز بجعل الهوية جزءاً من اإجنازاته املقدمة لدولته..

حوار: عائشة عثمان

امل�صور الفوتوغرايف والفنان الت�صكيلي 
قائاًل:  نف�صه  ع��ّرف  ال�رصيف  عبداهلل  علي 
متطوع..  موظف..  طالب..  اأ���رصة..  رب  اأنا 
التطبيقية..  للفنون  حمب  لعائلتي..  حمب 
اأن  اأحاول  م�صور فوتغرايف هاٍو، بعد�صتي 
اأوثق موروثنا الثقايف الرتاثي، من عادات 

علي عبداهلل الشريف

بئية ثقافية
احتضنتني لتكون

انطالقتي منها

العقبات الني
واجهتني منحتني

قوة العزيمة واإلصرار
على النجاح

يوثق الماضي بعدسته

ومبان  ح�صارية  ومظاهر  وقيم،  وتقاليد 
لالأجيال  مرجعًا  غ��دا  لتكون  معمارية، 
الزمنية  احلقبة  ع��ا���رصت  لقد  ال��ق��ادم��ة، 
والثمانينيات،  ال�صبيعنيات  نهاية  مابني 
عن  متاما  خمتلفة  نكهة  لها  ك��ان  التي 
كنت  ال�صن،  كبار  عا�رصت  احلا�رص،  وقتنا 

�صيء،  كل  يف  وعفويتهم  ب�صاطتهم  اأمل�س 
يجذبني احلديث معهم، ولالأ�صف كل هوؤلء 
من  ع��ا���رصوه  م��ا  نوثق  اأن  دون  رح��ل��وا 
اأدق  طياتها  بني  حتمل  وق�ص�س،  اأح��داث 
التفا�صيل لكي نتعلم نحن منها ومن ياأتي 
من بعدنا من اأجيال، وهذه خ�صارة لميكن 

اأن تعو�س.

بئية ثقافية فنية 
اأما عن اأ�رصته قال ال�رصيف: ن�صاأُت يف 
ال�صغر،  منذ  بي  اأحاطت  فنية  ثقافية  بيئة 
فاأبي، رحمة اهلل، كان ميلك اأول مكتبة يف 
الإمارات، وهذا اأمر يجهله الكثريون ولدّي 
الوثائق واملقالت التي تثبت ذلك، اأحببت 
ذلك  ف�صقلني  والإط����الع  كثريا  ال��ق��راءة 
حتب  فكانت  اهلل،  رحمها  اأمي  اأما  ثقافيا، 

الحتفاظ بالذكريات اجلميلة من 

طريق إلى الغابه
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�لفوتوغر�فية  �ل�صور  �لتقاط  خ��الل 
والرحالت  والإجن��ازات  املنا�صبات  جلميع 
اخلا�صة باأ�رصتنا، كاأنها توثق حياتنا بكم 
هائل من ال�صور، كان لدينا كامريا قدمية 
من اخلم�صينيات توارثناها جيال بعد جيل، 
واأول كامريا اأمتلكتها كانت هدية من اأمي، 
مل  وقتها  يف  الأم��ور  هذه  كل  اهلل،  رحمها 
تكن وا�صحة يل بحكم �صغري، ولكن الآن 
اجتمعت  اأم��ور  كلها  اأنها  القول  اأ�صتطيع 
الذي  الفنان  امل�صور  ح�س  ل��دي  لت�صكل 
يبحث عن اأدق التفا�صيل لأبرزها واأوثقها، 
موهبة  من  لدي  ما  اأ�صقل  هاويًا  ولزل��ت 

باملعرفة والعلم. 

فكرة التوثيق 
التي  الفكرة  ماهية  عن  �صوؤاله  وعند 
ك��ان��ت ح��ج��ر ب��داي��ت��ه ق���ال ع��ل��ي ع��ب��داهلل 
كان  الثمانينيات  نهاية  يف  ال�����رصي��ف: 
بالت�صوير  املهتمني  امل�����ص��وري��ن  ع���دد 
بل  ج��دا،  قلياًل  اجلانب  بهذا  الفوتوغرايف 
اإن  �صابقا  ذكرت  وكما  ذلك  بجانب  نادراً، 
عدد كبار ال�صن ومالمح الرتاث القدمي بداأت 
والزخارف احلديثة، من  ت�صتبدل باملعمار 
هنا تبادر اإلى ذهني فكرة التوثيق بال�صور 
الفوتوغرافية، ناقال بذلك الواقع بانعكا�صه 
احلقيقي بال رتو�س ول تدخل، جاعال منها 
الأجيال  من  ياأتي  من  لكل  حيًا  مرجعا 
يف  حقهم  على  بذلك  حمافظا  ال��ق��ادم��ة، 
والإجنازات  الأجداد،  ما�صي  على  الإطالع 
التي حتققت قبلهم، ليعطيهم الدافع للعطاء 

من اأجل هذا الوطن. 
بتنفيذها  وب�����داأت  ال��ف��ك��رة  اأح��ب��ب��ت 
ولكن  بطيئة  ت��ك��ون  ق��د  ب��خ��ط��وة،  خ��ط��وة 
ب��اإذن  ه��ديف  لتحقيق  متجها  م��درو���ص��ة 
الأكادميية  بالدرا�صة  البداية  وكانت  اهلل، 
التقنية  بكلية  فالتحقت  امللكة  هذه  لأبلور 
 adverting and( تخ�ص�س  العليا 

أساهم في بناء
شخصيات أبنائي بفتح

كل أبواب اإلبداعات
كخيارات فقط

تخ�ص�صًا  اأدر���س  والآن    )promotion
.)graphic desiger( اآخر

العقبات التي واجهتني.. 
ال��ه��دوء،  بع�س  م��الحم��ه  على  جتلى 
العقبات  اإلى  رده  �صمت  برهة  بعد  وجاء 
مواجهة  اأن  اأع��ل��م  ق��ائ��ال:  واجهته  ال��ت��ي 
كان  ه��ديف  لأن  ول��ك��ن  �صعبة  العقبات 
ي�صبح  اأن  يف  حقيقية  ورغبتي  وا�صحا، 
ورقة،  على  التحديات  اأخط  جعلني  واقعًا، 
من  لتجاوزها،  اأقوى  يجعلني  عّما  واأبعث 
اأهمها عدم وجود درا�صة اأكادميية جامعية 
دولة  يف  الفوتوغرايف  بالت�صوير  خا�صة 
الإم��ارات، على الرغم من وجود عدد كبري 
الفوتوغرايف،  للت�صوير  املحبني  من  جدا 
عن  يقل  ل  م��ا  م��ن��زل  ك��ل  يف  اأ���ص��ب��ح  اإذ 
موهوبني  يكونون  قد  ثالث،  اإلى  كمرتني 
ب��درا���ص��ة  �صقلها  ي�صتطيعون  ل  ول��ك��ن 
تخ�ص�صية جتعل منهم م�صورين حمرتفني 

متخ�ص�صني يف جانب معني. 
من  لديه  لي�س  من  ذلك  اإلى  بالإ�صافة 
يحظى  ل  قد  الت�صوير  جم��ال  يف  يدعمه 
ذلك  وواجهت  للجمهور،  اإبداعاته  باإي�صال 
طرقت  الفر�س،  عن  والبحث  باملبادرة 
جميع اأبواب املوؤ�ص�صات والدوائر احلكومية 
مقابل.  بال  خدماتي  لهم  اأق��دم  كمتطوع، 
ولزلت اأبادر يف الأعمال التطوعية يف اأي 
بالدي  بعد�صتي،   دولتي  يخدم  قد  جمال 

اأن  اإماراتيني  كمواطنني  نحن  منا  حتتاج 
اأعطتنا  نبادر.. جنتهد.. ننجز.. نتميز، فلقد 
الكثري وت�صتحق منا اأن نعمل لها ليل نهار، 
نتحد ونكون يدا واحدة، ل نحارب بع�صنا، 
امل�صاعدة  لهم  ونقدم  الآخ��ري��ن  ندعم  بل 
يف  ن�صاهم  املغلقة،  الأب���واب  لهم  ونفتح 
اإبراز هوايتهم و�صقلها للو�صول لالحرتاف 

اإن اأمكن.

أسرتي 
يف  وي�صهم  ي�صانده  من  دائما  للنجاح 
حتقيقه، يقول ال�رصيف: ح�صلت على الدعم 
من اأ�رصتي �صواء بالبيئة التي اأحاطت بي، 
�صاهمت  الزواج  وبعد  عنهم،  ورثته  مبا  اأو 
زوج��ت��ي يف ت��وف��ري اجل���و امل��ن��ا���ص��ب يل 
بوظيفة  وموظف  علم  وطالب  اأ���رصة  كرب 
حكومية، بجانب ذلك تواجدها معي يف كل 
خطوة اأخطوها، وحتفيزها يل باإبداء راأيها، 
وتنظيم الرحالت لالأماكن الأثرية والقدمية 
كل هذا كان يجعلني اأجتهد، اأما اأ�صدقائي 
مبجموعة  بداية  جدا  كبري  دور  لهم  فكان 
امل�صورين التي كنت من موؤ�صي�صها، وجدت 
مما  التوثيقي،  اجلانب  يف  منهم  الت�صجيع 

جعلني اأ�صتمر يف الت�صوير التوثيقي. 

بناء شخصيات أبنائي 
قال  ال�صغرية  اأ�رصته  عن  وباحلديث 
ال�رصيف: رزقني اهلل "اأحمد" الذي يبدع يف 
كتابة الق�ص�س اخليالية، اأما "عمري" يحب 
ي�صارك  اأن  كثريا  ويحب  والر�صم  الت�صوير 
اأما  بالأطفال،  اخلا�صة  الفعاليات  كل  يف 
�صنها فلديها  الرغم من �صغر  "مرمي" على 
وال��رتاث،  ال�صن  كبار  وحت��ب  فنية،  ميول 
اأبنائي  مع  دائم  ب�صكل  اأتواجد  هلل  واحلمد 
اأقف  مايحبونه،  ممار�صة  على  واأ�صجعهم 
معهم واإن كنت ل اأحب ال�صيء ككرة القدم 
فاأنا  اأ�صاندهم،  بل  عنها  اأمنعهم  ل  ولكن 
يكربوا  حتى  كثرية  خيارات  اأمنحهم  بذلك 
ويقرروا الطريق الذي يجدون فيه اأنف�صهم. 

طموحي.. 
الطموح  هو  امل�صتقبل  مايف  اأجمل  اإن 
الذي ي�صبو اإليه املرء، فحدثنا ال�رصيف يف 
اأن  اأطمح  قائال:  "مرامي"  ب�ه  لقاءه  ختام 
الفوتوغرايف حقه، من خالل  التوثيق  يجد 
الإب��داع  بني  متزج  ووثائق  وكتب  مراجع 
و�صور  اإماراتيني  كتاب  باأقالم  الكتابي 
مبدعة،  اإماراتية  بعد�صات  فوتوتغرافية 
لالأجيال  نخلده  ثقافيًا  م��وروث��ًا  لتكون 

القادمة. 

طموحي...
مزج اإلبداع الكتابي

واإلبداع الفوتوغرافي

تاج محل

قبور دلهي الهند
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ل من  ت�صكِّ الكوين،  اإيقاعها  القطرات يف  تتناغم  بانتظام،  ال�صماء تهطل  من 
وجودها حلبة ما�صية من ماء.

حتلق وتهبط، وت�صتدير وتنثني، كطواف قد�صي ممو�صق ال�صياق. 
الأر�س.  ال�صماء وبني  الوردي احت�صدت مرتبة، وانتظمت ما بني  يف املعرب 
الع�صب  واأما  ربابتها  الن�صيم  كان  بالن�صيم.  واختلت  املتفردة  اللحظة  احتكرت 

فجمهورها املتبتل بقلبه الأخ�رص يطرز امل�صهد.
الهواء  ومن  ال�صتاء،  غمامات  عرب  كالنور  �صفافة  عرائ�س  جاءت  املطر  مع 

تدلت كاأنها البلور، والتفت يف فرقة مكتملة منق�صة من ال�صماء.
الرخام والرتاب  الغيث املقّطر راق�صا فوق  ب  األهم املطر؟! من درَّ فمن تراه 

واحلجر؟ 
ال�صفاف، ولوحت  تدور، وبن�صوة احلر  كل قطرة م�صطفة ملعت على كعبها 

متايلت.. تقدمت.. تاأخرت تزينت، حتفها موجات ما�صية هلل.
 من الأعايل اأُنزلت ففتحت اأوداجها قامة من ماء، ويف اأوج انت�صائها باأجمل 
الن�صيم  ثوبها  فا�صتدعى  البهاء؛  حولها  ف��ازداد  اأثوابها  اأذي��ال  ارتفعت  اخلطى 

يجول به.
اأوتار الأر�س، و�صار  يف �صتائنا املن�رصم �صار للمطر قامات راق�صة على 
للقطرات كلمات تتغنى بها كما يرتمن الأطفال بغمغمات  لهوهم العفوي املبهج 

اإبان القمر.
اإنه املطر؛ الكائن الذي ل ي�صيخ، �صيمفونية من اخللود املعّطر بعبق الأر�س؛ 
الأر�س  اإمنا هو هكذا حينما يقبِّل  اأوعرب،  ل�صاعر ي�صيغ له كلمات  لي�س يحتاج 

برق�صه املبجل اأبد الدهر.
ميار�س  مطر  من  بهجة  اأكث  �صيء  ل  املطر؛  وقع  �صوت  اإلى  ي�صغي  فلمن   
اجلمال، مرتفعا على اأطراف اأ�صابعه،  يرك�س نحو اأر�س يحر�صها النهار ووقع 

راق�س لأغنية كطق�س عبادة يف خ�صوع.  

المطر الراقص
فاطمة محمد الهديدي

شيء مني

ديوانها  عو�س  موزة  الإماراتية  وال�صاعرة  الكاتبة  وقعت 
ال�صعري،  اإنتاجها  "�صيء مني" والذي يعترب باكورة  ال�صعري  
اأبوظبي  معر�س  يف  الكاتبة  ووقعته  احل��ر،  ال�صعر  من  وهو 

للكتاب

"البرلماني الناجح" 

خالد الظنحاين 

موزة عو�س

وّقع الكاتب الإماراتي خالد الظنحاين يف ركن التواقيع يف "معر�س اأبوظبي الدويل 
للن�رص  "نخيل  دار  الناجح" ال�صادر عن  "الربملاين  اجلديد  كتابه   ،"2014 – للكتاب 
المارات  دولة  يف  الحت��ادي  الوطني  املجل�س  م�صرية  الكتاب  يتناول  و  والتوزيع"، 
العربية املتحدة يف ظل قيادة البالد الر�صيدة خ�صو�صًا التجربة الربملانية النتخابية 
اأنظمة  على  التفا�صيل  من  بكثري  كذلك  ال�صوء  ي�صّلط  وهو   ،2011 عام   الإماراتية 

وقوانني "املجل�س الوطني".
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إعداد: عبد العليم حريص

الهّجاء . . .

© Edwin Lord

قريتحته  ج��ادت  حينما  دعبل  اهلل  رح��م 
اأبيات  فهناك  ذكر،  خالد  البيت  هذا  البكر، 
حيث  اخل��زاع��ي  ومنهم  اأ�صحابها  خلدت 
بن  حممد  وا�صمه:  ال��الذع  بالهجاء  عرف 

الع�رص  م��ن  جميد  �صعار  رزي��ن  ب��ن  علي 
العبا�صي..

ولقبته  ه���.   148 �صنة  الكوفة  يف  ول��د 
فهي  فيه.  كانت  لدعابة  بدعبل،  )الداية( 

اأرادت )ذعباًل( فقلبت الذال داًل..
رزين  فجده  بال�صعر  اخت�س  بيت  يف  �صّب 
�صعراء  من  كانوا  عبداهلل  وعمه  علي  واأبوه 
اهلل  عبد  ب��ن  حممد  عمه  واب��ن  ع�رصهم، 

"دعبل الخزاعي"

إني ال أفتح عيني حين أفتحها     
على كثير ولكن ال أرى أحدا

اهلل  وابن هذا عبد  ال�صي�س(  )اأبي  ب�  امللقب 
ال�صي�س �صاعر واأخواه )علي  اأبي  بن حممد 
اأبو احل�صن ورزين( من ال�صعراء امل�صهورين..
فا�صتقى دعبل ال�صعر من كل هوؤلء، وحفظ 
مل  اأنه  اإل  والق�صائد..  الأبيات  من  الكثري 
ي�رصع يف النظم، وعاهد نف�صه األ يفعل ذلك 
ال�صعر  منابع  من  املزيد  ينهل  اأن  بعد  اإل 

الأ�صيلة، ويتقن �صناعته اإتقانًا جيداً..

دعبل ومسلم بن الوليد
حللت حمًل يق�رش الربق دونه

ويعجز عنه الطيف اأن يتج�سما
كان م�صلم بن الوليد  �صاعراً مت�رصفًا ح�صن 
 ، عنه  الأدب  لياأخذ  دعبل  رافقه  الأ�صلوب، 
ال�صعر  اأقول  ويف ذلك يقول دعبل: ما زلت 
هذا.  اأكتم  يل:  فيقول  م�صلم  على  واأعر�صه 

حتى قلت:
اأين ال�سباب؟! واأّية �سلكا 

ال اأين يطلب؟! �سّل بل هلكا
ال تعجبي يا �سلم من رجل    

�سحك امل�سيب براأ�سه فبكى
فلما اأن�صدته هذه الق�صيدة قال: اذهب الآن 

فاظهر �صعرك كيف �صئت وملن �صئت..
م��ارده  وانطلق  النتيجة  لهذه  دعبل  ���رّص 
اأحلى  ين�صد  وراح  عقاله  م��ن  ال�صعري 

الق�صائد واأعذبها.. 
ما اأكرث النا�س ال بل اأقلهُم        

ال يعلم اأين مل اأقل فندا
اإين ال اأفتح عيني حني اأفتحها       

على كثري ولكن ال اأرى اأحدا
اأع����داوؤه،  ك��ث  وال��ه��ج��اء  اجل����راأة  وب�صبب 
يبال  مل  لكنه  وقتله،  به  للوقيعة  فرتب�صوا 
وا�صتهر  واأق��وى.  اأ�صد  بق�صائد  عليهم  ورد 
منذ  كتفي  على  خ�صبتي  اأحمل  )اأنا  بقوله: 
ي�صلبني  اأح���داً  اأج��د  ل�صت  �صنة  خم�صني 
حجته  وقوة  ال�صديد  باأ�صه  وب�صبب  عليها( 
جتنب الكثري ل�صانه ، قيل للوزير حممد بن 
عن  دعباًل  جتيب  ل  مل  الزيات:  امللك  عبد 
اإن دعباًل  ق�صيدته التي هجاك فيها؟ قال: 
جعل خ�صبته على عنقه يدور بها يطلب من 

ي�صلبه بها دون اأن يبايل.. 
مل  فدعبل  حق،  على  الزيات  الوزير  وكان 
يعرف اخلوف ومل يرتدد يف هجاء اخلليفة 

املاأمون قائاًل: 
اأخذ امل�سيب من ال�سباب االأغيِد     

والنائبات من االأنام بر�سد
اأي�سومني املاأمون خّطة جاهل     

اأو ما راأى باالأم�س راأ�س حممد؟

دعبل واإلمام الرضا
احل�صن  اأبي  على  اأنني دخل  دعبل:   يحكي 
له:  الر�صا بخر�صان، فقلت  علي بن مو�صى 
اأهل البيت  يا بن ر�صول اهلل، اإين قلت فيكم 
اأن�صدها  ل  اأن  نف�صي  على  واآليت  ق�صيدة، 

اأحداً قبلك واأحب اأن ت�صمعها مني
فقال يل: هاتها.... فاأن�صدته:

مدار�س اآيات خلت من تلوة     
ومهبط وحي مقفر العر�سات

الآل ر�سول ال باخليف من منى     
وبالبيت والتعريف واجلمرات

وملا بلغت: 
اأرى فيئهم يف غريهم متق�صما واأيديهم من 

فيئهم �صفرات
بكى اأبو احل�صن وقال يل: �صدقت يا خزاعي، 

فوا�صلت اإن�صادي.. حتى انتهيت اإلى : 
اإذا وتروا مّدوا اإلى اأهل وترهم     اأكّفًا عن 

الأوتار منقب�صات
عليه..  اأغمي  حتى  الر�صا  الإم���ام  فبكى 
فاأوماأ اإيّل خادم كان على راأ�صه: اأن اأ�صكت.. 
اأع��د..  يل:  ق��ال  ثم  �صاعة  فمكث  ف�صكّت!!. 
اإلى  انتهيت  حتى  ثانية.  الق�صيدة  فاأعدت 
هذا البيت اأي�صًا فاأ�صابه مثل الذي اأ�صابه 
يف املرة الأولى. واأوماأ اخلادم اإيّل جمدداً: 
الر�صا  الإم��ام  فمكث  ف�صكت!!  اأ�صكت..  اأن 
فاأعدت  اأع���د..  يل:  ق��ال  ث��م  اأخ���رى  �صاعة 
اأجل  ويقول:  كفيه  يقلب  فجعل  الق�صيدة.. 

واهلل، اإلى اآخر الق�صة..
وقد قيل لدعبل: مل بداأت عند اإن�صادك للر�صا 

مبدار�س اآيات؟ ومل تبداأ مبطلعها:
ذكرت حمّل الربع من عرفات    

فاأجريت دمع العني بالعربات
وفّل عرى �سربي وهاجت �سبابتي     

ر�سوم ديار اأقفرت وعرات
اأن�صده  اأن  الإمام  من  ا�صتحييت  دعبل:  فرد 
الت�صبيب فاأن�صدته املناقب وراأ�س الق�صيدة.

وفاة دعبل .. 
على  حتفه  فكان  الهجاء  يف  دعبل  اأ�رصف 
يد اأحد مهجويه، رغم اأنه تعر�س يف �صعره 
على  كانت  نهايته  اأن  اإل  كثريين،  خللفاء 
يد من هو اأقل منهم مكانة و�صلطانا. ق�صد 
دعبل يوما ما مالك بن طوق ومدحه، فلم 

ير�س ثوابه، فخرج عنه وقال فيه:
اإن ابن طوق وبني تغلب لو قتلوا اأو اجرحوا 

ق�رصه
من  ول  يوما  درهما  دي��ة  من  ي��اأخ��ذوا  مل 

اآر�صهم بعرة
دم  مثل  مطلولة  طالب  لها  لي�س  دماوؤهم 

العذرة
وجوههم بي�س واأح�صابهم �صود ويف اآذانهم 

�صفره
فبلغه الهجاء وملا دخل دعبل الب�رصة بعث 
وال�صيف  بالنطع  ودع��ا  عليه  فقب�س  اإليه 
لي�رصب عنقه، فجحد الق�صيدة وحلف بكل 
ميني تربئ من الدين اأنه مل يقلها، واأن عدوا 
اإليه ليغري بدمه، وجعل  له قالها ون�صبها 
له  ف��رق  يديه،  بني  ويبكي  اإليه،  يت�رصع 
من  بد  فال  القتل  من  اأعفيتك  اإذ  اأما  وقال: 
اأن اأ�صهرك. ثم دعا له بالع�صا ف�رصب بها 
حتى �صلح، واأمر به فاألقي على قفاه وفتح 
األ يكف  فمه، فرد �صالحه فيه وهو يحلف 
اأو يقتله، ثم خاله، فهرب  عنه حتى يبلعه 

اإلى الأهواز..
فبعث مالك بن طوق رجال ح�صيفا مقداما 
�صاء،  كيف  يغتاله  اأن  واأم��ره  �صما  اأعطاه 
فلم يزل الرجل يطلبه حتى وجده يف قرية 
من  وقت  يف  فاأغتاله  ال�صو�س،  نواحي  من 
الأوقات بعد ال�صالة العتمة، اإذ �رصب ظهر 
قدمه بعكاز م�صموم فمات من الغد، ودفن 

بتلك القرية يف �صنة 220 ه�.
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يقول شوقي:

هجرت اأحبتي طوعًا الأين
راأيت قلوبهم تهوى فراقي...
نعم اأ�ستاق روؤياهم ولكن

و�سعت كرامتي فوق ا�ستياقي...
اأحب و�سالهم دومًا ولكن
طريق الذل التهواه �ساقي

)ق�سيدي يجيب(
مايل �سواكم يف حنيني...وع�سقي....

ول يف هوى ال�سوق
فبماذا يبوح لكم �سوقي؟

اأحبتي: ما ا�ستطعت هجر النب�س
الأنكم نب�س نب�سي

وقد ا�ستنفدت �سبعني عذراً 
واخرتعت عمراً للأحلم
كي اأ�سوغ بكم عذري

فكيف يفارقوين؟
ومافارقوا الروح

وذكرهم يف الدم رغم البعد
مل يزل ي�رشي
اأحبتي مني 
ومنهم كوين..

فاأي كرامٍة ت�سيع
يا اأنا مني؟

اأاأعتب عليك �سوقي
وقد جربت اإليكم
اأحبتي �سوقي؟

مذ لقيى ذاك االأثر

ك�سكنى عيني
يف ح�سن جفني...

ميد ال�سلم اإلينا يديه
ظنًا منه يعانق ال�سوق
حتى يرى حرّ يدينا

فيقعد من الهم ..يهذي
ويتيه ب�رشيان اللقاء بنا

فيلم�س االأغوار مغ�سيًا عليه
ل تفارق الريح الهوى ول احل�سى

وكّل طريق 
ي�ستك بالرع�سة اإليكم

و�ساقي مع الغيم
خلف الظل

نحوكم جتري 
وبعد هذا الو�سف اأحبتي:

هل حلنيني اإليكم حرويف تكفي؟
اأم يكون جهري يف هواك يا ع�سيق 

الكون...عزي.

إيمان خالد بهنسي

لشوقي حنين
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      عمر الشموع 
لإطالة عمر ال�صموع ر�صي القليل 

من امللح عند جذوع ال�صموع 
لإطالة عمرها من خالل اإبطاء 

عملية الذوبان فتدوم اأكث.

الخل 
اإذا ارتفعت حرارة اأحد اأفراد 
اأ�رصتك ل داعِي ل�رصاء دواء 

اإذا كان لديك خل يكفي 
باأن تنقعي جواربه باخلل 

وتلب�صيه اإياها و�صتنخف�س 
احلرارة خالل �صاعة.

       الروائح 
 لإزالة الروائح من املقالة 

اأو القدر افركيها ببع�س 
اأوراق النعناع الطازج.

    تبييض الرخام
لتبيي�س الرخام اإذا اأ�صبح لونه مائال لال�صفرار يفرك 
بخليط من ع�صري الليمون وملح الطعام ثم يغ�صل باملاء.

ب
ار

ج
ت



قاسم سعودي - بغداد 

المركز الثقافي البغدادي 
شعر وتشكيل ومقام

قرب دجلة يف بغداد وعلى مقربة من رائحة الكتب وعطر ال�سنا�سيل، ي�سيء مبت�سمًا باأقوا�سه البغدادية وزخارفه ذات 
الطراز املعماري االإ�سلمي "املركز الثقايف البغدادي" الذي افتتح قبيل عام كرافد مهم من روافد الثقافة العراقية، بعد اأن 
اأ�سبح نافذة حيوية ملختلف النن�ساطات الفنية والثقافية، ي�سم املركز عدة قاعات ومرافق وحدائق ال�ستيعاب خمتلف 

الن�ساطات خلل اأيام االأ�سبوع وخ�سو�سا اأيام اجلمعة، كما اأتاح توا�سل بني اجلمهور وخمتلف الفعاليات الثقافية 
 وتنوعها والتي يحت�سنها املركز يف قاعاته التي حملت اأ�سماء رموز الثقافة العراقية يف جماالت االأدب واملو�سيقى 
وال�سعر والت�سكيل  والدرا�سات االإن�سانية، اإذ جتتذب اأعدادا متزايدة من املواطنني خ�سو�سا اأيام اجلمعة ويهتم املركز 

باأغلب املهرجانات واملعار�س الثقافية والفنية واملقام العراقي واالأ�سبوحات ال�سعرية وامللتقيات االأدبية.
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المقا م العراقي في قاعة شناشيل

ذاكرة المكان البغدادي..
يعد املركز الثقايف البغدادي والذي كان 
التي   " القدمية  املحاكم   " �صابقًا  ي�صمى 
اأُن�صئت يف مطلع اخلم�صينيات، موقعًا مكماًل 
يف  املنت�رصة  الثقافية  البغدادية  للمواقع 
والبيوت  البغدادي  كاملتحف  بغداد  معظم 
والق�رص  امل�صتن�رصية  واملدر�صة  الرتاثية 
املركز  وغريها،  الر�صيد  و�صارع  العبا�صي 
التي  القاعات  من  العديد  على  يحتوي 
املعروفني  وال�صعراء  الأدباء  اأ�صماء  حتمل 
علي  جواد،  م�صطفى  املالئكة،  نازك  مثل 
القاعات  �صليم، وغريها من  الوردي، جواد 
البغدادي  الطراز  امل�صممة ح�صب  والأروقة 
للعمارة  تنتمي  التي  الرتاثية  وب�صمته 
للعائلة  وميكن  والإ�صالمية،  العربية 
العراقية واملثقف العراقي واملواطن الب�صيط 
بالعديد  للمركز  زيارته  اأثناء  ي�صتمتع  اأن 
املتنوعة  والفنية  الثقافية  الأن�صطة  من 
منها حما�رصات لغوية وتاريخية يف قاعة 
يف  ت�صكلية  حما�رصات  جواد،  م�صطفى 
قاعة جواد �صليم، حما�رصات اجتماعية يف 
يف  �صعرية  اأ�صبوحات  الوردي،  علي  قاعة 
من  غنائية  و�صالت  املالئكة،  نازك  قاعة 

املقام العراقي يف قاعة �صنا�صيل.

مجموعة شعراء المتنبي..
من  بالعديد  املالئكة  نازك  قاعة  حتفل 
�صمن  تنطلق  التي  ال�صعرية  الأ�صبوحات 
الور�صة  �صعراء  ملجموعة  الثقايف  املنهاج 
 ،2011 عام  تاأ�ص�صت  التي  الثقافية 
تاأ�ص�صت  التي  املتنبي  �صعراء  وجمموعة 
عام 2007 وي�رصف عليها ال�صاعر العراقي 

حيدر املعتوق، املجموعة ت�صم العديد من 
لأجيال  ينتمون  الذين  وال�صعراء  ال�صاعرات 
نافذة  كونها  وتتميز  متنوعة  �صعرية 
العديد  حتقيق  عاتقها  على  اأخذت  حيوية 
حلقة  اإيجاد  منها  والأهداف  الروؤى  من 
والأ�صكال  الأجيال  خمتلف  بني  توا�صل 
عن  الك�صف  يف  وخ�صو�صًا  ال�صعرية، 
املحيط  يف  اجلديدة  واملواهب  الأ�صوات 
ومدار�صه  تنوعاته  بكل  العراقي  اجلغرايف 
و�لأدبية  دون خطوط حمر�ء ول  �ل�صعرية 
ملا  بالإ�صافة  �صيا�صية،  اأو  فكرية  حواجز 
تطرحه املجموعة من روؤى وبواعث ثقافية 
العمل  على  الرتكيز  على  جاهدة  تعمل 
اجلاد واملوؤثر يف ثقافة املجتمع وامل�صهد 

ال�صعري العراقي والعربي.

المقام العراقي..
تاأخذك  املركز  اأروقة  بني  تتجول  واأنت 
�صنا�صيل  قاعة  يف  البغدادي  الغناء  رائحة 
لفن  املخ�ص�صة  اأ�صبوحاتها  ت�صهد  والتي 
فنون  متذوقي  من  كبرياً  جمهوراً  املقام، 
�صنا�صيل  قاعة  تقدم  حيث  ال�صعبي،  الرتاث 
غنائية  و�صالت  جمعة  يوم  كل  �صباح 
املقام  مطربي  لأعرق  وجماعية  فردية 
جذور  يف  ال�صاربة  ال�صعرية  وق�صائدهم 
الفنون  من  العراقي  واملقام  املجتمع، 
حوايل  منذ   " القدمية  العربية  املو�صيقية 
اأرقى  من  ويعترب   " العراق  يف  �صنة   400
مقام  ومنها  العربية،  املقامات  اأنواع 
اجلغايل البغدادي الذي ي�صم قاريء املقام 
املو�صيقية  الأدوات  من  لعدد  بالإ�صافة 
" وغريها  ال�صنطور، اجلوزة  " الناي،  منها 
ويرتكز  ال�صعبية،  املو�صيقية  الأدوات  من 
ن�س املقام من تناغم فريد بني ق�صائد من 
اأ�صهر  ومن  العراقية،  واللهجة  ال�صعر  عيون 
حممد   " العراقية  الذاكرة  يف  املقام  قراء 
القباجني، يو�صف عمر، ها�صم رجب ، ح�صن 
املقام  قراء  من  الكثري  وغريهم   " خيوكه 
طازجة  فنية  وجبة  ميثل  الذي  العراقي 
املركز  �صباحات  يف  العراقية  للعائلة 

الثقايف البغدادي.. 
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أقــــوال
مــــــــأثــــــورة

امرأة بألف رجل
يقول اأحد معلمي القران يف اأحد امل�صاجد… اأتاين ولد �صغري يريد الت�صجيل يف احللقة. 

فقلت له: هل حتفظ �صيئًا من القراآن؟ فقال: نعم.
فقلت له: اقراأ من جزء عم فقراأ… فقلت: هل حتفظ �صورة تبارك؟ فقال: نعم فتعجبت من حفظه برغم �صغر �صنه … ف�صاألته عن �صورة النحل؟ 

فاإذا به يحفظها فزاد عجبي  فاأردت اأن اأعطيه من ال�صور الطوال فقلت: هل حتفظ البقرة؟ فاأجابني بنعم.
واإذا به يقراأ ول يخطئ … فقلت: يا بني هل حتفظ القراآن؟ فقال: نعم! �صبحان اهلل وما �صاء اهلل تبارك اهلل. 

طلبت منه اأن ياأتي غداً ويح�رص ويل اأمره… واأنا يف غاية التعجب! كيف ميكن اأن يكون ذلك الأب. فكانت املفاجاأة الكربى حينما ح�رص الأب! 
وراأيته ولي�س يف مظهره ما يدل على التزامه.. 

فبادرين قائاًل: اأعلم اأنك متعجب من اأنني والده! ولكن �صاأقطع حريتك… اإن وراء هذا الولد امراأة باألف رجل، واأب�رصك اأن لدّي يف البيت ثالثة 
اأبناء كلهم حفظة للقراآن. 

واأن ابنتي ال�صغرية تبلغ من العمر اأربع �صنوات حتفظ جزء عم فتعجبت وقلت: كيف ذلك!
فقال يل: اإن اأمهم عندما يبداأ الطفل يف الكالم تبداأ معه بحفظ القراآن وت�صجعهم على ذلك. واأن من يحفظ اأوًل هو من يختار وجبة الع�صاء يف 
تلك الليلة. واأن من يراجع اأوًل هو من يختار اأين نذهب يف عطلة الأ�صبوع. واأن من يختم اأوًل هو من يختار اأين ن�صافر يف الإجارة وعلى هذه احلالة 

تخلق بينهم التناف�س يف احلفظ واملراجعة. 
  نعم هذه هي املراأة ال�صاحلة التي اإذا �صلحت �صلح بيتها. وهي التي اأو�صى الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم باختيارها زوجة من دون الن�صاء. 

طلب العز بما أعز اهلل

وقف رجل اأمام قراقو�س ي�صكو بائع البطيخ، لأنه باع له بطيخة لي�صت حلوة الطعم. فقال 
قراقو�س لل�صاكي: اأتغ�صب يا رجل من البائع اأم املزارع اأم اخلالق؟ اأما البائع: فلو كان منه 
لباعك اأطيب البطيخ، واأما املزارع: فلو كان منه لأنبت اأح�صن بطيخ، اإذن مل يبق اإل غ�صبك 

على اخلالق.. ولهذا فالبائع بريء واأنت مكانك ال�صجن حتى تكّفر عن ذنبك.

اأََر�َس وجهه: خد�سه.
َزاَع: ال�سيء: عطفه، وزاع فلن زوعة من البطيخ: قطع له قطعة.

ل: تبخرت ومتايل يف م�سيته. َتعيَّ
َقْرَقف: ارتعد الرجل من الربد.

 113 ولدت��ه  عند  الباندا  حيوان  وزن  يبلغ 
الفاأر  وزن  من  اأ�صغر  بذلك  وه��و  ج��رام��ًا 

الوليد.

اأ�صدرت اأول ن�صخة مطبوعة من القراآن الكرمي 
باللغة العربية يف نوفمرب 1694 م، مع ظهور 

اآلت الطباعة، فى هامبورج باأملانيا.

التي  الليبو  لقبائل  ن�صبة  ليبيا  كلمة  اأ�صل  يرجع 
ال�صنني، وهى كلمة  اآلف  كانت ت�صكنها قدميا قبل 

م�رصية قدمية وجدت لدى امل�رصيني القدماء.

ق�صوة احلياة ل تعني نهاية العامل بل بداية الأمل..
وتفتح لنا الأفرق للبحث عن خيارات جديدة..!؟

تصوير أسماء الجوهري

بائع البطيخ

إشراف : عائشة عثمان

عن طارق بن �صهاب، قال: خرج عمر 
عبيدة  اأبو  ومعنا  ال�صام،  اإلى  اب  اخلطَّ بن 
وعمر  خما�صة،  على  فاأتوا  اح،  اجل���رَّ بن 
خّفيه،  وخلع  عنها،  فنزل  له،  ناقة  على 
فو�صعهما على عاتقه، واأخذ بزمام ناقته، 
عبيدة:  اأبو  فقال  املخا�صة،  بها  فخا�س 
تخلع  هذا،  تفعل  اأنت  املوؤمنني،  اأمري  يا 
وتاأخذ  عاتقك،  على  وت�صعهما  خفيك، 
املخا�صة؟  بها  وتخو�س  ناقتك،  بزمام 
ا�صت�رصفوك.  البلد  اأه���ل  اأن  ي�����رصين  م��ا 
-اأبا  غريك  ذا  يقول  لو  ه،  )اأَوَّ عمر:  فقال 
�صلى  حممد  لأم��ة  نكال  جعلته  عبيدة- 
اأذل قوم، فاأعزنا  اإنا كنا  اهلل عليه و�صلم، 
اهلل بالإ�صالم، فمهما نطلب العزة بغري ما 

اأعزنا اهلل به اأذلنا اهلل.
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قصب سكر ضد الصقيع

on ine

حتركت  حني  حمقق  موت  من  اأمريكية  ام��راأة  جنت 
يف  الغريبة  الأ���ص��وات  �صبب  لت�صتطلع  فقط،  خطوتني 
حيث  املحل  تدخل  �صاحنة  اأن  تدرك  اأن  دون  ال�صارع، 
ب�صبب  طفيفة،  ب��ج��روح  اإل  ت�صيبها  اأن  دون  تقف، 

اخلطوتني.
وقالت �صبكة " ايه بي �صي" الأمريكية على موقعها، 
اإن احلادث وقع حني ا�صطدمت �صاحنة ب�صيارتني، قبل 
اأن تقتحم حمل بقالة مبنطقة "بارك مانور" يف مبدينة 

"�صيكاغو".
املراقبة  كامريات  �صجلته  ال��ذي  الفيديو  وح�صب 
باملحل، كانت املراأة ت�صرتي تذاكر يان�صيب من ماكينة، 
خطوتني  فتحركت  �صديد،  ا�صطدام  �صوت  �صمعت  حني 
ت�صتطلع ما يحدث، ويف ثانية حترك كل �صيء يف املحل 
ليحا�رص املراأة يف ركن اجلدار، وي�صيبها بجروح طفيفة 

فقط، يف حني �صارع عمال املحل باإنقاذها.

نجت بأعجوبة
لأغرا�س  "اأنرتكتيكا"  يف  اأبحاثا  برازيليون  باحثون  يجري 
علمية تق�صي يف جملتها بتطوير مبيد للح�رصات ونوع من ق�صب 

ال�صكر ي�صمد يف وجه ال�صقيع. 
وو�صل فريق من اأربعة علماء اإلى قاعدة "تينيينتي كامارا" 
النبات  لدرا�صة  اأنرتكتيكا  مون يف  الأرجنتينية يف جزيرة هاف 
يف املناطق التي يذوب فيها اجلليد والتمعن يف خ�صائ�س ع�صبة 
عامل  وق��ال  كري�صبا".  "برازيول  ب  معروفة  جدا  �صامة  بحرية 
"65 عامًا" الذي يتولى تن�صيق  اأنطونيو باتي�صتا برييرا  الأحياء 
اأعمال هذا الفريق: "نقوم يف الوقت الراهن باأعمال علمية اأولية، 

فهذه اخلطوة اإلزامية لإيجاد تطبيق عملي لكت�صافاتنا
واأو�صح اأن "نباتات �أنرتكتيكا تخ�صع ل�صغوط كبرية يف ظل 
برد قار�س ورياح عاتية واأ�صعة �صم�س قوية يف ال�صيف وظالم يف 
ال�صتاء، ما يوؤدي اإلى عمليات ا�صتقالبية كبرية ميكن تطبيقها يف 
بامبا  الباحث يف جامعة  احليوية" . وك�صف  التكنولوجيا  جمال 
هذه  من  م�صتقة  منتجات  تطوير  اأن  الربازيل"  "جنوب  الفدرالية 

املواد قد ي�صتغرق 20 عامًا ويتطلب عدة درا�صات وجتارب. 

"كريستيانو رونالدو" 

رف�س عري�س اأمريكي اأن ي�صمح لأزمة قلبية اأ�صيب بها اأن حتول دون امتام 
اإي(  اأي  تي  )دابليو  قناة  وذكرت  الطوارئ.  غرفة  داخل  فتزّوج  زفافه،  مرا�صم 
بزته  يرتدي  بن�صلفانيا كان  68 عامًا من  العمر  البالغ من  اأدامز  اأن روبريت 

ليتوجه اإلى حفل زفافه حني اأ�صيب باأمل وظّن يف البداية اأنها اأزمة توتر. 
ونقل اأدامز اإلى امل�صت�صفى، حيث قال الأطباء اإنه اأ�صيب باأزمة قلبية. 

وقال اأدامز اإنه كان م�صممًا على الذهاب اإلى الزفاف على الرغم من اإ�صابته 
ولكنه يف النهاية طلب اإمتام الزواج يف امل�صت�صفى. 

ومتت مرا�صم الزواج فيما كان اأدامز ممدداً على �رصير امل�صت�صفى وخطيبته 
سرقوا أسدًا!ماري مت�صك باقة ورود يف يدها. 

اأفادت تقارير يف تايالند، باأن حمكمة حملية اأ�صدرت حكمًا بال�صجن 15 يومًا بحق تاجر 
تايالندي ب�صبب بيع فاكهة غري نا�صجة، يف �صابقة ق�صائية بالن�صبة لتايالند. 

وذكرت �صحيفة "تاي رات" اأن حمكمة اإقليم رايوجن اأ�صدرت احلكم  بحق فيمول �رصيفيت�صاي، 
األفي  الدوريان ب�صعر  20 ثمرة غري نا�صجة من فاكهة  وهو مالك ب�صتان للفواكه، ب�صبب بيع 

باهت )50 .61 دولر(.
وقالت املحكمة يف حيثيات احلكم: اإن املدعى عليه غ�س امل�صتهلك، وبذلك اأثر �صلبًا يف 

القت�صاد املحلي بتقوي�س �صالمة نية املواطنني عند �رصاء الدوريان". 
وطلبت وزارة الزراعة التعاون مع مالك الب�صاتني والتجار بالمتناع عن بيع الدوريان 
غري النا�صج، للحفاظ على ثقة ال�صعب يف الفاكهة التي تباع ب�صكل عام وهي مغطاة داخل 

ق�رصتها ال�صائكة. 

سجن بائع فاكهة غير ناضجة 
ولي��ة  يف  ل�صو�س  ����رصق 
���ص��او ب��اول��و ال��ربازي��ل��ي��ة اأ���ص��داً 
من  "راويل"  ي��دع��ى  ���ص��خ��م��ًا 
ال�رصطة  وعثت  حيوان،  حديقة 
 500 بعد نحو  الأ�صد على  على 
احل��ي��وان  حديقة  م��ن  كيلومرت 
ادعى  التي �رصق منها مع رجل 
بح�صب  الأ�صا�صي،  �صاحبه  اأن��ه 
�صاو  دي  اإ�صتادو  "اإو  �صحيفة 
باولو"، وادعى الرجل اأنه املالك 
وزن��ه  البالغ  لالأ�صد  احلقيقي 

300 كيلوغرام.

بعد 70 عاما من الزواج . . . 

يموتان معًا!

ل احلياة كثرياً بعد وفاة زوجته  يبدو اأن الأمريكي كينيث فلوملي مل يتحمَّ
التي عرفها منذ املراهقة، وعا�صا كزوجني ملدة 70 عامًا؛ اإذ فارق الدنيا بعد 

15 �صاعة من موت رفيقة حياته، وفقًا ملا قالته الأ�رصة. 
ووفقًا للنعي الذي ن�رصته الأ�رصة فاإن هيلني فلوملي )92 عامًا( توفيت يف 
منزلها يف نا�صبورت بولية اأوهايو الأمريكية يوم 12 اأبريل ني�صان، ثم مات 
زوجها كينيث )91 عامًا( يف اليوم التايل. وقالت ابنتهما ليندا كودي ل�صحيفة 
زانزفيل تاميز ريكوردر: "عرفنا عندما رحل اأحدهما اأن الآخر �صريحل.. كنا نودُّ 
كانا  "كينيث" و"هيلني" عندما  والتقى  فعاًل".  ما حدث  معًا وهذا  يرحال  اأن 
اأطفال. وقالت  1944، وقاما برتبية ثمانية  يف �صن املراهقة، وتزوجا عام 
الوليات  كل  اإلى  باحلافلة  ال�صفر  يهويان  كانا  والديها  اإن  "ليندا"  ابنتهما 
الإفطار  طعام  يتناولن  كانا  زواجهما  من  عامًا   70 بعد  وحتى  الأمريكية، 

مت�صابكي الأيدي كل �صباح.

فلسطيني يسمي ابنه . . .

يتزوج في غرفة الطوارئ 

الكبري  لع�صقه  رونالدو"،  "كري�صتيانو  ا�صم  ابنه  على  فل�صطيني  مواطن  اأطلق 
لفريق ريال مدريد والالعب الربتغايل رونالدو.

من  العبيات  يو�صف  علي  الفل�صطيني  املواطن  اأن  التفا�صيل  ويف 
�صكان مدينة بيت حلم، وهو اأحد م�صجعي نادي ريال مدريد الإ�صباين 

ذكر،  مبولود  رزق  رونالدو  كري�صتيانو  الربتغايل  الالعب  وعا�صق 
ومن ع�صقه لالعب كري�صيانو رونالدو اأطلق ا�صم "كري�صيانو" على 
فل�صطني  يف  نوعها  من  الأول��ى  هي  حادثة  يف  اجلديد،  مولوده 

والعامل العربي.



الجواب :  الكتاب

كلمات متقاطعة

كلمة السر

امالأ الفراغات يف املربع ال�صحري 
بحيث يكون جمموع اأي مربعات 

عمودية اأو اأفقية اأو قطرية هو العدد 
60

وذي اأوج��ٍه لك��ّنُه غي��ُر ب��ائح
 ب�رٍص ،وذو الوجهني لل�رصِّ ُيظهُر

ُتناجيَك بالأ�رصاِر اأ�رصار وجهه
 فت�صمعها بالعني م�ا ُدمَت ُتب�رُص

الجواب : امرؤ القيس

أفقيا : 
1 - ياأخذ على عاتقه - عدد

2 - يقدم فرو�س الطاعة هلل - كلمة كثري
بالعامية اخلليجية

3 - يظهر - مرتفع من الأر�س )معكو�صة(
4 - راوية ولغوي عربي

5 - تطلق على غري العربي
6 - من الطعوم - ثالثة اأحرف من اأيدي

7 - خلود
8 - يرافق النار - ا�صتعباد

9 - �صاعر عبا�صي من �صعراء اخلمر
10 - من ال�صفن احلربية

11 - �صلطان مملوكي ق�صى على اخلطر املغويل
12 - م�صاحات خ�رصاء وا�صعة - قلب ال�صيء

13 - مدينة م�رصية - �رصوري لكل مر�س

عموديا : 
1 - مت�صابهة 

2 - �صعر بالإرهاق - حرفان من طمر
3 - جد النبي �س - 100 عام

4 - �صوت احلمام - �صمري منف�صل - اأحد الأنبياء
5 - مت�صابهان - فيل�صوف عربي اأندل�صي

6 - حتديات - كلمة انكليزية متعارف عليها
تقال عندما يبهرنا اأي �صيء

7 - من اأ�صماء اهلل احل�صنى - جزيرة على ال�صاحل 
ال�صوري

8 - يق�صد فعل ال�صيء - يو�صع فيه اخلارجون
على القانون

9 - جواب- مت�صابهان - قط - للنفي
10 - بيت الدجاج - مملكة قدمية يف عهد النبي 

�صليمان

إعداد: د. نورا الشرابي

كلمات متقاطعة

 تسالي

الحل

المربع الذهبي

الكلمات :
اأتاك الربيع الطلق يختال �صاحكا 

من احل�صن حتى كاد اأن يتكلما

الع�صائر - قلب - منابر - ثلم - لو - معرب - علم - 
كم - حد - جبل - يجري - �رص - جد - منر

سؤال المسابقة : 
�صاعر جاهلي؟

كلمة السر

المربع الذهبي

ألغاز شعرية

ألغاز شعرية
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يعرف عن الهند�سة الداخلية باأنها فن يجمع بني احللول اجلمالية  واحللول 
التقنية بهدف حتقيق  ف�ساء داخلي يزخر بكل ما يتنا�سب مع املرء ذوقا 
ووظيفة،لذلك  فقد  تنوعت طرز الهند�سة الداخلية لتعطي كل طراز رونقًا 

خا�سًا به مع اإمكانية دمج طرازين اأو اأكرث للت�سميم الواحد.
ومن اأ�سهرها:

• الطراز الع�رشي اأو املودرن      • الطراز الكل�سيكي 
• الطراز الكل�سيكي املعا�رش            • الطراز االإ�سلمي 

إعداد: رفاه إبراهيم
مهندسة ديكور

الطراز المودرن :
يعرف عن هذا الطراز باأنه م�صتوحى من 
حياتنا اليومية التي باتت تت�صم  بال�رصعة 
عن  والبعد  الب�صاطة  اإلى  امليل  واحلداثة، 
بغر�س  امل��األ��وف  ع��ن  واخل���روج  التكلف 
ك�رص امللل والروتني لذلك نالحظ اأن الطراز 

الأفكار فنجد توجهه  يعك�س هذه  املودرن 
والأ�صا�صية  القوية  الأل��وان  ا�صتعمال  الى 
بغر�س  البع�س  بع�صها  م��ع  وخلطها 
ومبهجة  اأنيقة  منظومة  على  احل�صول 
فهو  ل��الأث��اث  بالن�صبة  اأم��ا  واح��د،  اآن  يف 
التفا�صيل  من  يخلو  ومريح  وعملي  ب�صيط 

باقي  يف  عليها  اعتدنا  التي  والزخرفة 
الهند�صية  الأ�صكال  مييزه  ما  واأه��م  الطرز 
ا�صتخدام  مع  الأمل�س  املظهر  ذات  القوية 
والفولذ  كالكروم  ومميزة  جديدة  خامات 
املقاوم لل�صداأ وبخ�صو�س الأر�صيات فيتم 
�لرتكيز فيها على �لباركيه و�لبالط وقطع 
فيغلب  واحلوائط  ال�صكل   الب�صيطة  ال�صجاد 
بروز  اأو  تفريغ  اإن�صاء  فكرة  عليها  ع��ادة 
لت�صكيل نقطة ب�رصية بغر�س لفت النتباه 
مثل  اخل��ام��ات  باحدى  احدها  اإك�صاء  اأو 
اأذهاننا  عن  يغيب  ول  احلجر،  اأو  اخل�صب 
بت�صميمات  مميزة  تكون  التي  الأ�صقف 
�مل�صتقيمة  �خلطوط  �أو  �لدو�ئر  على  ترتكز 
جانب  اإلى  الب�صاطة  من  يخلو  ل  با�صلوب 
ذلك ا�صتعمال ال�صبوت ليت والإ�صاءة غري 
كالباجورات  الإ�صاءة  ووحدات  املبا�رصة 
اأرجاء املكان  التي تكون عادة موزعة يف 

باأ�صلوب يتنا�صب مع كل فراغ ي�صغله.

الطراز المودرن )العصري(

طـــرز

الطراز الكالسيكي المعاصر

الطراز الكالسيكي المعاصر:
بني  مي��زج  ب��اأن��ه  ال��ط��راز  ه��ذا  يتميز 
نف�صك  فتجد  والكال�صيكية  ال��ع�����رصي��ة 
وع�رصية  الأث��اث  بكال�صكية  حماطًا  تارة 
املكان  بكال�صكية  اأخ��رى  وت��ارة  املكان 
ي�صتطيع  من  لعبة  فهي  الأث��اث  وع�رصية 
وذوق  مبهارة  توظيفها  ي�صتطيع  فهمها 
الب�صاطة  ب��ني  ت���وازن  بطريقة  عميقني 
هناك  باأن  ي�صعرك  اأن  غري  من  والفخامة 

الت�صميم  يف  �صواء  تباين  اأو  اختالف  اأي 
والتعددية،  باملرونة  ميتاز  لأنه  اللون  اأو 
الب�صيط  وال�صجاد  والباركيه  اخل�صب  فرتى 
وجتد  الع�رصي  كالطراز  لالأر�صيات  فيه 
كال�صاتان  املتعددة  القم�صة  خامات  فيه 
واملخامل واحلرير والديباج املاأخوذة من 
والأ�صقف  اجل��دران  اأما  الكال�صيكي  الطراز 
فباإمكانك اختيار ما يحلو لك من خامات 
وت�صميم �صواء اأكانت خ�صبية اأم جب�صية اأو 

حتى من �حلديد �مل�صغول  �رشط  �أن  تكون 
لبع�صه  ومكمٍل  متنا�صق  اإط��ار  يف  كلها 
فتكون  الإ����ص���اءة  وبخ�صو�س  البع�س 
بالتاأكيد  ولكن  مييزها  ما  اأه��م  الثيات 
دورا  والأب��اج��ورات  لي��ت  ال�صبوت  تلعب 
بال�صافة  املكان  جمالية  اإبراز  يف  مهما 
اختيارها  يتم  التي  الإك�ص�صوارات  اإل��ى 

وتوزيعها بطريقة حتاكي الأ�صلوب ذاته.
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الطراز الكالسيكي :
الأك����ث رغ��ب��ة و���ص��ع��ب��ي��ة نظرا  وه���و 
ذاع  فقد  ورق���ي  فخامة  م��ن  يوحيه  مل��ا 
الق�صور  يف  ال�صالفة  الع�صور  منذ  �صيته 
والبالطات امللكية كما اأنه يعود اأ�صله اإلى 
الع�رصين الإغريقي والروماين  واملعروف 
التناظر  ا�صتعمال  اإل��ى  ال�صديد  ميله  عنه 
تق�صيم  و�صوحا  اأكث  بتعبري  اأو  والتوازن 
اإلى ن�صفني مت�صاويني قائما على  الف�صاء 
نظرية  التواأمة بينهما وبخ�صو�س الألوان 
بكثة  الذهبي  اللون  با�صتعمال  في�صتهر 

الطراز الكالسيكي

التي توحي بالأناقة   الوا�صحة  الألوان  مع 
كالأحمر والأخ�رص والبني والبيج  والأزرق 
امليل  مع  الأبي�س  اللون  وبالطبع  امللكي 
فتجده يف  الأثاث  التفا�صيل يف  اإلى كثة 
الغالب حمفورا بنقو�س دقيقة مع ا�صتعمال 
وال�صامواه   املخمل  اأب��رزه��ا  ع��دة  خامات 
ت�صميمات  ع��دة  فتحوي  ال�صتائر  وع��ن 
مميزاً  ان�صجاما  مكونة  وخامات  واأل��وان 
مع بع�س واملكان بعني ذاته وعلى �صعيد 
وحتوي  مزخرفة  عادة  فتكون  الأر�صيات 
بعدة  مطعما  �صجاداً  الأم��اك��ن  بع�س  يف 
والأ�صقف   واجل���دران  ور���ص��وم��ات،  األ���وان 

حتوي تفا�صيل جب�صية كثرية كالكورني�س 
الذي يكون عادة مذهبا والأثاث، اأو خ�صبي 
ذلك  اإلى جانب  الأحيان  بع�س  ال�صنع يف 
اجل��دران    تزين  التي  الرومانية  الأع��م��دة 
واخلزفيات  النتيك  قطع  ا�صتعمال  م��ع  
نظرا  خ�صبية  اإط��ارات  ذات  واملرايا  بكثة 
والراحة  بالت�صاع  �صعور  من  ت�صفيه  ملا 
فيها  العتماد  فيكون  لالإ�صاءة  وبالن�صبة 
املبا�رصة  غ��ري  والإ���ص��اءة  ال��ثي��ات  على 
م�صحوبة  بالكورني�س  مغطاة  تكون  التي 

بال�صمعدات اجلدارية.

الطراز اإلسالمي :
يعد الفن الإ�صالمي من الفنون العريقة التي ظهرت بالقرن ال�صابع 
وا�صتمرت  حتى اأوا�صط القرن الثالث ع�رص يف اجلزيرة العربية ثم ما 
العالية  بحرفيته  ويتميز  باأكمله  الأو�صط  ال�رصق  يف  تغلغل  اأن  لبث 
ودقته املتناهية يف النحت والنق�س، وحتى يف املهارات اليدوية مثل 
التطريز على القما�س و�صناعة ال�صجاد وي�صتهر بخامات معينة ترتبط 
به ارتباطا وثيقا متل الف�صيف�صاء وال�صدف، وتعد الأ�صكال الهند�صية 
تكرار  ت��رى  التي  عنا�رصه  اأه��م  من  الإ�صالمية  النجمة  خ�صو�صًا 
بقناديل  وحتى  والنوافري  واجل��دران  والأر�صيات  بالأثاث  وجودها 
الإ�صاءة كما يتميز بالتزيني بكتابات خط اليد، ويالحظ خلوه متاما 
من املنحوتات والتماثيل التي متثل الن�صان اأو احليوان بعك�س الطراز 
الكال�صيكي الذي يتميز با�صتعماله للتماثيل بكثة كما تعد الأقوا�س 

الإ�صالمية جزءا مهما ل يتجزاأ منه والتي تنق�صم اإلى ق�صمني:
�صكل حدوة الفر�س.

وال�صكل البي�صاوي والذي يكون يف قمته مدببا.
واجلدير بالذكر توجهه اإلى اللوان الرتابية امل�صتمدة من الطبيعة 
وكذلك  بدرجاته  والأزرق  بدرجاته  والأخ�رص  الأحمر  ا�صتعمال  مع 

الأ�صفر.

الطراز اإلسالمي



�صحرك   Moliabal جمموعة  ت��ربز 
ي�صعرك  وعملي  اأنيق  باأ�صلوب  الأن��ث��وي 
جميع  ُت�صنع  حيث  واجلاذبية،  بالراحة 
منتجاتها يدويًا بدقة عالية من مواد مثل 
املزيد  لت�صفي  وغريها  وال�صيفون  احلرير 
كما  اليومية،  اإطاللتك  على  الأن��اق��ة  من 
الراأ�س  ما بني ع�صابات  الت�صاميم  تتنوع 
اللماعة  والبي�صاء  ال�صوداء  والقب�صات 
والعاج  والأب��ن��و���س  باللوؤلوؤ  واملر�صعة 
والبا�صتيل والتي ت�صفي �صحراً وجماًل على 
مظهرك، بالإ�صافة اإلى اأنها متتاز ب�صهولة 
اأك�ص�صوارات  منها  يجعل  مما  ا�صتخدامها 

�صعر اأ�صا�صية لهذا املو�صم.

لن تعاين من ال�سعر اجلاف واملتطاير خلل ف�سل ال�سيف بعد االآن 
مع Moliabal، حيث تقدم لك العلمة االإيطالية من ميلنو ت�سكيلة 
اك�س�سوارات �سعر بت�سميمات مواكبة لأحدث خطوط املو�سة حتى تبقي 

�سعرك بعيداً عن وجهك بطريقة مبتكرة خلل هذا املو�سم! 

 إعداد: عهود حسن

مت ت�صميم امل�صابك الفرن�صية ب�صكل رائع مع زخارف م�صتوحاة 
من الطبيعة مثل الفرا�صات، وتلك املزينة بالأزهار واأ�صكال اليع�صوب 
يجعلها  مما  الدقيق  وت�صميمها  بحرفيتها  تتميز  التي  البحر  وجنم 
جمموعة  اإلى  بالإ�صافة  ت�رصيحتك،  لإكمال  مثالية  نهائية  مل�صة 
�لدبابي�س وو�صالت ذيل �حل�صان ودبابي�س �لربط ودبابي�س �للتقاط 
العملية  ال�صمات  بني  ما  يجمع  ال��ذي  ال�صتثنائي  الت�صميم  ذات 
ف�صاًل  املت�صابكة،  خ�صالتك  ودقة  جمال  على  ويحافظ  واجلمالية 
عن ذلك، ميكنك اأي�صًا جتميل ت�رصيحات ال�صعر اخلا�صة باملنا�صبات 
 Art Limited" و   "Turtle Shell" جمموعة  مع  وال�صهرات 

" والتي تتميز بغرابتها وتفردها.  Silk Flower"و "Edition

اإك�س�سوارات 

لتسريحـات عصريـة  
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املو�صة  ثقافة  يف  الإلهام  عن  ابحثي 
الت�صاميم  كافة  مع  املتاألقة،  الإيطالية 
�صاأنها  من  التي  الروعة  وفائقة  النتقائية 
اإر�صاء كافة الأذواق، اختاري اك�ص�صوارات 
ال�صالم  متاجر  من  ال�صيف  لهذا  �صعرك 
 Moliabal ك�صك  من  اأو  مول،  وايف  يف 
 75 من  تبداأ  باأ�صعار  اأتالنتي�س،  فندق  يف 

درهمًا اإماراتيًا.

  Moliabal ���رصك��ة  تاأ�ص�صت 
اإطالق  مع  ما�صيني،  مونيكا  يد  على 
 Moliabal Milano خ���ط 
باأناقته.  املتميز  ال�صعر  لإك�ص�صوارات 
وا���ص��م ال�����رصك��ة ه��و م��زي��ج م��ن اأول 
واأ�صماء  موؤ�ص�صتها  ا�صم  من  حرفني 

اأ�صدقائها لي�صيا، واأبيلي، واألبريتو. 
على  العثور  من  تتمكن  مل  عندما  ال�رصكة  تاأ�صي�س  مونيكا  وقررت 
اأي �صيء مميز يف عامل اإك�ص�صوارات ال�صعر، وعندها قررت اأن الوقت قد 
اإيجاد  على  وركزت  بها،  اخلا�صة  ال�صعر  حلي  جمموعة  لإن�صاء  حان  
اأول  ليبداأ  حولها،  تراه  جديد  �صيء  اأي  من  والإلهام  املنا�صبة  املواد 
وتعد  الفاخرة.  ال�صعر  لإك�ص�صوارات  كامل  ب�صكل  مكر�س  اإيطايل  خط 
MOLIABAL Milan الآن من نخبة العالمات التجارية يف عامل 
اإك�ص�صوارات ال�صعر التي تنا�صب ال�صتخدام اليومي  واملنا�صبات اخلا�صة 
يف  ال�صالم  متجر  التالية:  الأماكن  يف  املجموعة  �رصاء  ميكنك  اأي�صًا.  

وايف مول، العني واأبوظبي.

132
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أخــبـار

1 - �صمو ال�صيخ من�صور بن حممد بن را�صد اآل مكتوم يت�صلم درع املركز 
�صليمان  حممد  نورما  بوجود  بوملحة  ابراهيم  الدكتور  من  التكرميي 

وفرح خوري وخلود �صليمان.
2 - رئي�صة املركز نورما حممد �صليمان وخلود وام �صجاع ورمي ولنا.
3 - ماهر �صامي خان�صاحب و ح�صني عبد اهلل بال�صالت و را�صد حممد 

بن حيدر
4 - �صمو ال�صيخ من�صور بن حممد بن را�صد اآل مكتوم يقدم درع املركز 
تكرميًا ملها احلركة م�صوؤولة العالقات العامة والعالم باملركز بوجود 

الدكتور بوملحة..
املدين حرم  و�صحر  املركز  الدامي مديرة  �صناء عبد   : اليمني  5 - من 
قن�صل عام ال�صعودية و�صريين حم�صن حرم قن�صل عام م�رص ولو�صيما 
فرانكا حرم قن�صل عام الفيليبني و�صفا احمد حرم قن�صل عام عمان 

وخلود �صليمان ومها احلركة.

مركز الشيخ محمد بن راشد 
للتواصل الثقافي الحضاري

يحيي حفله السنوي 
اأقام مركز ال�صيخ حممد بن را�صد 
الثقايف  للتوا�صل  مكتوم  اآل 
مب�صابقة  الفائزين  تكرمي  حفل  احل�صاري 
 � 1435ه�  لعام  الكرمي  القراآن  حفظ 
2014م، حتت �صعار "ويف ذلك فليتناف�س 
املتناف�صون" برعاية وح�صور �صمو ال�صيخ 
من�صور بن حممد بن را�صد اآل مكتوم رئي�س 
الأ�صخا�س  حقوق  حلماية  العليا  اللجنة 
ذوي الإعاقة، ومت تكرمي الفائزين والرعاة 
الذي  احلفل  خالل  ال�صخ�صيات،  وبع�س 
اأقيم على م�رصح جائزة دبي الدولية للقراآن 

الكرمي.

1

2

3

5

1 - عرو�س الرجل املطاطي.
2 - عرو�س الرق�صات املعلقة بالهواء.

3 - اأحد العرو�س التي تتميز بخفة اليد واملهارة.
4 - اإحدى الفقرات الرتفيهية.

5 - عرو�س  احليوانات.

عروض السيرك الالتيني العالمي
في القصباء 

�صهدت الق�صباء، الوجهة ال�صياحية والرتفيهية العائلية 
الذي  الالتيني"  "ال�صريك  عرو�س  ال�صارقة،  اإمارة  يف 
يقام للمرة الأولى يف ال�صارقة، ويت�صمن جمموعة من العرو�س 
املمتعة، التي يقدمها فنانون وعار�صون حمرتفون، يف عر�صني 

يوميًا، ا�صتمرا حتى 24 من �صهر مايو املا�صي.

1

23

4

5

4
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1 - �صورة جماعية للم�صاركني واملنظمني.
2 - لوحة فنية مميزة.

3 - اأحد العرو�س الفنية.
4 - رق�صة م�رصحية عن ع�صاق.

5 - �صهدت العرو�س عددا كبريا من احل�صور .

وزارة الثقافة تنظم حفاًل فنيًا
بح�صور معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك ال نهيان وزير 
الثقافة وال�صباب وتنمية املجتمع اأقامت وزارة الثقافة 
وال�صباب وتنمية املجتمع بالتعاون مع �صفارة جمهورية ال�صني 
ال�صعبية حفالٌ فنيًا لفرقة الفنون الأدائية ال�صينية، للفنانني ذوي 
الحتياجات اخلا�صة مب�رصح فندق ق�رص المارات يف اأبوظبي، 
وذلك لالحتفاء مبرور 30 عامًا على العالقات  الدبلوما�صية، بني 

الإمارات وال�صني.

1

23

4

5
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      أّول زيت شعر ال حاجة لغسله! 
 ،)Dabur International( "اأطلقت �رصكة "دابر اإنرتنا�صيونال
جمايل  يف  بها  واملعرتف  بها  املوثوق  التجارية  العالمات  اأكث  اإحدى 
ُترتك   - اأمال  "زيوت  اجلديدة  جمموعتها  وال�صخ�صية،  ال�صحية  العناية 
ثوريًة  تركيبًة  ت�صم  التي   )Amla Leave-on Oils( ال�صعر"  على 
هي الأولى من نوعها التي ي�صلح ا�صتخدامها على ال�صعر بعد ال�صتحمام 
وتعمل مبثابة كرمي ممتاز لت�صفيف ال�صعر، اإذ حتتوي يف تكوينها على 
مزيج من الزيوت الأ�صا�صية التي يحتاجها ال�صعر للمحافظة على �صّحته 

وقّوته من اجلذور حتى الأطراف. 

ت
ما

د
خ

اأنهت �رصكة جاكوار املخت�صة ب�صناعة ال�صيارات الفاخرة موؤخراً حتديًا �صعبًا 
اجلبلية  املنطقة  يف  جي�س  جبل  اإلى  رحلة  عرب  الأو�صط  ال�رصق  منطقة  يف  ل��الأداء 

ال�صاحرة باإمارة راأ�س اخليمة. 
ل�صيارتها  العنان  جاكوار  اأطلقت  اخليمة،  راأ�س  حكومة  من  كرمية  ومبوافقة 
القوي على  الديناميكية وتركيزها  الريا�صية ذات املقعدين والتي تتميز بقدراتها 
الأداء لالنطالق ب�رصعة على املنعطفات احلادة واحلما�صية لأحد اأكث الطرق �صعوبة، 
والذي يقارن بحلبة نوربورغرينغ. وقد مت توثيق جتربة القيادة امل�صوقة يف فيلم 
ت�صويري، من املقرر اأن يتم ن�رصه عرب قنوات جاكوار ال�رصق الأو�صط و�صمال اإفريقيا 

على مواقع التوا�صل الجتماعي. 

      تمتعي بعيون مثيرة 
     مع محدد العيون 

ت�صّدر ا�صم بر�صيل جهود البتكار والتميز لأكث من 100 عام، تغرّيت خاللها 
اأنواع البقع وخ�صائ�صها، اإل اأن بر�صيل وا�صلت حتقيق الإجنازات املتطورة التي 
ت�صمح باحل�صول على اأف�صل نتائج التنظيف، لتبقى الألوان زاهية ويحتفظ �صواد 

العباءة برونقه بينما يتميز الثوب الأبي�س ببيا�س نا�صع. 
وا�صتكماًل لالإرث العريق الذي تتميز به العالمة، تقدم هنكل منتجها الفريد 
اخلا�س بالعباءات ال�صوداء، وهو �صامبو العباية بر�صيل، بعطر العود الأ�صلي اجلديد 
اأف�صل خرباء  اأيدي  التوقعات، حيث طّور على  ليذهل اجلميع ويتفوق على كافة 

العطور العامليني.

العود األصلي
 عطر تقليدي للعباءة 

F-TYPE جاكوار
 تقدم تجربة أداء مشوقة 

 Rainbow احتفلي بالألوان مع ت�صكيلة حمدد العيون اجلديدة 
جميع  يف  واملتوفرة   Nouba الإيطالية  العالمة  من   Eyeliner
 10 مع  وملفتة  جريئة  اإطاللة  على  اح�صلي  باي"،  "بيوتي  متاجر 

درجات لونية مذهلة بتاأثري لوؤلوؤي، وكوين متاألقة يف منا�صباتك! 
ب�صيغته   "Nouba" من  اجلديد  ال�صائل  العيون  حمدد  ميتاز 
الفريدة التي تدوم طوياًل، فهو ياأتي برتكيبة �صائلة �صد املاء لي�صمن 
بقاء التحديد طوال اليوم، كما اأنه �صهل ال�صتخدام وين�صاب ب�صهولة 
األوان  من  م�صتوحاة  بدرجات  ويتوفر  بقعًا،  يرتك  ول  العينني  على 
املائل  والأزرق  والبني  والأزرق  والبنف�صجي  الأحمر  من  قزح  قو�س 
اأو  ح�صا�صية  اأي  ولت�صبب  لال�صتخدام  اآمنة  وهي  وغريها؛  للخ�رصة 

تهيج للعيون. 
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حمرة الشفاه الالمعة "صبايا" 

أروع أحذية الرجال 
طرحت بالدينيني "Baldinini"، املاركة الإيطالية واملعروفة عامليًا بت�صاميمها الراقية والع�رصية يف عامل الأحذية والإك�ص�صوارات 
جمموعتها اجلديدة من ت�صكيلة ربيع و�صيف 2014  لأحذية الرجال ذات الت�صاميم والألوان اجلديدة الناب�صة بالقوة والإثارة. يف 
غمرة متازج ملفت لالألوان الفاحتة والداكنة، واإبداعات يدوية يف قمة الأناقة تتباهى بالنقو�صات والأ�صكال املميزة، لتقدم هذا املو�صم 

اأزياًء مثرية!
اإلهامه  وميزج   القما�س  يحاكي  كفنان  حلمه  اإبداعات  ويعامل  الأزي��اء،  خالل  من  امل�صاعر  برتجمة  ي�صتمتع  م�صمم  بالدينيني 
بالأ�صلوب والت�صميم، ويقدم مو�صة "prêt-a-porter" والتي ميكن للمرء اأن ي�صت�صعر يف كل قطعة رائعة منها ذكريات املا�صي 

لتبقى خالدة معه يف امل�صتقبل.

اجلميع  اأنظار  حمط  لتكون  باإطاللتها  التفرد  يف  امراأة  كل  ترغب 
جودة  ذات  منتجات  عن  دائمًا  تبحث  فاإنها  لذلك  الأوق��ات،  كل  يف 
تقدم  تطبيقها،  اإعادة  اإلى  احلاجة  دون  طويلة  لفرتة  وت�صتمر  عالية 
"�صبايا" بلمعان  الالمعة اجلديدة  ال�صفاه  لك مكياجي ت�صكيلة حمرة 

ا�صتثنائي لت�صفي التاألق والن�صارة على �صفتيك بلم�صات ا�صتثنائية. 

 رضينا.. أم لم نرض!

الورق، فال جند كتابا ورقيا.. ول دفرتا  العامل من  اأن يخلو  اأتخّيل  البع�س: ل   يقول 
ورقيا! مل ل نتخيل ذلك والعامل عندئذ �صيكون غرينا؟. �صيكون قد تدّرج يف ا�صتخدامه بني 
الورق والتقني- كما هو حا�صل الآن- اإلى اأن ي�صبح متجهًا بكليته اإلى الكتابة اللكرتونية 
والقراءة اللكرتونية، وقد ت�صكل عندئذ جمتمع خمتلف اعتاد على التعامل الكلي وال�صامل 

مع التكنولوجيا.
اأما اأن يفتقد الأقدمون الورق فهذا �صاأنهم، �صيعي�صون على ذكرياته حتى يق�صوا.. ورمبا 

ا�صتخدموا- على م�ص�س- التكنولوجيا لأنهم بحاجة لأن يكتبوا اأو يقروؤوا. 
وماذا لو كان نتيجة اختفاء الورق، اختفاء لالأقالم باألوانها واأنواعها، ولالأحبار التي 
ل تزال متالأ الزجاجات يف املكتبات؟ هل نتخّيل ذلك اأي�صًا؟! نعم، ومل ل جمدداً.. اأعتقد اأنها 
نتيجة منطقية! قد ل يكون اختفاء كليًا، ولكنه �صيكون تراجعًا ملحوظًا يف ا�صتخدام اأدوات 

الكتابة حتى اأن حمالت بيعه �صتحذر من و�صعه �صمن ب�صائعها خوف الك�صاد واخل�صارة.
الورقي  على  ينطبق  وما  نر�س،  مل  اأم  ر�صينا  احلياة  هي  هذه  وتغرياته،  الزمن  اإنه 
والإلكرتوين ينطبق على اأ�صياء كثرية يف حياتنا تتعر�س للتغري بني زمن واآخر، فاجلميل 
يف حياتنا يتغري اإلى الأجمل – اأو اإلى الأ�صواأ- ح�صب نظرة كل منا لالأ�صياء وح�صب املرحلة 
العمرية التي نعي�صها.. و�صكل التطور الذي نراه الأن�صب ملعي�صتنا، ومهما نادى بع�صنا باأعلى 
قادم ل  التغيري  فاإن  والأكث حميمية،  والأجمل..  الأدفاأ..  تقليدي هو  باأن ما هو  ال�صوت 
حمالة.. املهم: كيف نوظف هذا التغيري ل�صالح حياتنا، ل�صالح وجودنا على اأر�س اهلل ويف 

كونه ورغبتنا يف العي�س ب�صالم واأمان؟ 
وتطبيق هذا املفهوم ل يحتاج اإلى مدرب ودرو�س تدريبية، قدر احتياجنا اإلى تدريبات 
ذاتية نف�صية على التاأقلم مع كل جديد.. ولتبق الذاكرة على حمافظتها على امل�صهد الذي تراه 

دافئا.. والذي �صتفتقده كثرياً. 
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